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  Tweedaagse seminar:  

  Ontslag en ziekte onder de WWZ 

   

 

Tweedaagse seminar Ontslag en Ziekte  

In het onderwijs heeft u regelmatig te maken met vragen die spelen rondom ontslag en ziekte.  

 Hoe leg ik gesprekken met personeelsleden vast?  

 Hoe vaak dien ik een functioneringsgesprek te voeren?  

 Welke maatregelen kan ik nemen als een personeelslid zijn verplichtingen niet nakomt? 

 Wat zijn mijn inspanningsverplichtingen bij ontslag van een personeelslid?  

 Kan ik een tijdelijk dienstverband verlengen?  

 Wat is de opzegtermijn bij opzegging van de arbeidsovereenkomst?  

 Wat zijn de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid? 

 Wat houdt de transitievergoeding in?  

 Wat zijn mijn verplichtingen bij een zieke werknemer?  

 Wanneer mag ik een zieke werknemer ontslaan? 

 

Een deugdelijk personeelsdossier is van groot belang om een goede doorstart te kunnen 

maken met een personeelslid of om afscheid te nemen, daar waar een vruchtbare 

samenwerking niet meer mogelijk is. De ISBO organiseert daarom een tweedaags seminar 

voor werkgevers in het onderwijs.  

 

Het seminar bestaat uit twee dagdelen, op 1 april en 8 april a.s. Op het seminar wordt 

uitgebreid aandacht besteed aan dossieropbouw, de functionerings- en 

beoordelingscyclus, opzegging, ontbinding, ziekte, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, 

de instroomtoets en ontslagvergoeding. De onderwerpen zullen met behulp van 

praktijkvoorbeelden en casussen worden aangevuld. 

 

De eerste bijeenkomst staat in het teken van het opbouwen van een personeelsdossier en 

ontslag. Middels concrete voorbeelden, wordt inzicht geboden in de gevolgen die de WWZ 

heeft voor uw organisatie. Tijdens de twee bijeenkomst gaan we dieper in op ziekte en ontslag 

als gevolg van ziekte. Hoe begeleid ik een zieke medewerker? Waar moet ik op letten in het 

kader van de wet Poortwachter? Wat houdt de wet Bezava in? En: wanneer mag ik een zieke 

medewerker ontslaan? 
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Tijdens het seminar is er voldoende gelegenheid voor discussie, individuele vragen en het aan 

de orde brengen van praktijksituaties.  

 

Na afloop van het seminar heeft u kennis van de geldende wet- en regelgeving rondom 

ontslag en ziekte en bent u in staat deze kennis toe te passen in uw dagelijkse 

werkzaamheden. U leert:  

- welke bevoegdheden de werkgever heeft om disciplinaire maatregelen op te leggen, 

- wanneer een werknemer op non-actief mag worden gesteld,  

- wanneer een werknemer mag worden gedegradeerd,  

- wanneer een ontslag op staande voet (nog) gerechtvaardigd is,  

- hoe een toereikend ontslagdossier bij disfunctioneren wordt opgebouwd,  

- hoe met ziekte na een arbeidsconflict moet worden omgegaan,  

- wanneer ontslag tijdens ziekte mogelijk is.  

 

Doelgroep  Bestuurders, directieleden en/of personeelsfunctionarissen  

 Datum  Woensdag 1 en 1 april, 12.00 – 16.00 uur  

 Plaats  Kantoor ISBO (gratis parkeren, goed bereikbaar met OV) 

  Zielhorsterweg 83 

  3813 ZX Amersfoort   

 Kosten  € 300 p.p. (btw-vrij en inclusief cursusmateriaal en catering) 

 

Aanmelding 

U kunt zich aanmelden bij mw. mr. Stefania Prekpalaj, via s.prekpalaj@deisbo.nl of via 

0334571001.  

 

Let op: bij ten minste vijf aanmeldingen kan de cursus doorgang vinden. 

mailto:s.prekpalaj@deisbo.nl

