Kennis van Sociale Zekerheid in het VO

Cursus “Kennis van sociale zekerheid in
het primair onderwijs”

Aanleiding
De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging en erg complex: denk
bijvoorbeeld aan de aanstaande modernisering van de Ziektewet. Als HRM-er in het
primair onderwijs heeft u vaak te maken met
deze ingewikkelde sociale zekerheidsmaterie op wettelijk niveau, maar ook met de
specifieke regels in de CAO-PO, de BBWO
en het BZA.

Vitale werknemers zijn onmisbaar voor goed onderwijs. Een uitstekende kennis van sociale zekerheid
en rechtspositie is onmisbaar voor goed personeelsbeleid van schoolbesturen. De PO-raad biedt daarom in samenwerking met Loyalis, als pilot, de cursus
“Kennis van Sociale Zekerheid in het primair onderwijs” aan. De leden van de PO-raad kunnen tegen
een gereduceerd tarief aan deze cursus deelnemen.
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In de cursus “Kennis van sociale zekerheid
in het primair onderwijs” komen alle voor u
relevante thema’s op het gebied van ziekte,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op
interactieve wijze aan bod. U bent weer
helemaal op de hoogte van de laatste stand
van zaken en kunt de regelgeving adequaat
toepassen in uw eigen organisatie.

verloopt zoals verwacht. De bedrijfspsycholoog en
de arbeidsdeskundige van de arbodienst worden
ingeschakeld. De prognose van beiden blijft nog
steeds herstel in de eigen functie. Aan het einde
van de wachttijd blijkt herstel in de eigen functie
toch niet meer mogelijk. UWV legt de werkgever
een loonsanctie op. De werkgever moet hierdoor
langer het loon tijdens ziekte doorbetalen vanwege onvoldoende re-integratie-inspanningen.

Wat zijn de opbrengsten?
Na afloop van de cursus beschikt u over
gedegen kennis en vaardigheden om de
meest voorkomende situaties bij ziekte,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op
professionele wijze te kunnen hanteren. U
heeft een goed beeld welke cao-, wettelijke
en bovenwettelijke maatregelen tot uw beschikking staan. Hiermee kunt u financiële
(en emotionele) schade voor uw werknemeers en uw organisatie voorkomen. Zo
kan een goede kennis van de beschikbare
re-integratiesubsidies de schadelast bij ziekte en arbeidsongeschiktheid aanzienlijk
beperken.
Het programma is toegesneden op de situatie binnen de sector primair onderwijs en
sluit nauw aan bij de praktijk van alle dag.
Zo wordt in de cursus o.a. aangesloten op
de CAO-PO, het BZA, het BBWO en de
‘Sluitende aanpak’. Het programma biedt
een evenwichtige mix van kennisoverdracht
en praktijkbespreking van wet- en regelgeving op het terrein van werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid.
Voorbeeldcasus ziekte
Jeannette, een docente, is ziek. Ze heeft
lichamelijke klachten waarvoor zij een operatie moet ondergaan en daarna revalideren. Na een jaar bouwt zij weer langzaam
op naar haar eigen werk. Dit wordt ondersteund door de arbeidsdeskundige van de
arbodienst en de bedrijfsarts. In het tweede
ziektejaar blijkt Jeannette psychische klachten te hebben, waardoor de opbouw niet

Na afloop van de cursus kunt u onder meer de
volgende vragen beantwoorden:
1. Wat kan ik doen om een loonsanctie van UWV
te voorkomen?
2. Hoe ziet een goed onderzoek naar interne
herplaatsingsmogelijkheden eruit?
3. Kon de werkgever het advies van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige naast zich neerleggen?
4. Hoeveel procent van het loon moet de werkgever in het derde ziektejaar doorbetalen?
5. Stel de werknemer wordt een ‘35-minner’
heeft zij dan recht op WW en/of loonsuppletie?
Opbouw van de cursus
Het cursusprogramma bestaat uit twee modules
verdeeld over twee dagen. De afzonderlijke modules zijn, afhankelijk van uw kennisbehoefte, ook
als losse cursus te volgen.
Dag 1 Module Ontslag & WW
Ontslagredenen
Basisregeling WW en BBWO
Recente en aankomende veranderingen in de
WW en de BBWO
Instroomtoets Participatiefonds
Dossieropbouw
Casuïstiek
Dag 2 Module Ziekte & Arbeidsongeschiktheid
WIA, arbeidsongeschiktheidspensioen, IPAP
Re-integratieverplichtingen
Re-integratiesubsidies
35-minners
Ontslag en ziekte/arbeidsongeschiktheid
Ziekte-cultuur en verzuimbeleid
Casuïstiek
2

De cursus heeft een praktisch karakter. Interactie is een belangrijk onderdeel. Deelnemers
worden uitgenodigd hun ervaringen met elkaar
te delen. De theoretische instructie zal regelmatig worden afgewisseld met korte praktische oefeningen.
Deelnemers worden zowel vooraf als tijdens
de cursus in staat gesteld praktijkvragen in te
brengen.

module bedragen € 325,00 per deelnemer (geen
BTW).

De PO-raad wil graag onderzoeken of en, zo ja,
hoe de HRM-functie binnen schoolbesturen ondersteund kan worden op het gebied van Sociale
Zekerheid. De PO-raad biedt daarom samen met
Loyalis als pilot driemaal de cursus “Kennis van Sociale Zekerheid in het primair onderwijs” aan. De
leden van de PO-raad kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen.

Wij hanteren een maximum van 15 deelnemers. Beide dagen starten om 10.00 uur en
eindigen om 15.00 uur met een onderbreking
van lunchpauze.

Leden van de PO-raad krijgen een korting van
€ 25,00 per dag op het tarief.

Voor wie?

Na afloop van de pilot wordt de cursus door de
deelnemers, de kennisgroep Sociale Zekerheid
van de PO-raad en Loyalis geëvalueerd en bepaald wat het vervolgtraject zal zijn.

De cursus is bedoeld voor iedereen in het
primair onderwijs die te maken heeft met sociale zekerheidsvraagstukken en de regelingen
snel, adequaat en efficiënt wil kunnen toepassen. Bijvoorbeeld HRM-ers, casemanagers,
beleidsmedewerkers en re-integratiedeskundigen werkzaam in het primair onderwijs.

Abonnees van de Sociale Zekerheidswijzer krijgen eventueel bovenop de korting van de PO-raad - een
korting van € 50,00 per dag op het tarief.

Data & Inschrijven

Certificaat

•

Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat van deelname aan de betreffende module.

•
•

Trainers

•

De cursus worden verzorgd door mr. Anja van
Kampen en mr. Stijn Hendriks, de adviseurs
sociale zekerheid van de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis. Zij beschikken over een
gedegen kennis van zowel de sociale zekerheidsmaterie als de sector primair onderwijs.

•
•

28 februari 2013 Module Ontslag & WW in
Zwolle
7 maart 2013 Module Ziekte & Arbeidsongeschiktheid in Zwolle
5 maart 2013 Module Ontslag & WW in
Eindhoven
12 maart 2013 Module Ziekte & Arbeidsongeschiktheid in Eindhoven
9 april 2012 Module Ziekte & Arbeidsongeschiktheid in Nieuwegein
16 april 2012 Module Ontslag en WW in
Nieuwegein

Praktisch

Op de website de Sociale Zekerheidswijzer
(www.szwijzer.nl) vindt u een inschrijfformulier, waarmee u zich voor deze cursus kunt aanmelden.

De kosten van de cursus zoals hierboven
beschreven bedragen € 620,00 per deelnemer
(geen BTW). De afzonderlijke modules zijn
ook als losse cursus te volgen. De kosten per

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen? Neem dan
contact op met Stijn Hendriks, adviseur Sociale Zekerheid van Loyalis: 045 579 7161.
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