
 

Nieuwsbrief invallers 

Om een antwoord te vinden op de grote invallerstekorten in het primair onderwijs, heeft 

minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verkenner aangesteld, Jacques 

Tichelaar. De verkenner heeft met vakbonden en werkgevers gesproken. Een tijdelijke 

oplossing moet er nu voor zorgen dat er meer mogelijkheden zijn om in te vallen, tijdens 

bijvoorbeeld een griepepidemie, zonder dat hier meteen een vast contract aan vast zit. De 

gevonden oplossing betekent wel dat er in de cao wat moet worden veranderd. 

CNV Onderwijs vindt deze tijdelijke oplossing acceptabel. Op deze manier voorkomen we dat 

klassen onnodig naar huis worden gestuurd. Maar we vinden ook dat er snel afspraken 

gemaakt moeten worden over structurele oplossingen voor de personeelstekorten in het 

onderwijs.  

 

Wat wordt er in de cao veranderd? 
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de manier waarop de ketenbepaling uit de Wet Werk 

en Zekerheid (WWZ) van toepassing is op benoemingen voor kortdurende vervangingen. De 

WWZ geldt alleen voor het bijzonder onderwijs. Door de ketenbepaling in de WWZ hebben 

invallers sneller recht op een vaste aanstelling. Na zes tijdelijke benoemingen voor 

vervanging in een periode van drie jaar heb je recht op een vaste aanstelling. Er mag tussen 

die benoemingen niet meer dan een half jaar zitten. Als dat wel het geval is moet je opnieuw 

beginnen met tellen. In de nieuwe afspraken regelen we dat die ketenbepaling niet geldt voor 

kortdurende vervangingen in de eerste drie maanden van 2017 en de eerste drie maanden 

van 2018. De nieuwe afspraken gelden ook voor openbare scholen die er voor hebben 

gekozen de regels voor het bijzonder onderwijs te gebruiken. 

 

Wordt de ketenbepaling helemaal buiten werking gesteld? 
Nee. De ketenbepaling blijft gewoon in de wet en de cao staan. De ketenbepaling blijft van 

kracht voor alle tijdelijke benoemingen om een andere reden dan vervanging. Dan geldt ook 

de strengste variant. Na drie benoemingen binnen twee jaar moet de vierde benoeming een 

vaste aanstelling zijn. De ketenbepaling geldt ook nog steeds voor langere benoemingen 

voor vervanging. De afspraken over die keten zijn in de cao al wat ruimer. Na zes 

benoemingen binnen drie jaar moet de zevende benoeming een vaste aanstelling zijn. Die 

benoemingen blijven ook gewoon meetellen voor de keten. Er is alleen een uitzondering 

gemaakt voor kortdurende benoemingen voor onvoorzienbare vervanging, bijvoorbeeld bij 

een griepgolf of andere vormen van onvoorzien ziekteverzuim. 

 

Wat bedoelt de cao met ‘kortdurende vervanging’? 
Kortdurende vervanging is een benoeming van maximaal 14 kalenderdagen. Als de 

vervanging langer duurt dan 14 kalenderdagen dan telt de benoeming mee voor de keten. Is 

de benoeming 14 kalenderdagen of korter, dan telt de benoeming niet mee (in januari, 

februari en maart van 2017 en 2018). Uiterlijk 31 maart van beide jaren kan dus nog een 

contract voor 14 kalenderdagen worden afgesloten die niet meetelt in de keten. 

 



Wat betekent dat als ik bijvoorbeeld in januari 2017 mijn zevende contract teken? 
Als dat een contract voor kortdurende vervanging is betekent dat, dat dat contract niet 

meetelt voor de keten. Voor kortdurende vervangingen begin je pas weer met tellen op 1 

april 2017. Een contract voor kortdurende vervanging wat begint op 31 maart 2017 telt dus 

nog niet mee in de keten. 

 

Hoe wordt een keten van contracten geteld waar die uitzondering van drie maanden in 

valt? 
De vervangingscontracten die zijn ingegaan in de maanden januari, februari en maart, laat je 

buiten beschouwing bij het tellen van het aantal tijdelijke contracten in de keten. Je gaat dus 

in april gewoon verder met tellen, waar je eind december bent gestopt. Was je laatste 

vervangingscontract eind 2016 bijvoorbeeld het derde contract in een keten, dan telt je 

eerste contract na 31 maart als vierde contract in de keten van maximaal zes. 

 

Mijn laatste contract bij een schoolbestuur was in september 2016. Als ik dan in april 2017 

bij dat bestuur een nieuw contract teken, is dan de keten opnieuw begonnen omdat er 

meer dan zes maanden tussen zit? 
Op de kalender zit er inderdaad zes maanden tussen. Als het gaat om het bepalen van de 

periode tussen twee contracten is dat niet zo. We hebben afgesproken dat de maanden 

januari, februari en maart 2017 niet meetellen in de keten van kortdurende contracten. Dat 

geldt niet alleen voor het aantal contracten, maar ook voor de periode tussen verschillende 

contracten. Dat betekent dat bij een contract in september 2016 en april 2017 maar drie 

maanden zit. Alleen de maanden oktober, november en december 2016 tellen mee voor de 

keten. Als het contract in april 2017 het zevende contract zou zijn moet dat dus een vast 

contract zijn. 

 

Wordt het dan voor besturen niet aantrekkelijk om alleen maar kortdurende benoemingen 

te geven, ook als de ziekte langer duurt? 
Het is niet de bedoeling dat besturen dat gaan doen. Dat zou ook raar zijn, omdat één van de 

grote klachten van besturen nu is dat er zoveel verschillende gezichten voor een klas komen. 

Als er gekozen wordt voor een benoeming voor de afwezigheid van één specifieke collega, 

dan zou dat gewoon een benoeming voor de duur van de ziekte moeten zijn. We hebben nog 

steeds afgesproken dat alle afspraken over vervanging in het voorjaar van 2017 geëvalueerd 

zullen worden. Als besturen langer durende vervangingen toch gaan opknippen in 

benoemingen van maximaal 14 kalenderdagen blijkt dat bij de evaluatie. CNV Onderwijs zal 

dan aandringen op een strakkere formulering van deze afspraak. 

 

Hoeven besturen nu geen nieuw vervangingsbeleid meer te maken? 
Besturen en medezeggenschapsraden moeten nog steeds afspraken maken over (nieuw) 

vervangingsbeleid. Alle afspraken die in de cao staan, blijven gewoon bestaan. Er moeten 

dus nog steeds afspraken gemaakt worden over het gebruiken van de contracten die in de 

cao worden genoemd. De volgorde vast, vast/flexibel en flexibel blijft gewoon bestaan. 

 

Als het vervangingsbeleid verplicht blijft, waarom is er dan toch een uitzondering 

gemaakt? 
Die uitzondering is een lapmiddel. Het moet voorkomen dat er opnieuw klassen gesplitst 

worden of zelfs naar huis worden gestuurd, omdat besturen nog geen afgerond 

vervangingsbeleid hebben. Daarom geldt het ook alleen voor kortdurende vervangingen. 



Scholen kunnen er de ‘piek in ziek’ van bijvoorbeeld een griepgolf mee opvangen. Het is een 

noodmaatregel, niet meer en niet minder. 

 

Waarom gelden de afspraken ook al voor de eerste drie maanden van 2018? 
Om te voorkomen dat er nog meer klassen onnodig naar huis zouden worden gestuurd, was 

een afspraak voor het begin van 2017 absoluut noodzakelijk. Tegelijkertijd vinden we het van 

groot belang dat er goede structurele afspraken gemaakt worden, zowel op de scholen als in 

de cao. Als in de cao voor 2018 geen nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden, die de 

positie van invallers versterkt, kunnen besturen in de eerste drie maanden van 2018 nog één 

keer van deze oplossing gebruikmaken. 


