
1 juli wordt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. Wordt 
dit de dag dat veel invallers in vaste dienst komen? Of de dag 
dat veel invallers verplicht zes maanden op hun lauweren gaan 
rusten? Een invaller verzucht: ‘Ik ga een baan zoeken buiten het 
onderwijs!’ Een ontwikkelaar van een transfercentrum: ‘Het gaat 
ons lukken de WWZ goed te laten uitwerken!’

Wet Werk en Zekerheid voordeel 
of nadeel voor vervangers?

‘Ophouden met 
 sollen met 
 invalkrachten!’ 

primair onderwijs
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De bedoeling van de Wet Werk en Zekerheid, 
die ingaat op 1 juli, is goed: versterking van 
de positie van tijdelijke krachten. In het on-
derwijs is de vervangingsvraag gemiddeld  

8 tot 10 procent van de formatie. Dit wordt ingevuld 
door invalkrachten, die voor een groot deel liever een 
vaste baan en groep hadden gehad. In de nieuwe wet 
staat een ketenbepaling: mensen die voor de derde keer 
een tijdelijk contract krijgen, moeten in vaste dienst 
worden genomen. Wil een schoolbestuur dat niet, dan 
mag die vervanger zes maanden niet door dat school-
bestuur ingezet worden. Nu ligt de grens bij twee jaar en 
de pauze op drie maanden. 

ZWARTBOEK
Eind 2014 trokken de eerste schoolbesturen aan de bel. 
Ze voorzagen grote problemen. De Coöperatie Chris-
telijk Basisonderwijs (CBO) in Friesland (13 scholen) 
liep voorop in het protest. Er ging een zwartboek met 
verhalen van invallers richting politiek Den Haag. Een 
paar voorbeelden uit dat zwartboek: ‘Op deze manier 
krijg je geen gelegenheid om te wennen aan een school. 
En een school niet aan een invaller.’ ‘Wat een waarde-
loos voorstel voor scholen in het noorden. Dit brengt 
juist het tegenovergestelde van wat ze daar in Den Haag 
proberen te bereiken. Invallers houden de boot af voor 
losse dagen, dus hebben scholen niet voldoende leer-
krachten. Bovendien krijgen de invallers ook nu geen 
vaste baan omdat er geen plaats of geld is.’ ‘Het vak van 
invaller geeft mij vrijheid, minder stress en werklast dan 
een vaste leerkracht die toch snel 50 tot 60 uur per week 
werkt. Het kabinet dwingt mij tot iets wat ik helemaal 
niet wil. Voor mij en vele andere invallers die dit werk 
met plezier doen is het een ramp en de vernietiging van 
mijn werk! Ik zie geen andere mogelijkheid dan per 1 
juli ander werk te zoeken, als dat er al is dan.’ ‘Bij deze 
nieuwe wet zal ik kritisch gaan kijken welk werk ik aan-
neem. Alleen langdurig invallen geeft mij zekerheid op 
werk. Ik, en samen met mij andere invalleerkrachten, 
zullen geen losse dagen meer invallen. Het gevolg zal 
zijn dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd 
als hun juf of meester ziek is.’

PROFVOETBALLERS
In de Tweede Kamer werden vragen gesteld door VVD 
en D66 en de werkgevers verenigd in de PO-Raad luid-
den de noodklok. Minister van Sociale Zaken Asscher 
blijft vooralsnog achter de wet staan, maar heeft het 
beantwoorden van de Kamervragen even op de lange 
baan geschoven. De vakbonden zien de voordelen van 
de wet: versterking van de positie van de invaller en 
meer kans op vaste banen. Maar de uitwerking van de 
wet zal zeker aan de orde komen bij de cao-besprekin-
gen primair onderwijs. Daar moeten nadelige effecten 

zeker gerepareerd worden, vinden de vakbonden. 
Jan Sijtsema, bestuurslid van CBO Fryslân, wacht die 
besprekingen met spanning af. ‘Wij willen het liefst een 
uitzondering voor vervangingssituaties in het onder-
wijs. Brandweer en profvoetballers zijn ook uitgezon-
derd, omdat daar direct vervangen moet worden. In het 
onderwijs is het feitelijk niet anders.’ 
In Friesland zijn ze overigens niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Het bestuur gaat samenwerken met drie 
andere verenigingen om de mogelijke negatieve gevol-
gen te tackelen. Sijtsema: ‘Op basis van ons ziektever-
zuim heb ik drie mensen op jaarcontract in dienst om 
vervangingen te doen. Ik heb hen continu aan het werk. 
Daarnaast is er nog een groep losse invallers. Deze 
mensen mogen maximaal drie keer ingezet worden on-
der de nieuwe wet. Door de samenwerking met de drie 
andere besturen, kunnen we ze na die drie keer bij een 10



ander bestuur inzetten. Maar de scholen en de invallers 
zijn daar niet blij mee: ben je net aan elkaar gewend, 
moet je weer naar een ander schoolbestuur. Ik snap op 
zich het idee wel achter de wet, omdat er ook misbruik 
wordt gemaakt van tijdelijke krachten. Maar houd dan 
de limiet op twee jaar.’ 

100 KM
Ook in een andere uithoek van het land grote zorgen 
bij Stichting Confessioneel Basisonderwijs West 
Zeeuws-Vlaanderen (Scoba). Marga Buysse zit net te 
inventariseren hoeveel tijdelijke contracten ze de afge-

lopen twee jaar hebben gehad op hun negen scholen. 
‘Ik zit nu al op 26 pagina’s met elk dertig regels’, zucht 
ze, ‘dus reken maar op 400 of 500 tijdelijke contracten 
per jaar. Het merendeel van de tijdelijk benoemden 
hebben we al drie keer ingezet de afgelopen twee jaar, 
dus die moeten eerst een half jaar op non-actief met de 
nieuwe wet. We zitten hier in een uithoek van het land, 
met grote reisafstanden en veel krimp. Daar heeft de 
Randstad echt geen idee van! Het is al een hele toer om 
ontslagen te voorkomen als gevolg van de krimp, laat 
staan dat we nog vaste vervangers kunnen benoemen. 
Vaak zetten we nu parttimers in voor vervanging van 
bijvoorbeeld hun zieke duo-partner, maar dat kun je 
straks ook niet vaker dan drie keer doen, want dan krijg 
je ook verplichtingen voor die meeruren.’ 
In het land worden momenteel tien transfercentra 
opgetuigd, zoals afgesproken in het sectorplan Primair 

‘Wie wint er nu eigenlijk 
iets met deze wet?!’
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Onderwijs. In Zeeland komt er ook een. Buysse: ‘Onze 
invallers zijn daar niet blij mee, want dan moeten ze 
straks 100 km verderop om invalwerk te doen. Ook 
andersom vrezen wij dat we geen invallers van zo ver 
weg zullen krijgen. Wij zijn echt bang voor de kwaliteit 
van onderwijs en voor de continuïteit voor de groepen.’ 
Met een uitroep: ‘Wie wint er nu eigenlijk iets met die 
wet? Invallers krijgen hier echt geen vast contract door 
hoor. Er worden alleen maar wegen afgesloten voor 
vervanging.’ 

90 FTE
Gerard Langeraert, trekker van de kar van het Zeeuwse 
transfercentrum, is minder somber. Op 1 juli gaat het 
centrum van start. Van de 25 Zeeuwse schoolbesturen 
hebben 22 toegezegd deel te nemen. Zij krijgen de 
vraag om minimaal 5 procent bovenop hun formatie 
vervanging in dienst te nemen. ‘Die mensen blijven in 
dienst bij het schoolbestuur en worden ingezet via het 

transfercentrum zonder last te hebben van de ketenbe-
paling. Het gaat dan om 90 fte. Bij veel schoolbesturen 
moet daarvoor de knop nog wel even om trouwens, 
want ze denken dat ze dan hun begroting overschrij-
den. Maar feitelijk geven ze dat geld nu ook al uit aan 
ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsvervanging. 
Juist met vaste contracten krijg je de meeste handen 
voor de klas, want aan uitzendkrachten en payrollers 
betaal je veel meer.’ Met deze vervangers met vast con-
tract (de A-pool) dekt het transfercentrum veel van de 
vervangingsvraag af. Daarnaast zal er een B-pool zijn, 
met mensen die af en toe eens willen invallen of aan het 
werk willen komen. ‘Deze groep zal enorm gemonitord 
moeten worden om te voorkomen dat ze meer dan drie 
keer bij hetzelfde schoolbestuur invallen. Daarnaast 
zullen we werken met een payroll- en uitzendpool.’ 

AFSTANDEN
Langeraert weet van de zorgen in zijn provincie over 
grote afstanden. ‘Maar de tijd dat je je hele leven lang 
om de hoek werkte is voorbij. In het bedrijfsleven is het 
niet meer dan normaal om in de auto te stappen om 
naar je werk te gaan. Dus afstanden zijn relatief. Ik denk 
dat de meeste invallers die afstanden gewoon gaan 
overbruggen. Er moet toch brood op de plank komen.’ 
Hij denkt dat de WWZ de positie van invallers zal ver-
sterken. ‘In eerste instantie zal het een boost zijn voor 
het aantal mensen dat wordt aangenomen. Daarnaast is 
het heel belangrijk dat wij zicht krijgen op de kwaliteit 
en mobiliteit van mensen. Er zijn nog wat losse eindjes 

die hopelijk in de cao worden opgelost. Want hoe moet 
het als op 1 juli, als we beginnen, blijkt dat alle invallers 
al drie keer hebben ingevallen? Dan moeten ze er alle-
maal een half jaar uit. Ik vind dat een nieuwe wet met 
een schone lei moet beginnen. Maar afgezien daarvan 
weet ik zeker dat het ons gaat lukken hier een goed 
draaiend transfercentrum te openen op 1 juli.’ 

REKENSOMMETJES
Grote voorbeeld voor de transfercentra in oprich-
ting is het Personeelscluster Oost-Nederland, die 
31 schoolbesturen en 112 scholen in het primair 
onderwijs van personeel voorziet. Zo is er een 
fl expool, waarin 75 mensen (40 fte) in vaste dienst 
vervangingen doen. Directeur Mini Schouten: ‘Met 
deze vaste mensen voorzien we nu in 40 procent van 
de vervangingsvraag. We willen dat ophogen naar 
75 fte, zodat we 60 procent afgedekt hebben. Verder 
maken we gebruik van losse invallers. Ik hoop dat 

de cao alternatieve oplossingen gaat bieden voor 
fl exibele inzet met bijvoorbeeld min-max-contracten 
of 0-uren-contracten. We werken momenteel ook 
aan de ontwikkeling van een signaleringsinstrument, 
waarmee je meteen ziet hoeveel keer iemand al 
ingezet is. En we hebben het gebied (afgebakend door 
Apeldoorn, Deventer, Winterswijk en Arnhem, red.) 
opgedeeld in drie regio’s, zodat de afstanden niet al te 
gek worden. Om het goed te regelen, moet je wel enig 
volume hebben – wij hebben 1.300 fte en daarmee 
ruimte voor 75fte voor vervanging – en je moet willen 
samenwerken en regie voeren. Je moet als bestuur je 
nek durven uitsteken. De besturen die nu moord en 
brand schreeuwen, willen het allemaal zelf regelen 
en denken nog in losse invalkrachten. Maar die tijd 
dat je als schoolleider ’s ochtends je eigen lijstje in-
vallers afbelt is voorbij. De WWZ dwingt je simpelweg 
om samen te werken en invallers in vaste dienst te 
nemen’, zegt Schouten onomwonden. ‘En ik vind dat 
goed. Ik vind het niet ethisch dat mensen van tijdelijk 
naar tijdelijk gaan. We moeten ophouden met hen te 
sollen. Door de WWZ krijgen meer invallers een vaste 
baan, daar ben ik van overtuigd. En dat is goed, want 
pas dan krijgen ze coaching, begeleiding en scholing. 
Dat draagt bij aan goed onderwijs. En besturen die 
denken dat ze geen geld hebben om invallers in dienst 
te nemen, hebben het gewoon mis. Deze besturen 
hebben nu ook te maken met vervangers en geven 
nu het geld dus ook uit.’ Enthousiast: ‘Ik kan ze zo de 
rekensommetjes sturen!’ 

‘Besturen die denken dat ze geen geld hebben om   
invallers in dienst te nemen, hebben het gewoon mis’
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