
Onderwijs niet onverdeeld gelukkig met nieuwe ketenbepaling 

‘ Als er even niets is, 
krijg je toch doorbetaald’

primair onderwijs
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‘Door goed werk-
geverschap kun je 
ook invallers aan 
je binden.’
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De ketenbepaling in de Wet Werk en Zeker-
heid en de invulling daarvan in de cao pri-
mair onderwijs is uiteraard een verbete-
ring van de rechtspositie van werknemers, 

maar werkgevers hadden ook voorheen voldoende 
ruimte om tot goede afspraken te komen met hun 
personeel.’ Rose Notenboom, directeur personeels-
zaken van Christelijke Scholengroep De Waard in 
Oud-Beijerland (15 basisscholen) vindt de nieuwe 
wetgeving die voor heel werkend Nederland geldt, en 
waardoor flexwerkers sneller kunnen doorstromen 
naar een vaste baan, eigenlijk niet passen in het on-
derwijs. ‘Wij hielden de mensen niet aan het lijntje. 
Bij ons stroomden mensen na 36 maanden in een 
vast dienstverband, tenzij we ver daarvoor al hadden 
geconstateerd dat iemand niet functioneerde.’ 

SCHAARSTE
Toch moet ook Notenboom dealen met de nieuwe ke-
tenbepaling en de invulling daarvan in de cao primair 
onderwijs. Daarin is vastgelegd dat een school een in-
valler maximaal zes contracten in drie jaar mag inzet-
ten. Daarna moet een vaste aanstelling volgen. Pro-
bleem is dat scholen het invallen op de oude manier 
blijven organiseren met kortdurende aanstellingen 
per invalbeurt. Gevolg is dat veel leerkrachten bedan-
ken voor een dagje invallen, want dan is meteen een 
van de zes keer ‘opgebruikt’. Het blijkt voor scholen 
die op die manier blijven werken dan ook moeilijk 

om vervanging voor korte periodes te vinden. Oor-
zaak is ook het tekort aan leerkrachten dat nu in de 
Randstad en andere delen van Nederland duidelijk 
merkbaar is. Het aanbod wordt schaarser en dat uit 
zich in het je kunnen permitteren om niet te kiezen 
voor een dagje invallen, zonder dat daar een contract 
tegenover staat. Dat blijkt ook bij het meldpunt van 
CNV Schoolleiders. Veel scholen hebben moeite met 
het vinden van invallers. In tien procent van de geval-
len worden klassen naar huis gestuurd. In de overige 
gevallen staan directeuren, ib’ers of rt’ers voor de klas 
of worden klassen samengevoegd. 

MISVERSTANDEN
Naast het probleem van een leraren- en invallerste-
kort, lijkt een van de oorzaken ook onduidelijkheid 
over de regels en over nieuwe contractvormen. Op 
een bijeenkomst van CNV Onderwijs voor coördi-
natoren van invalpools eind september kwam naar 
voren dat aanwezigen nog geen bindingscontracten 
durven af te sluiten. Bedoeld wordt  een contract 
voor ten minste een uur, waarin de werknemer werkt 
aan professionalisering of teamactiviteiten. Je kunt 
gedurende de contractperiode bovenop dat ene 
uur invallen bij niet-voorziene vervangingen. Deze 
uitbreiding telt niet mee voor de ketenbepaling. Veel 
besturen weten dat niet, reden waarom ze geen bin-
dingscontracten aangaan. Ook bleek op deze bijeen-
komst dat er werkgevers zijn die voor de zekerheid 
toch maar de ketenbepaling van de WWZ aanhouden 
– drie contracten in twee jaar –, terwijl toch in de cao 
primair onderwijs is afgesproken dat zes contracten 
in drie jaar zijn toegestaan. Maar er heersen meer 
misverstanden bij werkgevers, bleek uit het voor-
beeld van een invaller die dit schooljaar voor twee 
dagen per week vast in een klas staat. Tijdens een 
netwerkbijeenkomst vertelde ze dat haar duo-partner 
een week afwezig zou zijn vanwege een uitvaart. Zij 
wilde dolgraag de klas in die periode overnemen, wat 
uiteraard ook het prettigst zou zijn voor de kinderen. 
Maar volgens de HRM-medewerker mocht dat niet. 
Ten onrechte dacht hij dat tijdelijke contractuitbrei-
ding met deze dagen een nieuw contract zou zijn in 
de keten. 

GEEN VERPLICHTING 
Bij CSG De Waard hebben zeven teamleden inmid-
dels een bindingscontract en twee een achtuurs-
contract. Directeur Notenboom: ‘Veel invallers, 
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‘

Invallers zijn moeilijk te vinden in het onderwijs, 
zo bleek onlangs uit het Meldpunt Geen 

Invaller van CNV Schoolleiders, een onderdeel 
van CNV Onderwijs. Oorzaken: gebrek 

aan invallers, maar ook onduidelijkheden 
over de nieuwe regels rond min/max- en 

bindingscontracten. Tijd voor een overzicht van 
fabels en feiten en voor verhalen over hoe het 

wel lukt om vervanging te vinden.

Instemming 
CNV Onderwijs wijst er op dat ieder bestuur een vervan-
gingsbeleid moet hebben dat de instemming heeft van de 
PGMR. Daarin kunnen afspraken gemaakt worden over al dan 
niet werken met bepaalde contractvormen, bijvoorbeeld wel 
bindingscontracten, maar geen min/max-contracten. 



FABEL

Door de WWZ moet je na 3 contracten in 

2 jaar een vast contract krijgen.

Ik mag mijn duo-partner niet meer 

vervangen, omdat de werkgever mij dan 

voor meer uren in vaste dienst moet 

nemen.

Bindingscontracten kunnen voor alle 

vervangingen worden ingezet.

Als je met een bindingscontract een paar 

keer bent ingevallen, heb je recht op een 

vast contract.

Min-max contracten zijn vaste 

contracten.
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FEITEN EN FABELS WWZ EN INVALLEN
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Uitgebreide informatie op www.cnvo.nl/cao-po-faq
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In de cao PO is geregeld dat 6 tijdelijke 

contracten in 3 jaar toegestaan zijn. 

Net als in voorgaande jaren kunnen 

werknemers met een vast of tijdelijk 

contract door zogenoemde tijdelijke 

uitbreidingen blijven invallen. 

Bindingscontracten mogen alleen 

worden ingezet als vervanging op 

een andere manier niet geregeld kan 

worden, zoals vervanging van onver-

wacht zieke collega’s.

Een bindingscontract is een tijdelijk 

contract dat mag worden afgesloten tot 

1 november 2017. Tijdens je contract-

periode mag je onbeperkt invallen. 

Min-max contracten zijn tijdelijke 

contracten voor alleen vervanging.  

In de cao PO staat dat de min bij-

voorbeeld  8 uur kan zijn met een 

max van 20 uur.
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vaak vrouwen met een gezin, vinden het prettig om 
incidenteel in te vallen zonder dat daar voor hen 
zelf verdere verplichtingen aan zitten. Wij hebben 
met hen afgesproken dat zij met een eenuurs- of 
bindingscontract een jaar kunnen invallen, zonder 
dat wij het risico lopen dat we een verplichting 
moeten aangaan met iemand die maar een dag in 
de week beschikbaar is.’ Ze betwijfelt of mensen zich 
meer verbonden voelen aan een organisatie met een 
dergelijk contract. Veel heeft toch ook te maken met 
goed werkgeverschap, waardoor ze volgens haar geen 
tekort aan invallers kent. Naast het bindingscontract 
werkt Notenboom met achtuurscontracten, waarvoor 
een bestuur ‘een bepaalde inzet en beschikbaarheid 
mag terugvragen.’ 

DOORBETAALD
Catharina Gieberts (52) uit Arnhem, invalkracht voor 
schoolbestuur Punt Speciaal in Malden (zes scholen 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs, is juist blij met 
haar min/max-contract. ‘Ik heb ‘m sinds drie weken 
voor minimaal twee en maximaal vier dagen per 
week. Ik heb er nog niet zoveel mee te maken, omdat 
ik nu een zwangerschapsverlof aan het invullen ben 
van drie dagen in de week. Maar ik hoor van andere 
invallers binnen de stichting dat het heel fijn werkt, 
omdat ze een gegarandeerd aantal dagen hebben. Als 
er even niets is, krijg je toch doorbetaald. Ik hoef me 
dus nooit meer ongerust te maken. Ik heb hiervoor 
een aantal jaren los invalwerk gedaan en dat ging 
ook prima. Het nadeel daarvan was dat er zeker aan 
het begin van het schooljaar weinig invalwerk was en 
je dus ook geen inkomen had. Ik weet nu wat ik aan 
salaris ontvang en dat is wel zo prettig.’

SLUITSTUK
Ook Frank Claessen, hoofd personeel en organisatie 
van de Dommelgroep (een samenwerkingsverband 
van vijf voornamelijk katholieke schoolbesturen met 
39 scholen en 550 fte aan medewerkers) in Oost- 
Brabant kiest gedeeltelijk  voor min/max-contracten. 
Hij begrijpt goed hoe het tekort aan invallers heeft 
kunnen ontstaan. ‘Wij werken al sinds 2004 met een 
vaste pool die door de jaren heen is gegroeid. Nu 
hebben we ongeveer 18 fte aan vaste invallers in de 
pool zitten. Deze vaste invallers worden ingezet op 

kortdurende vervangingen. Daarnaast maken wij 
gebruik van losse invallers voor de invulling van lang-
durige vervangingen door zwangerschapsverloven en 
ziekte. We voorzien dat we met onze capaciteit aan 
vaste invallers in de loop van dit schooljaar niet kun-
nen voldoen aan de vraag naar korttijdelijke invallers. 
Losse invallers zitten aan hun maximum aantal con-
tracten, en als zij nog contractmogelijkheden hebben 
dan willen ze vaak niet, omdat zij - begrijpelijk ove-
rigens – hun “schaarse” aantal contracten niet willen 
besteden aan kortdurende vervangingen.’ 

ONDUIDELIJK
Hij zegt te hebben overwogen bindingscontracten te 
gaan gebruiken voor de invulling van korttijdelijke 
vervangingen. ‘Vooral omdat een bindingscontract 
in de kern de meeste flexibiliteit leek te bieden. Je 
kunt iemand een eenuurscontract geven dat een 
medewerker kan besteden aan professionaliserings-
doeleinden. Alle uitbreidingen daarop zijn de vervan-
gingsuren. Probleem is dat je een bindingscontract 
alleen als sluitstuk van je vervangingsbeleid mag 
gebruiken. Dit houdt in dat als je ook gebruikmaakt 
van vaste invallers of mensen in een min/max- 
contract, je eerst de ruimte moet gebruiken die deze 
contracten nog bieden voordat je het bindings-
contract kunt inzetten. Dit betekent dus ook dat als je 
iemand met een min-max contract nog niet tot zijn 
“max” hebt ingezet, je nog geen bindingscontract 
mag inzetten. Bovendien hoeft een medewerker met 
een bindingscontract geen gehoor te geven aan een 
oproep om te komen vervangen. Omdat nog zoveel 
onduidelijk is voor ons als werkgever over de even-
tuele gevolgen die het gebruik van dit type contract 
heeft, kiezen wij er voor om naast onze vaste pool aan 
invallers met min-maxcontracten te gaan werken. 
Dit biedt hopelijk net voldoende flexibiliteit om de 
kortdurende vervangingen in te vullen.’ 

Verschil openbaar en  
bijzonder onderwijs
De in de cao PO gemaakte afspraken over 
invallen onder de Wet Werk en Zekerheid 
(WWZ) gelden alleen voor het bijzonder onder-
wijs, omdat werknemers op openbare scholen 
nog vallen onder het ambtenarenrecht. Voor 
hen geldt de ketenbepaling WWZ nog niet. De 
Eerste Kamer heeft inmiddels op 8 november 
jl. ingestemd met het wetsvoorstel Normalise-
ring rechtspositie ambtenaren. Hierdoor vallen 
werknemers in het openbaar onderwijs straks 
niet meer onder het ambtenarenrecht en 
krijgen zij dezelfde rechtspositie als werkne-
mers in het bijzonder onderwijs. Wanneer voor 
het openbaar onderwijs ook de ketenregeling 
WWZ gaat gelden is nog niet bekend.

Evaluatie contractvormen PO 
Volgend jaar april is er een evaluatie van de mogelijkheden 
van contractvormen in het primair onderwijs. In aanloop daar 
naar toe zal CNV Onderwijs er alles aan doen de mogelijkhe-
den die de cao biedt uit te leggen en besturen te stimuleren 
om naar hun vervangingsbeleid te kijken. Ondertussen horen 
wij graag de signalen uit de praktijk, van zowel schoolleiders 
als invallers. Mailen kan naar: cao-po@cnv.nl


