
Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor 

invallers? 

Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een 

onderhandelaarsakkoord gesloten over de nieuwe cao voor het primair onderwijs. In deze 

nieuwsbrief informeren we je graag over wat dit voor jou als invaller betekent en hoe jij je stem kunt 

laten horen. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste onderwerpen uit dit akkoord voor jou als 

invaller op een rijtje: 

 

1) Belangrijkste afspraken 

2) Betere afspraken voor invallers 

3) Vervangingsbeleid 

4) Salarisverhoging 

5) Laat jouw stem horen 

 

 

1) Belangrijkste afspraken 

 

Even de belangrijkste afspraken uit het akkoord op een rijtje: 

 

 Betere afspraken voor invallersvervangingsbeleid 

 Vervangingsbeleid afspreken met de PGMR 

 3,8 % meer loon 

 Eenmalig € 500 

 Herstel derde jaar WW 
 

In deze nieuwsbrief komen vooral de resultaten die we voor invallers hebben bereikt en de 

salarisverhoging aan bod. Het volledige akkoord vind je op de website van CNV Onderwijs. 

 

2) Betere afspraken voor invallers 

 

Krijg je als invaller door de nieuwe afspraken nu eerder een vast contract? 

De kloof tussen invalwerk en vaste banen is te groot. Om invallers meer kansen te geven op een 

vaste aanstelling is eerder al de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. CNV Onderwijs vindt 

het belangrijk dat de WWZ ook daadwerkelijk tot meer zekerheid leidt voor invallers. Dat kan alleen 

als de nieuwe regels er ook voor zorgen dat er geen klassen moeten worden gesplitst of naar huis 

worden gestuurd. Dat uitgangspunt heeft een belangrijke rol gespeeld in het overleg. Daardoor 

krijgen invallers nu eerder een kans op een baan met meer zekerheid, zoals vaste uren en vaker een 

vast contract. Invallers met een tijdelijke aanstelling krijgen evenveel recht op een vaste aanstelling 

als de collega’s met een ‘gewone’ tijdelijke aanstelling. Zij krijgen dus een voorrangspositie in de 

benoemingsvolgorde bij vacatures.  

 
Hoeveel tijdelijke benoemingen mag ik hebben voor ik een vast contract moet krijgen? 
In de cao komt te staan dat een invaller in drie jaar tijd zes tijdelijke vervangingscontracten mag 

hebben. Het gaat hierbij om het aantal contracten per werkgever. Na deze drie jaar of na zes 

tijdelijke vervangingscontracten heb je recht op een vast contract. 

Voor alle andere tijdelijke contracten blijft gelden wat er in de WWZ staat: drie tijdelijke contracten 

in twee jaar. In de WWZ staat dat je in twee jaar drie tijdelijke contracten mag hebben met een 
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tussenperiode van minder dan een half jaar. Als er meer dan een half jaar tussen twee contracten zit 

begin je opnieuw met tellen. 

Omdat de WWZ niet geldt voor het openbaar onderwijs is het daar mogelijk om in een periode van 

drie jaar onbeperkt met tijdelijke aanstellingen te werken. 

 

Wanneer begin je met het tellen van vervangingscontracten om te weten of je al recht hebt op een 

vast contract? 

In de nieuwe afspraken staat dat je in drie jaar tijd maximaal zes contracten mag hebben. Het 

zevende contract is dan een vast contract. Tussen die contracten mag dan niet meer dan zes 

maanden zitten. Als er tussen twee contracten meer dan zes maanden zit, moet je opnieuw beginnen 

met tellen. 

 

Die ‘zes-maanden-regel’ geldt pas vanaf 1 juli 2016. Hoe zit het dan als je voor die tijd ook al een 

paar tijdelijke contracten had? 

Wat blijft is dat je na 1 juli pas na een keten van zes contracten recht hebt op een vast contract. Waar 

je op moet letten is dat de keten voor 1 juli anders is als na 1 juli. Voor 1 juli wordt de keten 

verbroken als er meer dan drie maanden tussen twee contracten zit. Dan moet je dus opnieuw 

beginnen met tellen. Na 1 juli wordt de keten pas verbroken als er meer dan zes maanden tussen 

twee contracten zit. Als je een keten kunt maken van zes contracten waarbij de contracten voor 1 juli 

minder dan drie maanden uit elkaar liggen en na 1 juli minder dan zes maanden is het zevende 

contract een vast contract. Dat geldt uiteraard alleen als er tussen het zesde en zevende contract niet 

meer dan zes maanden zit. 

Ligt er tussen het zesde en zevende contract wel meer dan zes maanden, dan is het zevende contract 

het eerste contract van een nieuwe keten. Bij een onderbreking tussen twee contracten van meer 

dan zes maanden begint immers een nieuwe keten. 

 

Is er ook wat geregeld voor de reiskosten van invallers? 

In de cao komt een uitbreiding van de vergoeding van het woon-werkverkeer, speciaal voor invallers. 
Voor invallers wordt het maximum aantal kilometers enkele reis verhoogd van 21,5 km naar 35 km. 
De vergoeding stijgt dan uiteraard ook. Wij hadden graag gezien dat die grens nog meer omhoog was 
gegaan, maar dat bleek in deze onderhandelingen nog niet mogelijk. 
 
Heb ik als invaller ook recht op scholing? 
In de nieuwe cao komt een aantal contracten te staan waarmee invallers benoemd kunnen worden 
(zie hieronder). Al die contracten zijn normale cao-contracten. Dat betekent dat afspraken over 
professionele ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid gewoon van toepassing zijn. We hebben 
ook afgesproken dat voor invallers niet langer een school als standplaats in de benoeming wordt 
opgenomen. Dat maakt het extra belangrijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld een vaste 
school waar je meeloopt met bijvoorbeeld de teamscholingen.  
 
 
 
3) Vervangingsbeleid 
 
Wat is er afgesproken over het vervangingsbeleid?  
We hebben afgesproken dat ieder bestuur in het bijzonder onderwijs met de Personeelsgeleding van 

de Medezeggenschapsraad (PMR, dit is de MR zonder de ouders) moet afspreken hoe er met 

vervanging wordt omgegaan. Dat betekent dat ook moet worden vastgelegd welke contracten 



worden gebruikt. Daarbij geldt een vaste volgorde. In dit vervangingsplan moet gekeken worden 

naar: 

1. Vaste contracten voor invallers 

2. Tijdelijke uitbreidingen van die vaste contracten 

3. (Langdurige) tijdelijke aanstellingen voor invallers 

4. Tijdelijke uitbreidingen van die tijdelijke aanstellingen 

5. Min-max-contracten 

6. Bindingscontracten 

 

In het vervangingsbeleid moet het natuurlijk om meer gaan dan alleen de contractvormen. Er moet 

ook aandacht besteed worden aan de manier waarop invallers in de school worden begeleid en hoe 

ze bijvoorbeeld mee kunnen doen aan gemeenschappelijke scholingen bij een school of het bestuur. 

In de vervangingsvolgorde staan twee nieuwe contracten: het min-max-contract en het 

bindingscontract. Wat zijn dat voor contracten? 

Een min-max-contract is een tijdelijk contract waarbij je in ieder geval een minimaal aantal uren kunt 

werken. In het primair onderwijs is dat minimaal 8 uur per week. Tegelijkertijd wordt afgesproken 

dat je voor meer uren dan dat minimum beschikbaar bent. In de cao wordt vastgelegd dat je voor 

ieder uur dat je werkt nog eens anderhalf uur beschikbaar moet zijn. Bij een baan van 8 uur betekent 

dit dat je dus in totaal 20 uur beschikbaar moet zijn. Als de werkgever je belt, omdat er werk voor je 

is, moet je ook komen. Je mag die invaluren dan niet weigeren. En voor de duidelijkheid: bij een baan 

van 16 uur moet je dus de hele week beschikbaar zijn (16 + 24 = 40). Min-max-contracten mogen 

alleen maar worden afgesproken voor vervanging. Een collega die (ook) vast voor de klas staat mag 

geen min-max-contract hebben. 

 

Kan ik meer dan één min-max-contract hebben? 

Het is mogelijk om meer dan één min-max-contract te hebben. Bij het kleinste min-max-contract (8 

uur minimaal) moet je 20 uur beschikbaar zijn. Twee van die contracten vullen dus een hele 

werkweek. Houd wel goed in de gaten dat je dan duidelijke afspraken over je beschikbaarheid maakt. 

Je moet voorkomen dat je bij beide werkgevers bijvoorbeeld op de woensdagmorgen beschikbaar 

moet zijn. Als beide werkgevers op die ochtend zouden bellen dat er invalwerk voor je is kom je in de 

problemen met de acceptatieplicht. 

 

En wat is een bindingscontract? 

Een bindingscontract is iets nieuws. Het is een contract van minimaal één uur. Als met de 

Personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad (PMR) wordt afgesproken dat er gewerkt wordt 

met bindingscontracten, kunnen de collega’s met zo’n contract alleen maar ingezet worden als 

vervanging op een andere manier niet geregeld kan worden. Je zou het kunnen zien als een soort 

calamiteitencontract. Er is wéér een collega ziek geworden en alle invallers zijn al aan het werk. In 

dat geval mag de collega met het bindingscontract gebeld worden. Die collega is dan niet verplicht 

om te komen. Een bindingscontract is geen min-max-contract. Als je invalwerk wordt aangeboden 

mag je dat weigeren. Als je wel gaat invallen wordt je bindingscontract tijdelijk uitgebreid. 

 

Wat moet je dan in dat ene uur doen? 

De collega met het bindingscontract moet zich in dat ene uur bezighouden met professionele 

ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en/of teamactiviteiten. Hij of zij bepaalt zelf hoe en wanneer 

hij dat doet. Het hoeft dus niet stipt iedere week een uurtje. In een functioneringsgesprek moet hij 

vertellen wat hij in de uren van zijn bindingscontract heeft gedaan. 



 

Is dat niet raar, een contract van één uur?  

Het bindingscontract is inderdaad wel een beetje een raar contract. Het is vooral bedoeld om te 

voorkomen dat er bijvoorbeeld op de hoogtepunten van een griepgolf klassen naar huis moeten 

worden gestuurd. Omdat een bindingscontract ook een tijdelijk contract is hoeven de collega’s geen 

vast contract te krijgen als ze een paar keer zijn ingevallen. 

 

In maart is het cao-overleg mislukt vanwege de nul-urencontracten. Wat is daar mee gebeurd? 

Nul-urencontracten blijven in het onderwijs verboden. Dat is voor invallers belangrijk. Zij hoeven nu 

niet meer de hele week beschikbaar te zijn, zonder dat zij de zekerheid hebben dat er ook werk (en 

dus inkomen) beschikbaar komt. 

 

Geldt het vervangingsbeleid alleen voor het bijzonder onderwijs? Wat betekent dit voor het 

openbaar onderwijs? 

De WWZ geldt alleen voor het bijzonder onderwijs. Dit zijn de scholen die lesgeven vanuit een 

godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Dit komt omdat de collega’s in het openbaar 

onderwijs formeel ambtenaren zijn. Zij werken voor scholen die niet gebaseerd zijn op een 

godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging. Voor ambtenaren gelden nog steeds andere regels. 

Wel is er afgesproken dat besturen in het openbaar onderwijs er voor kunnen kiezen om de regels 

van het bijzonder onderwijs te gebruiken. 

 

4) Salarisverhoging 

 

Wat is er afgesproken over het salaris? 

Op 1 juli 2016 worden de lonen met 3,8 % verhoogd. Tegelijkertijd ontvangt iedereen een eenmalige 

uitkering. Die uitkering is even hoog als het bedrag dat iemand tussen 1 januari en 1 juli zou hebben 

gekregen als de loonsverhoging op 1 januari was ingegaan. Ook als je tussen 1 januari en 1 juli bent 

ontslagen, krijg je een deel van die uitkering. 

In april 2017 ontvangt iedereen in het primair onderwijs een eenmalige uitkering van € 500,- bruto. 

 

Wie krijgen de eenmalige uitkering in 2016? 

Iedereen die voor 1 juli in dienst was krijgt een evenredig deel van de eenmalige uitkering. Dat geldt 

ook als je voor 1 juli 2016 ontslagen bent. Ook dan heb je recht op een deel van de eenmalige 

uitkering. Deze afspraak is vooral van belang voor invallers. Zij krijgen over iedere gewerkte dag 

tussen 1 januari en 1 juli 2016 een extra bedrag. 

 

Wanneer wordt die eenmalige uitkering uitbetaald? 

Het is de bedoeling dat de eenmalige uitkering in juli wordt uitbetaald. Het bestuur/het 

administratiekantoor heeft dan voor iedereen kunnen uitrekenen welk bedrag nog betaald moet 

worden. Dat moet dus ook voor invallers uitgerekend worden. Als je in juli geen extra geld ontvangt 

moet je contact opnemen met de besturen waar je hebt ingevallen. 

 
Wie krijgt er in 2017 de eenmalige uitkering van € 500,-? 
Iedereen die tussen 1 januari 2017 en 1 mei 2017 in dienst is krijgt de eenmalige uitkering. Dat 
betekent dat je ook een deel van de uitkering krijgt als je voor 1 mei wordt ontslagen. Dat is vooral 
voor invallers van belang. 
 



5) Laat jouw stem horen 
 
Er is nu een onderhandelaarsakkoord. Hoe kan ik als invaller mijn stem laten horen? 
Het akkoord wat er nu ligt is een voorlopig akkoord. De leden van de vakbonden (o.a. CNV Onderwijs) 
bepalen uiteindelijk of dit akkoord wel of niet wordt goedgekeurd. Voor die tijd zullen we de 
gemaakte afspraken zo goed mogelijk toelichten. Daarvoor organiseren we half mei zes 
voorlichtingsbijeenkomsten. Via een digitale nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de datum, 
tijd en locatie van deze bijeenkomsten. Daarnaast ontvangen alle leden van CNV Onderwijs die 
werkzaam zijn in het primair onderwijs ook een uitnodiging om via een digitale vragenlijst aan te 
geven of zij akkoord zijn met de gemaakte afspraken. Zo heb je direct invloed op jouw 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Ben je nog geen lid van een vakbond? Dan kun je helaas niet meestemmen. Word daarom nu nog lid 
van CNV Onderwijs en laat jouw stem horen! 
 
Geef je e-mailadres door 
Via e-mail geven we extra uitleg over het akkoord, houden we je op de hoogte over de 
bijeenkomsten en krijg je de uitnodiging om te stemmen over het akkoord. Is jouw e-mailadres nog 
niet bij ons bekend, of is je e-mailadres gewijzigd? Geef dan het juiste e-mailadres aan ons door via 
ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl. Vermeld daarbij je naam en postcode.  
 
Meer informatie 
Op de website vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over het akkoord. Je kunt ook zelf je 
vraag stellen, liefst per mail. Dat kan via cao-po@cnv.nl. De volledige tekst van het 
onderhandelaarsakkoord staat ook op de website van CNV Onderwijs. 
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