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Inleiding

Onderwijs is mensenwerk. Het onderwijs kent bij uitstek onvoorspelbare schommelingen zonder vaste omvang 

waardoor leerkrachten uitvallen of extra leerkrachten nodig zijn. Continuïteit is van belang voor het onderwijs 

in de school en de groepen. Daar hebben kinderen recht op. Er zijn helaas momenten dat er zich zaken voordoen 

die de continuïteit doen wankelen, door bijvoorbeeld ziekte of andere onverwachte omstandigheden.  

Van belang is daar op te kunnen anticiperen of maatregelen te treffen die calamiteiten kunnen voorkomen. 

Beleid ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het nog 

belangrijker geworden daar goed beleid op te voeren. Aan vervangingsbeleid gaat natuurlijk goed personeels – 

en verzuimbeleid vooraf. De schoolleider is daarbij de spil.  

In dit schrijven worden de cao-bepalingen over vervanging uit de nieuwe CAO PO 2016-2017 toegelicht en met 

voorbeelden verduidelijkt. U krijgt een overzicht van de mogelijkheden die er in de CAO PO worden gegeven. 

Overzicht geeft inzicht. Er blijven altijd onvoorziene omstandigheden waar u een antwoord op moet vinden om 

de continuïteit in het onderwijs te waarborgen. Vervanging in de school realiseren vraagt van u daadkracht en 

van het team flexibiliteit en samenwerking. Kinderen hebben recht op continuïteit. Dat is een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid. Weten welke mogelijkheden er zijn en daar beleid op maken is van belang. Deze notitie helpt 

u om de juiste keuzes te kunnen maken.

1. Wat er aan 1 juli 2016 voorafging

Er is besloten de CAO PO 2014-2015 te laten doorlopen tot 1 juli 2016. Dit is gedaan om de gevolgen van de Wwz 

voor het onderwijs goed te organiseren. Aan de cao-tafel is afgelopen schooljaar 15-16 naar oplossingen gezocht 

om met name de vervangingsproblematiek, die met de komst van de Wwz ontstaat, in goede banen te leiden. 

Sociale partners beogen voor de functie van leraar, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst ten behoe-

ve van vervanging van tijdelijk afwezige werknemers, bij cao af te wijken van de ketenregeling uit artikel 7:668a 

lid 1 BW, conform artikel 7:668a lid 5 BW. De reden hiervoor is dat het in het primair onderwijs gebruikelijk is om 

vervanging te organiseren door middel van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en/of tijdelijke uitbreidingen van 

arbeidsovereenkomsten. De aard van de sector brengt met zich mee dat altijd vervangen moet kunnen worden 

en altijd op korte termijn.  

Er zijn door de sociale partners (vakbonden waaronder de AVS en de PO-Raad) meerdere pogingen ondernomen, 

met tussenkomst van het ministerie van OCW, om met de minister van SZW in gesprek te komen. Uiteindelijk is 

het gelukt een pakket aan maatregelen vast te leggen.  

Om vervanging mogelijk te blijven maken, hebben sociale partners voor opeenvolgende dienstverbanden ten be-

hoeve van vervanging gebruikgemaakt van de mogelijkheid die de wet biedt om een verruimde ketenregeling af 

te spreken. De regering erkent dat voor vervangingswerk in het primair onderwijs gebruik kan worden gemaakt 

van de afwijkingsmogelijkheid van de ketenregeling uit lid 1 van artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek (Kamerstuk-

ken II 2013/14, 33818, 7, p.20). Overigens kan voor de tussenperiode van zes maanden, zoals omschreven in art. 

7:668a lid 1 BW, niet worden afgeweken. Deze periode van zes maanden geldt dus zowel voor tijdelijke contrac-

ten voor vervanging als voor andere tijdelijke contracten (Zie CAO PO Artikel 3.5 lid 1). 

 

In de nieuwe CAO PO 2016 – 2017 zijn daartoe de mogelijkheden voor vervanging bij incidentele onvoorziene 

omstandigheden opgenomen, middels het min-max-contract of het bindingscontract. Met ingang van 1 juli is de 

Wwz voor het bijzonder onderwijs van kracht.  

Inmiddels heeft het Vervangingsfonds het reglement aangepast. Reglement Vervangingsfonds, artikel 29 lid 3 

onder c, Staatscourant 2016, nr. 41266 van 5 augustus 2016: 
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- door een personeelslid dat een tijdelijke uitbreiding van zijn dienstverband heeft ten behoeve van de vervan-

ging, waarbij uit de akte van aanstelling voor de tijdelijke uitbreiding dan wel de akte van benoeming voor de 

tijdelijke uitbreiding in ieder geval blijkt welk personeelslid wordt vervangen, de periode van vervanging en de 

werktijdfactor dan wel het aantal uren op het tijdstip van de aanvang van de tijdelijke uitbreiding.

1.1. Verruiming van de ketenregeling bij vervanging 

De verruiming van de ketenregeling van drie naar zes contracten en 36 maanden (zoals bepaald in art. 3.5 lid 1) 

geldt alleen voor ketens van contracten ter vervanging (op grond van art. 3.4 lid b). Voor contracten op de gron-

den van 3.4 lid a, c en d geldt de niet-verruimde wettelijke keten van drie contracten en 24 maanden (art 7:668a 

lid 1 BW). 

2. Hoe omgaan met invallers en contracten per 1 juli 2016 

Het laatste invalcontract voor 1 juli is het eerste contract in de keten na 1 juli 2016. Een tijdelijk contract van 1 juli 

2016 tot 1 juli 2017 is vervolgens de tweede in de keten als deze werknemer op 30 juni of eerder invalwerk deed. 

Een medewerker met een contract voor bepaalde tijd kan in dat jaar onbeperkt ingezet worden voor vervanging. 

De vervangingen in dat jaar tellen niet mee in de keten. Het tijdelijk jaar is de tweede van de ketenbepaling.  

Dit baseren we op het antwoord van Minister Asscher van SZW op Kamervragen van een schoolbestuur uit 

Noord-Limburg en de gesprekken die door de sociale partners ten tijde van de onderhandeling met de juristen 

van het ministerie van SZW zijn gevoerd. Tot 1 juli gold nog de oude cao (de oude ketenbepaling), per 1 juli 2016 

start de nieuwe ketenbepaling voor het bijzonder onderwijs. 

3. Organiseer vervangingsbeleid 

Het is verstandig om voor onvoorziene omstandigheden beleid vast te stellen. Hoe gaat de school om met ziekte 

van medewerkers? Een vervangingsplan opstellen helpt hierbij. In de CAO PO 2016-2017 is dit voor het bijzonder 

onderwijs beschreven.  

In het vervangingsplan wordt beschreven hoe u bij calamiteiten of pieken in ziekteverzuim de organisatie ‘draai-

ende’ houdt. Het is van belang om als schoolleider inzicht te verkrijgen in de vervangingsnoodzaak en maatrege-

len te treffen om de continuïteit bij afwezigheid goed te kunnen organiseren. Besturen in het bijzonder onderwijs 

zullen door de ketenbepalingen van de Wwz tot andere manieren van vervanging moeten komen. Besturen in het 

openbaar onderwijs kunnen van de mogelijkheden die de cao biedt ook gebruikmaken (zie 4.6 van de CAO PO 

2016 – 2017). 

Elk schoolbestuur stelt vervangingsbeleid op met instemming van de PGMR. Partijen adviseren de oudergele-

ding te betrekken bij het vervangingsbeleid. In het vervangingsbeleid wordt, op basis van de historische vervan-

gingsbehoefte, omschreven op welke manier vervanging wordt georganiseerd en met welk type contracten. 

Artikel 2.15 lid 4  

De werkgever in het bijzonder onderwijs stelt, na verkregen instemming van de PGMR, als onderdeel van het meerjarenformatiebeleid, 
vervangingsbeleid vast. Op basis van de historische vervangingsbehoefte omschrijft de werkgever op welke manier vervanging wordt 
georganiseerd en met welke type contracten. Bij het opstellen van dit beleid hanteert de werkgever de volgorde van vast, vast/flexibel naar 
lexibel. 
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Bij het opstellen van het vervangingsbeleid wordt gewerkt in de volgorde van vast, vast/flexibel naar flexibel 

(zie artikel 2.15 lid 4): 

1) Vaste overeenkomsten op bestuursniveau, met inzet op het niveau van de school, bovenschools en boven-

bestuurlijk;  

2) Vaste overeenkomsten met tijdelijke uitbreiding;  

3) Tijdelijke overeenkomsten;  

4) Tijdelijke overeenkomsten met tijdelijke uitbreidingen;  

5) Min-max-contracten;  

6) Als sluitstuk bindingscontracten (ten minste 1 uurscontracten). 

4. Opsomming artikelen in de CAO PO 2016 - 2017  
4.1. Bijzonder onderwijs 

Relevante artikelen: 

3.5 Opeenvolgende dienstverbanden ten behoeve van vervanging  

3.6 Min-max-contract  

3.7 Bindingscontract 

3.23 Uitzendarbeid

Met de in artikel 3.5 opgenomen bepalingen wordt op grond van artikel 7:668a lid 5 onder b BW afgeweken van 

artikel 7:668a lid 1 BW. 

Voor het bijzonder onderwijs zijn in artikel 3.6 en artikel 3.7 contracten opgenomen specifiek ten behoeve van 

vervanging. Dit laat onverlet dat ook andere vormen van overeenkomsten kunnen worden aangegaan voor ver-

vanging. 

Artikel 3.23 bevat afspraken over uitzendarbeid. 

1. Uitzendarbeid is mogelijk in geval van:  

a. vervanging wegens ziekte of buitengewoon verlof;  

b. activiteiten van kennelijk tijdelijke aard;  

c. kennelijk onvoorziene omstandigheden. 
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4.2 Openbaar onderwijs 

Relevante artikelen: 

4.5 Opeenvolgende dienstverbanden  

4.6 Keuzemogelijkheid toepassen vervangingsbeleid bijzonder onderwijs, dan geldt het  

volgende: 

4.6a Opeenvolgende dienstverbanden ten behoeve van vervanging  

4.6b Min-max-aanstelling  

4.6c Bindingsaanstelling 

4.21 Uitzendarbeid

Artikel 4.21 afspraken over uitzendarbeid  

1. Uitzendarbeid is mogelijk in geval van:  

a. vervanging wegens ziekte of buitengewoon verlof;  

b. activiteiten van kennelijk tijdelijke aard;  

c. kennelijk onvoorziene omstandigheden.

5. Cao-artikelen bijzonder onderwijs  

5.1. Artikel 3.5 Opeenvolgende dienstverbanden ten behoeve van vervanging 

1. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in verband met vervanging als bedoeld in artikel 3.4 aanhef en 

onder b, kunnen elkaar opvolgen. 

De maximale duur van de som van de elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op deze 

grond voor onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandel-

taken bedraagt drie jaar. Binnen deze periode is het mogelijk zes arbeidsovereenkomsten aan te gaan.  

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een 

werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten 

worden elkaars opvolger te zijn.

Artikel 3.4 Overige gevallen 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in de overige gevallen plaatsvinden: 
a. als voorziening in een tijdelijke vacature, telkens voor ten hoogste twaalf maanden; 
b. bij vervanging van tijdelijk afwezige werknemers, telkens voor ten hoogste twaalf maanden; 
c. als de werknemer uitsluitend is belast met werkzaamheden in het kader van contractactiviteiten, of uitsluitend een dergelijke werkne-
mer vervangt; 
d. als de werknemer uitsluitend is belast met werkzaamheden in het kader van projecten waarvoor additionele gelden ter beschikking zijn 
gesteld, of uitsluitend een dergelijke werknemer vervangt. 

Wanneer heeft een invalkracht recht op een vast contract? 
Een invaller bij één schoolbestuur mag in drie jaar tijd zes tijdelijke contracten voor vervanging krijgen. Na deze drie jaar of na zes tijde-
lijke contracten heeft een invaller automatisch recht op een vast contract. Pas als een invaller meer dan zes maanden geen contract heeft 
gehad, begint de keten van contracten weer opnieuw met tellen. 
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5.2. Artikel 3.6 Het min-max-contract 

1. De werkgever en de werknemer kunnen ten behoeve van vervanging van tijdelijk afwezige werknemers een 

min-max-contract overeenkomen. De werknemer ontvangt een akte van benoeming volgens het opgenomen 

model in bijlage IA. 2 van de CAO PO 2016-2017.  

2. Een min-max-contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd, op grond van artikel 3.4 aanhef en onder b.  

3. Een min-max-contract kan alleen worden aangegaan met de werknemer in de functiecategorie onderwijsge-

vend personeel of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken.  

4. Het min-max-contract wordt tussen werkgever en werknemer overeengekomen met de bedoeling een arbeids-

overeenkomst zonder vaste betrekkingsomvang tot stand te laten komen, zodat flexibiliteit ten aanzien van de 

inzet van werknemers met een min-max-contract mogelijk is.  

5. De minimale betrekkingsomvang van een min-max-contract is 8 uur per week (0,2 wtf).  

6. De verhouding tussen de min-uren en de max-uren is maximaal 1:2,5 (bijvoorbeeld 8 – 20 uur).  

7. De werknemer dient, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2.9 lid 3 en lid 5 en 2.11 (basismodel) 

of artikel 2.14 lid 4 (overlegmodel), voor hun inzetbaarheid op basis van het min-max-contract beschikbaar te 

zijn. Het aantal overeengekomen max-uren per week is hierbij leidend voor de beschikbaarheid.  

8. De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep voor werk van de werkgever tot het aantal overeengeko-

men max-uren per week.  

9. De werkgever is tot het aantal overeengekomen max-uren per week verplicht de werknemer op te roepen voor 

beschikbaar werk, indien er werk is en de werknemer daarvoor geschikt is.

5.3. Artikel 3.7 Het bindingscontract 

1. Werkgever en werknemer kunnen, ten behoeve van vervanging van tijdelijk afwezige werknemers zoals be-

doeld in artikel 3.4 onder b, een bindingscontract overeenkomen.  

De werknemer ontvangt een akte van benoeming volgens het opgenomen model in bijlage IA.3 van deze cao.  

2. Het bindingscontract kan niet worden aangegaan na 30 september 2017. Het bindingscontract wordt uitslui-

tend voor bepaalde tijd overeengekomen.  

3. Een bindingscontract kan alleen worden aangegaan met de werknemer in de functiecategorie onderwijsge-

vend personeel of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken.  

4. De omvang van het bindingscontract wordt vastgesteld op ten minste één uur per week. De minimale betrek-

kingsomvang, zoals bedoeld in artikel 2.3 lid 4, geldt niet voor bindingscontracten.  

5. Het bindingscontract wordt tussen werkgever en werknemer overeengekomen met de bedoeling om de werk-

nemer te binden aan de organisatie.  

Artikel 3.4: overige gevallen 

b. bij vervanging van tijdelijk afwezige werknemers, telkens voor ten hoogste twaalf maanden; 
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6. De uren zoals overeengekomen op grond van lid 4 zijn niet plaats- en tijdgebonden en worden door de werk-

nemer besteed aan de eigen professionalisering, duurzame inzetbaarheid en/of teamactiviteiten.  

7. De werkgever en werknemer maken onderling afspraken over de besteding van de op grond van lid 4 overeen-

gekomen uren, waardoor voor de werknemer zekerheid bestaat over de arbeidsomvang en de tijdstippen waarop 

de werknemer zal werken.  

8. De werknemer verantwoordt achteraf de inzet van de op grond van lid 4 overeengekomen uren in een functio-

neringsgesprek met de werkgever.  

9. De bindingsaanstelling kan op grond van artikel 2.5 tijdelijk worden uitgebreid, wanneer de werknemer aan-

vullend op het bindingscontract wordt belast met werkzaamheden op grond van artikel 3.4 onder a. Artikel 3.9 

aanhef en onder b, is op de tijdelijke uitbreidingen van toepassing.  

10. De werknemer wordt alleen ingezet voor onvoorziene en onplanbare vervangingen van een tijdelijk afwezige 

werknemer. 

6. Openbaar onderwijs  

6.1 Artikel 4.5 Opeenvolgende dienstverbanden 

1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde werkgever en werknemer aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar met tus-

senpozen van niet meer dan 3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen 

inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste aanstelling als een aanstelling voor 

onbepaalde tijd. De voorgaande volzin is van toepassing op de aanstellingen genoemd in de artikelen 4.3 en 4.4.  

Artikel 2.5 Tijdelijke uitbreiding 

Het dienstverband kan tijdelijk worden uitgebreid in het geval de werknemer aanvullend op het dienstverband belast wordt met werk-
zaamheden als bedoeld in de artikelen 3.4 en 4.4. 
Artikel 3.9 Verval van een gedeelte van de betrekkingsomvang 

Indien en voor zover de werkzaamheden niet langer aan de werknemer worden opgedragen, vervalt van rechtswege het gedeelte van de 
betrekkingsomvang dat bestaat uit: 
a. uren boven de normbetrekking; 
b. tijdelijke uitbreiding van de omvang van de betrekking in verband met vervanging; 

4.3 Aanstelling bij wijze van proef 

Een aanstelling voor bepaalde tijd kan plaatsvinden bij wijze van proef, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. De duur van 
deze aanstelling bedraagt ten hoogste twaalf maanden. In zeer bijzondere gevallen kan deze periode met ten hoogste twaalf maanden 
worden verlengd. 
4.4 Overige gevallen 

Een aanstelling voor bepaalde tijd kan in de overige gevallen plaatsvinden: 
a. bij vervanging van een tijdelijk afwezige werknemer, telkens voor ten hoogste twaalf maanden; 
b. als voorziening in een tijdelijke vacature, telkens voor ten hoogste twaalf maanden; 
c. als de werknemer uitsluitend is belast met werkzaamheden in het kader van contractactiviteiten, of uitsluitend een dergelijke werkne-
mer vervangt; 
d. als de werknemer uitsluitend is belast met werkzaamheden in het kader van projecten waarvoor additionele gelden ter beschikking zijn 
gesteld, of uitsluitend een dergelijke werknemer vervangt. 
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2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende aanstellingen tussen een werknemer 

en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden 

elkaars opvolger te zijn. 

6.2 Artikel 4.6 Keuzemogelijkheid toepassen vervangingsbeleid bijzonder onderwijs 

1. De werkgever in het openbaar onderwijs kan tijdens de looptijd van deze cao en uiterlijk op 30 september 

2017, éénmalig en onomkeerbaar de keuze maken voor het vervangingsbeleid van het bijzonder onderwijs, in-

houdende:  

a. Het opstellen van vervangingsbeleid, zoals bedoeld in artikel 2.15 lid 4, en 11  

b. Het toepassen van de ketenregeling zoals deze geldt voor vervanging binnen het bijzonder onderwijs,  

en   

c. Het gebruik van de min-max-aanstelling en de bindingsaanstelling ten behoeve van vervanging. 

2. De keuze zoals beschreven in lid 1 behoeft de schriftelijke instemming van de PGMR. Met dagtekening van de 

schriftelijke bevestiging van instemming van de PGMR treden de artikelen 4.6a tot en met 4.6c voor deze werk-

gever in werking, in plaats van artikel 4.5.  

De artikelen 4.6a, 4.6b en 4.6c zijn uitsluitend van toepassing indien de werkgever gebruikmaakt van de keuze-

mogelijkheid zoals opgenomen in artikel 4.6. 

4.6a Opeenvolgende dienstverbanden ten behoeve van vervanging 

1. Aanstellingen voor bepaalde tijd in verband met vervanging als bedoeld in artikel 4.4 aanhef en onder a, kunnen elkaar opvolgen. Er is 
sprake van opvolgende tijdelijke contracten als ze elkaar met een tussenperiode van 6 maanden of minder opvolgen. De maximale duur 
van de som van de elkaar opvolgende aanstellingen voor bepaalde tijd op deze grond voor onderwijsgevend personeel en onderwijsonder-
steunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken bedraagt drie jaar. Binnen deze periode is het mogelijk zes aanstellingen aan te 
gaan. 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende aanstellingen tussen een werknemer en verschillende werkge-
vers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. 
4.6b Min-max-aanstelling 

1. De werkgever kan ten behoeve van vervanging van tijdelijk afwezige werknemers een min-max-aanstelling aangaan. De werknemer 
ontvangt een akte van aanstelling volgens het opgenomen model in bijlage IB2 van deze cao. 
2. Een min-max-aanstelling wordt aangegaan voor bepaalde tijd, op grond van artikel 4.4 aanhef en onder a. (zie 4.4 Overige gevallen) 
Een aanstelling voor bepaalde tijd kan in de overige gevallen plaatsvinden: 
a. bij vervanging van een tijdelijk afwezige werknemer, telkens voor ten hoogste twaalf maanden; ) 
3. Een min-max-aanstelling kan alleen worden aangegaan met de werknemer in de functiecategorie onderwijsgevend personeel of onder-
wijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken. 
4. De min-max-aanstelling wordt aangegaan met de bedoeling een arbeidsovereenkomst zonder vaste betrekkingsomvang tot stand te 
laten komen, zodat flexibiliteit ten aanzien van de inzet van werknemers met een min-max-aanstelling mogelijk is. 
5. De minimale betrekkingsomvang van een min-max-aanstelling is 8 uur per week (0,2 wtf). 
6. De verhouding tussen de min-uren en de max-uren is maximaal 1:2,5 (bijvoorbeeld 8 – 20 uur). 
7. De werknemer dient, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2.9 lid 3 en lid 5 en 2.11 (basismodel) of artikel 2.14 lid 4 (over-
legmodel), voor hun inzetbaarheid op basis van het min-max-aanstelling beschikbaar te zijn. Het aantal aangeboden max-uren per week is 
hierbij leidend voor de beschikbaarheid. 
8. De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep voor werk van de werkgever tot het aantal aangegane max-uren per week. 
9. De werkgever is tot het aantal aangegane max-uren per week verplicht de werknemer op te roepen voor beschikbaar werk, indien er 
werk is en de werknemer daarvoor geschikt is. 
4.6c Bindingsaanstelling 

1. Werkgever kan, ten behoeve van vervanging van tijdelijk afwezige werknemers zoals bedoeld in artikel 4.4 onder a, een bindingsaanstel-
ling aangaan. De werknemer ontvangt een akte van aanstelling volgens het opgenomen model in bijlage IB3 van deze cao. 
2. Een bindingsaanstelling kan niet worden aangegaan na 30 september 2017. De bindingsaanstelling wordt uitsluitend voor bepaalde tijd 
aangegaan. 
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7. Op schoolniveau vervangingsbeleid organiseren

Naast de afspraken die er gemaakt zijn met een mogelijke vervangingspool waar uw bestuur bij is aangesloten 

of anderszins is het van belang dat u als schoolleider vervangingsbeleid op schoolniveau organiseert. Nu u de 

mogelijkheden kent voor vervangingsbeleid is het van belang een en ander in kaart te brengen:  

1. Hoe hoog is het procent ziekteverzuim de afgelopen twee jaar (historische vervangingsbehoefte)? Wat zijn 

precies de behoeften voor vervanging? Hoe was dat de afgelopen drie jaar? Waar hadden we knelpunten? Wan-

neer hebben we het niet kunnen oplossen?  

2. Hoe flexibel zijn teamleden om vervanging van elkaar te realiseren? Hoeveel ambulante tijd is er opgegaan 

aan vervanging bij ziekte? Welke periodes zijn pieken geweest ten aanzien van afwezigheid door ziekte?  

3. Een plan opstellen en bespreken met het team en de Medezeggenschapsraad informeren of consulteren.  

Hoe organiseren we vervanging?  

- Wie heeft een  dienstverband voor bepaalde tijd?  

- Welke deeltijders zijn genegen om bij calamiteiten in te vallen voor de deeltijdpartner of ook voor andere col-

lega’s? Hoe vaak?  

-  Welke medewerkers hebben ruimte voor vervanging in de aanstelling of benoeming (jaartaak)?* (zie kader 

hieronder).  

- Wanneer zetten we personeel met ambulante taken in?  

- Kunnen we op basis van gemiddeld verzuim risico nemen om een tijdelijke collega aan te stellen?  

- Welke ouders van de school of mensen in de omgeving hebben een PABO-diploma en zijn bereid om min-max- 

of bindingscontracten te aanvaarden? 

3. Een bindingsaanstelling kan alleen worden aangegaan met de werknemer in de functiecategorie onderwijsgevend personeel of onder-
wijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken. 
4. De omvang van de bindingsaanstelling wordt vastgesteld op ten minste één uur per week. De minimale betrekkingsomvang, zoals 
bedoeld in artikel 2A.3 lid 4, geldt niet voor bindingsaanstellingen. 
5. De bindingsaanstelling wordt door de werkgever aangegaan met de bedoeling om de werknemer te binden aan de organisatie. 
6. De uren zoals aangegaan op grond van lid 4 zijn niet plaats- en tijdgebonden en worden door de werknemer besteed aan de eigen pro-
fessionalisering, duurzame inzetbaarheid en/of teamactiviteiten. 
7. De werkgever en werknemer maken onderling afspraken over de besteding van de op grond van lid 4 overeengekomen uren, waardoor 
voor de werknemer zekerheid bestaat over de arbeidsomvang en de tijdstippen waarop de werknemer zal werken. 
8. De werknemer verantwoordt achteraf de inzet van de op grond van lid 4 aangegane uren in een functioneringsgesprek met de werkge-
ver. 
9. De bindingsaanstelling kan op grond van artikel 2A5 tijdelijk worden uitgebreid, wanneer de werknemer aanvullend op de bindings-
aanstelling wordt belast met werkzaamheden op grond van artikel 4.4 onder a. Artikel 4.7b aanhef en onder b, is op de tijdelijke uitbrei-
dingen van toepassing. 
10. De werknemer wordt alleen ingezet voor onvoorziene en onplanbare vervangingen van een tijdelijk afwezige werknemer.

* Werkzaamheden door een medewerker met ruimte voor vervanging in de aanstelling of benoeming 

Ook mogelijk is de constructie waarbij een medewerker een dienstverband heeft voor een bepaald aantal uren (bijvoorbeeld 28) en er de 
afspraak is gemaakt dat er niet deze volledige aantal uren wordt gewerkt (er wordt wekelijks 24 uur gewerkt). Zo ontstaat een saldo aan 
uren die in piekperiodes ingezet kunnen worden (in piekperiodes wordt er dan bijvoorbeeld wekelijks 40 uur gewerkt). Deze constructie 
kan ook in combinatie met andere vervangingsmogelijkheden worden toegepast (zie hieronder). Of de collega (WTF 0,6520) wordt voor 
drie dagen ingezet (0,6) waardoor er uren ‘overblijven’. Over de nog in te zetten uren kun je afspraken maken over hoe deze in te zetten bij 
piekmomenten. Het moge duidelijk zijn dat deze constructie goede afspraken tussen werkgever en werknemer vereist. 
Omdat de medewerker in deze optie reeds in dienst is bij het schoolbestuur, kunnen ziektevervangingen niet gedeclareerd worden bij het 
Vervangingsfonds. Er wordt dan namelijk niet voldaan aan de bepaling dat vervanging leidt tot kosten die het bestuur anders niet gemaakt 
zou hebben. 
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Met al die gegevens maakt u scenario’s voor de vervanging in de school. Het beleid legt u voor als voorgenomen 

besluit ter instemming aan de PMR en advies aan de oudergeleding. Ouders ervaren namelijk de gevolgen van 

calamiteiten op school. Hen hierbij goed betrekken creëert draagvlak voor de te nemen besluiten bij vervanging. 

8. Voorbeeld: basisschool de Juttelaar

Het ziekteverzuim van deze school was de afgelopen drie jaar iets boven de landelijke cijfers van het primair 

onderwijs: 5,2, 5,4 en 5,4% (landelijk primair onderwijs 2015 = 4,9%). Er is één langdurig zieke collega geweest. 

Zij was 10 maanden uit de roulatie, bijna geheel schooljaar 2014 – 2015. De overige ziekmeldingen betroffen over 

het algemeen kortdurende ziekte met enkele dagen afwezigheid, van 7 dagen tot 10 dagen (drie keer in school-

jaar 2014 – 2015).  

8.1 Voorbeeld: afspraken aangaande vervanging

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

 - iedere medewerker die ambulant is (behoudens de directie), is in principe inzetbaar  voor lesgevende taken 

(het primaire proces). Als er niemand afwezig is, kun je werken aan de taak. Bij afwezigheid waarvoor geen ver-

vanging is, gaat lesgeven voor.  

- deeltijders met dezelfde groep informeren eerst elkaar en kijken of inzet voor de afwezige collega kan. Als dat 

niet lukt, wordt de directie ingelicht en wordt de procedure vervanging ingezet.  

In het jaartaakgesprek wordt nadrukkelijk gesproken over de inzet in de school en de bereidheid om bij calami-

teiten te vervangen:  

1. bij collega’s met nog niet ingezette werktijd en  

2. bij collega’s met dienstverband voor onbepaalde tijd die bereid zijn in te vallen.  

3. collega’s met verlof wordt gevraagd of zij bij calamiteiten het verlof willen opschorten.  

4. de school heeft ruimte in de formatie voor 1 min-max-contract (8 uur) en heeft twee personen bereid gevon-

den om via een bindingscontract zich te verbinden aan de school.  

5. de school neemt jaarlijks twee LIO-ers aan. De collega van de groep waar de LIO is, is vliegende keep en inzet-

baar bij vervanging. 

De school heeft d.d. 1 oktober 2015 279 leerlingen. De school heeft 9 groepen waarvan 7 met deeltijdinzet en 2 fulltimers. 

- Er is 1 Intern begeleider (leraar met speciale taken) volledig ambulant (4 dagen) (WTF 0,4250). 
- Er is 1 Fulltime directeur (geen lesgevende taken). 
- Er zijn 2 bouwcoördinatoren (ieder 5 dagen vrij geroosterd voor coördinerende taken).
- Er is 1 taal - en 1 rekencoördinator (beide twee dagen uit geroosterd voor coördinerende taken. 
- Er is 1 fulltime leraar die BAPO overgangsrecht heeft en die recuperatieverlof (42,50 dagen) neemt. 
- Er is 1 fulltime leraar 57+ met bijzonder budget van 130 uur en die recuperatieverlof opneemt van 170 uur, totaal 21,25 dagen. 

Bij 2 wordt goed bijgehouden hoeveel momenten er jaarlijks plaatsvinden om het aantal van zes contracten in drie jaar goed te monitoren. 
Bij 1 is geen declaratie bij het Vervangingsfonds. Het leidt niet tot extra kosten. 
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8.2 Voorbeeld: stappen bij ziekmelding 

De stappen bij ziekmelding zijn als volgt: 

1. De duo-collega neemt over (contract in de keten);  

2. De min-max collega wordt ingezet voor maximaal 20 uur;  

3. De bindingscollega wordt gevraagd;  

4. De vliegende keep naast de LIO wordt ingezet; 

5. Personeel met ruimte in de WTF wordt gevraagd;  

6. De collega met ambulante tijd wordt die dag ingezet; 

7. Het draaiboek ‘groepen verdelen over andere groepen’ wordt ingezet. 

9. Tot slot 

Het organiseren van het onderwijs vraagt veel. Als er plotseling iemand afwezig is, is vervanging van groot 

belang. De organisatie staat onder druk als er geen vervanging is. De continuïteit waarborgen is een belangrijke 

opgave. Kinderen hebben recht op die continuïteit. Het vraagt veel van de medewerkers en de schoolleider. We 

hopen dat deze notitie u helpt te anticiperen op onverwachte omstandigheden. Voor vragen kunt u altijd bellen 

met de helpdesk van de AVS. De medewerkers helpen u graag met uw vragen. 

Bel 030 - 2361010 

U kunt de Helpdesk ook per e-mail bereiken, helpdesk@avs.nl

Tekst: Jan Stuijver 
Eindredactie: Winnie Lafeber 
Opmaak: Philip Vos 
Fotografie: Hans Roggen en Pixabay 
AVS - Oktober 2016
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