Algemene Vereniging Schoolleiders
In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
der Eerste Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. dhr. Drs. F.J. Bergman, Griffier
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Utrecht, 26 mei 2014

Betreft:

Vervanging in PO/flex

Kenmerk:

AVS/MW/2014/0011

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Refererend aan de brief die de PO-raad u op 20 mei jl. heeft toegestuurd en de vandaag
verstuurde opvolgende brief van de bonden AOb, CNVO, FvOv, wil de AVS het volgende
onder uw aandacht brengen.
De bonden stellen terecht dat de brandbrief van PO-raad voorbij gaat aan een groot
aantal mogelijkheden dat de onderwijswerkgevers ter beschikking staat om de
vervangproblematiek in te kunnen vullen ook binnen de kaders van de WWZ.
Tegelijkertijd willen wij als AVS toevoegen, dat het door de PO-raad geschetste probleem
zich wel degelijk voordoet indien door de bonden genoemde opties niet toegepast
(kunnen) worden.
In dat geval zullen scholen en schooldirecteuren vaak niet probleemloos vervangers
kunnen benoemen, omdat er dan binnen de kortste keren benoemingsverplichtingen
ontstaan. Hierdoor kan de werkgever in de problemen raken.
Schoolleiders hebben hier op verschillende manieren last van. In de rol van
gemandateerd werkgever hebben zij persoonlijk de verantwoordelijkheid geen personele
verplichtingen aan te gaan die tot (financiële) problemen kunnen leiden. Hierbij doelen
wij op alle reeds door de PO-raad benoemde gevolgen, zoals steeds een andere invaller
voor de klas moeten zetten, of helemaal geen invallers meer kunnen vragen.
In de rol van operationeel schoolleider zal hun bestuur instructies geven onwenselijke
verplichtingen te voorkomen.
Met name in het primair onderwijs dient hiervoor aandacht te zijn!

Met vriendelijke groet,
G.P.M. van Haren
Voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders
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