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

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Aan de leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Via de griffier mevrouw E.C.E. de Kler
E.dKler@tweedekamer.nl

Utrecht, 8 september 2016

Kenmerk: 2016PvH076

Betreft: effecten WWZ

Geachte leden,
Per 1 juli jongstleden is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Voor
onderwijs betekent dit vooral dat er een grote samenhang is met de vervangingsvraagstukken. Het gaat dan in veel gevallen om een vervangingssituatie van de
leerkracht voor de klas, maar ook over andere functies in de school. Bij het invullen van
vervangingen is een diversiteit aan (tijdelijke) benoemingen mogelijk. De AVS maakt zich
zorgen over de continuïteit en kwaliteit van onderwijs als de vervangingen op
schoolniveau onvoldoende (kunnen) worden ingevuld. Daarom willen wij de
ontwikkelingen in het veld vanuit het perspectief van de schooleider zo goed mogelijk
monitoren.
In de cao-po is een aantal uitwerkingen afgesproken hoe deze vervangingen ingevuld
kunnen worden. 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,
boven-schools 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).
Om goed zicht te hebben op de effecten van de WWZ heeft de AVS een eerste peiling
uitgevoerd, waarin schoolleiders worden bevraagd op hun ervaringen. Graag informeren
wij u over de uitkomsten van deze peiling zodat u deze mee kunt nemen in uw rol als
portefeuillehouder al dan niet ten behoeve van het rondetafelgesprek van 28 september
hierover. Een samenvatting vindt u in de bijlage Uitkomsten ‘AVS-WWZ peiling
september 2016’.
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Aangezien het een complexe materie betreft stuur ik u ik tevens het AVS-document
‘Vervanging bij ziekte en afwezigheid in de school - de mogelijkheden vanuit de cao-po
2016-2017 nader toegelicht’ in de bijlage als naslagwerk.
Met vriendelijke groet,

G.P.M. (Petra) van Haren
Voorzitter AVS

Bijlage(n):
- Vervanging bij ziekte en afwezigheid in de school - de mogelijkheden vanuit de
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