
 

Aan alle vervangers bij INNOVO 
      
      
      
      
 
 
 
 
Heerlen, 22 juni 2016 
 
 
Beste vervanger,  
 
Per 1 juli 2016 geldt de Wet Werk en Zekerheid ook voor het bijzonder onderwijs. 
Belangrijk onderdeel van de Wet is de ketenregeling. De ketenregeling bepaalt 
hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten er afgesloten mogen worden voordat een 
dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat. De gevolgen van deze Wet zijn voor een 
klein deel gerepareerd in de nieuwe cao PO, die zeer recent tot stand is gekomen. 
 
Vanaf 1 juli 2016 mogen nog maar gedurende maximaal drie jaar 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeengekomen worden. Ook wordt het 
aantal opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor 
vervangingswerkzaamheden beperkt tot maximaal zes. Daarbij gelden twee 
arbeidsovereenkomsten met een onderbreking van zes maanden of minder als 
opeenvolgend. 
 
De nieuwe ketenregeling heeft grote consequenties voor vervangers en besturen in 
het bijzonder onderwijs. De benoeming voor één dag, die gebruikelijk is in het 
onderwijs, is maar zeer beperkt mogelijk. Bij de zevende benoeming voor één of 
meerdere dagen is er sprake van een vast dienstverband zonder dat daar structureel 
werk en bekostiging voor is. 

 
Op korte termijn betekent dit dat voor het restant van het schooljaar, alleen gewerkt 
kan worden met vervangers van de INNOVO Flexforce en vervangers met minder 
dan 5 contracten (veilige marge). Voor niet-Flexforce vervangers betekent dit, dat je 
voor een periode van 6 maanden niet meer zult worden benaderd voor vervangingen 
bij INNOVO. Na 1 januari 2017 staat de keten weer op nul en kun je wel weer worden 
benaderd voor vervangingswerkzaamheden en dat zullen wij dan ook graag doen. 
 
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden die de zeer recent afgesloten cao 
Primair Onderwijs biedt om extra vervangers aan ons te binden. Zodra er nieuwe 
ontwikkelingen zijn, zullen wij hierover actief communiceren. 
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We realiseren ons terdege, dat dit gevolg van de invoering van de nieuwe wet voor 
jou zéér teleurstellend is. Ook wij zijn zeer ongelukkig met deze averechtse gevolgen 
van de WWZ. De beschikbaarheid van vervangers in het onderwijs waarderen wij 
zeer en is met het oog op onze toekomstige formatiebehoefte ook zeer noodzakelijk 
en wenselijk. 
 
Om komende periode werkzaam te kunnen blijven in het onderwijs, adviseren we je 
om je beschikbaarheid in Clooser uit te breiden naar de scholen van onze collega 
besturen. Ook is het van belang om via het RTC Zuid-Limburg een e-portfolio up-to-
date te houden. Via het RTC zullen wij op korte termijn weer gaan werven voor de 
INNOVO Flexforce. 
 
We danken je voor je inzet bij INNOVO en je bijdrage aan ons kwalitatief goed 
onderwijs. We hopen je opnieuw als vervanger te mogen verwelkomen na 1 januari 
2017 of zoveel eerder als collega in de Flexforce. 
 
Met vriendelijke groet, 
INNOVO | Onderwijs op Maat 
 
 
 
Bert Nelissen, 
voorzitter College van Bestuur 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rtc-baandomein.nl/

