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Antwoorden op open vragen 
 
Als u nog opmerkingen heeft over vervangen en/of de Wet werk en zekerheid kunt u die 

hieronder noteren. 

- Administratieve last blijft maar toenemen 
- Advies: onderwijs uitzonderen van de wet, levert tal van problemen op, herbezettingsgraad is te 

laag!!! 
- Afschaffen voor het onderwijs! 
- Afschaffen, met deze wet bereiken we het tegenovergestelde van de bedoeling en daarmee is het 

dus een slechte wet. Vanuit een goede intentie een slecht effect! 
- Als éénpitter is het noodzakelijk de vervangers te binden door het aanbieden van een contract. In de 

meerjarenplanning is het lastig in te schatten wat hierbij de juiste maat is. 
- Als het openbaar onderwijs ook aan deze regelgeving moet voldoen, zolas nu het bijzonder 

onderwijs, gaat dit ook tot grotere problematiek leiden. 
- Als je jonge leerkrachten aan een vast baan wil helpen moet je senioren boven aan de ladder wat 

eerder kunnen laten gaan. Seniorenbeleid optimaliseren. Daar is wel animo voor. 
- Als openbaar onderwijs hebben wij nog niet direct met de ww&z te maken, maar bereiden ons er 

wel opvoor door een eigen invalpool in te stellen en mee te werken aan de opzet van een rtc 
(drenthe). 

- Besturen die kunnen investeren (voldoende financiële reserves) kunnen in eigen 
beheer/tranfercentrum een goede pool maken voor de korte termijn (eigenlijk een voorinvestering 
doen) de lange termijn laat zien dat er grote tekorten ontstaan van leerkrachten, waardoor niemand 
meer een goede pool kan creëren. 

- Bewuster omgaan met vervaning is goed. Naleven van de regelgeving, voorkoming van 
verplichtingen is een doel op zich geworden. Te complex en tijdrovend. Duur daardoor. 

- Bijna niet uitvoerbaar in het onderwijs. Zeker niet als ook duo's die invallen onder de ketenbepaling 
vallen. Ramp van een wet. 

- Bijzonder dat de wet niet geldt voor openbaar onderwijs, daarmee wordt rechtsongelijkheid 
gecreëerd. Invallers kiezen voor langdurige vervangingen, je bent als aanvrager bijna verplicht hen 
enigszins 'voor te liegen' door te suggereren dat de vervanging langer duurt. Bij erd werkt het 
tegengesteld. Je wilt je personeel zo snel mogelijk weer aan het werk hebben, de vervanger wil zo 
lang mogelijk werken, personeel geeft naar elkaar toe verkeerde signalen af. 

- Buitengewoon verkeerde wetgeving, buitengewoon verkeerde nieuwe cao. Graag ingreep !! Laat het 
onderwijs niet hieronder lijden !! 

- Bureaucratische maatregel die zijn doel geheel voorbij schiet. Het leidt tot gekunstelde afspraken en 
veel meer administratie en belangrijker, het zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk. 

- Consequenties van de nieuwe wetgeving wwz zijn meerdere malen groter dan men van te voren 
heeft kunnen inschatten en hierdoor is de impact groter. We missen hierin de link met de praktijk 
die van wezenlijk belang is gezien dit onderwerp. Het beoogde resultaat van de wet, jonge docenten 
sneller aan een vaste baan helpen, wordt hiermee niet behaald en levert meer nadelige effecten op. 

- Daar waar iets geregeld wordt voor (onder andere) het onderwijs en de leerlingen de dupe worden, 
is bij voorbaat de regeling mislukt! Dit is het geval bij de wwz. Daarbij: ook vervangers en de 
scholen zelf ondervinden nadeel van deze wet. Gauw afschaffen dus! 

- Dat wij als school verplichtingen krijgen t.a.v. Invallers die vaker dan 6 keer hebben ingevallen, is 
een op zich al een probleem. Vervelender wordt het als de invaller wel kwaliteit heeft om in te 
vallen op incidentele basis, maar niet genoeg om structureel, vast, een groep te leiden met alle 
verantwoordelijkheden die daarbij horen. 

- De "losse" invalkrachten zijn steeds minder bereid om kortdurende vervangingen te doen, omdat zij 
dan snel aan de ketencontracten zitten en door werkgever 6mnd en 1 dag niet meer opgeroepen 
worden 

- De beschikbaarheid van vervangers is schrikbarend snel afgenomen: daar waar we vorig schooljaar 
in maart een probleem hadden met de beschikbaarheid, speelde dit probleem dit schooljaar al de 
week voor de herfstvakantie. Het vast in dienst nemen van vervangers leidt tot een significante 
verhoging van de kosten, doordat deze medewerkers ook uren moeten hebben voor 
professionalisering, etc. Bovendien is bij deze medewerkers net zo veel sprake van 
zwangerschapsverlof, ziekte, etc, waardoor de pool kleiner wordt, maar de kosten gewoon 
doorlopen. 
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- De cao po- maakt voor de uitvoering van de wwz en de keten onderscheid tussen benoeming op 
vervanging en benoeming op ander tijdelijk werk. Bij benoeming op vervanging geldt de keten van 
7 benoemingen (binnen 36 maanden) , waarbij de 7e keer automatisch een dienstverband is voor 
onbepaalde tijd. Bij benoemingen op andere basis dan vervanging geldt de ketenbepaling dat de 4e 
benoeming (binnen 24 maanden) automatisch een benoeming in vaste dienst is. Tijdelijke 
benoemingen anders dan vervanging geldt vaak tijdelijk werk zoals: invulling van een tijdelijke 
vacature voor 3 weken of een stukje formatie dat gespaard is en in een piekperiode voor een maand 
wordt ingevuld, of een speciaal projectbenoeming zoals het tijdelijk inzetten voor 6 maanden voor 4 
uur per week van zorgmiddelen ter ondersteuning van een leerling met bijzondere zorg. Dit soort 
flexibel werk is gewoon nodig binnen de organisatie van het onderwijs. Het is geen flexibel werk dat 
gericht is op het exploiteren van tijdelijke werknemers, wat de wwz beoogd om tegen te gaan. Het is 
zeer lastig om het onderscheid tussen benoeming op vervanging of op ander middelen voortdurend 
te bewaken. Het roept extra bureaucratie op- dat kost besturen extra geld, wat in mindering wordt 
gebracht op andere bestedingen zoals formatie voor leraren. Bovendien wordt bij een gemengde 
opbouw van tijdelijke benoemingen- deels op vervanging en deels op tijdelijke projecten – 
automatische de korte keten van 4 keer toegepast. Snapt u dat nog ? Een bezopen situatie. Aan 
niemand uit te leggen. Een hele slechte beurt van de bonden en de po-raad om dat zo in de cao vast 
te leggen. Effect is: wij zitten bepaalde stukjes formatie niet meer in. Er is dus minder 
werkgelegenheid. Dat gaat ten koste van de leerkrachten en ten koste van school en onderwijs. 

- De kwaliteit van het onderwijs komt onder druk te staan. 
- De kwaliteit van onderwijs is in het geding; invallers die bekend zijn met de school en gehanteerde 

methodieken zijn beter in staat de continuïteit te waarborgen. Tevens kunnen zowel school als 
invaller op grond van langdurige positieve ervaring over gaan tot een contract. Nu verstrooiing 
door steeds andere gezichten die zich niet kunnen verbinden met een school. 

- De onduidelijkheid rond wetgeving, begrippen e.d. Is erg vervelend en lastig. Ook de cao helpt niet 
mee aan helderheid. Ook het reglement van bv. Het participatiefonds roept vragen op. De intentie 
van de wet onderschrijf ik (meer vaste banen voor jonge leerkrachten), maar in de uitvoering en 
restant vervangingsvragen moeten we minder beperkt worden en graag meer mogelijkheden voor 
flexibiliteit. 

- De ongelijkheid tussen het bijzonder en openbaar onderwijs is schrijnend. 
- De opties die door de po-raad bij de wwz zijn gemaakt zijn voor een éénpitter onwerkbaar. De 

opties min-max en bindingscontract zijn te duur. Geen van de opties is op een goede manier 
toepasbaar! Ik verzoek om er alles aan te doen om deze maatregel ongedaan te maken! 

- De po-raad moet echt ageren tegen dergelijke wetten. Desnoods de boel eens een paar weken 
platleggen. 

- De problemen in de randstad zijn groot. Het zou voor alle partijen beter zijn als de wet 
teruggedraaid wordt of aangepast wordt. Je doet nu invallers en scholen te kort. Dit werkt 
demotiverend. 

- De tijdelijke leerkracht die wij inzetten voor vervangingen, vindt zelf deze wet ook heel vervelend. 
- De vragen zijn niet altijd even duidelijk. Wij zijn onderdeel van een bestuurspool (medewerkers in 

dienst van desbetreffende bestuur voor duur van vervanging) en een eigen bestuurspool (vast 
dienstverband). In de vragenstelling moest je hier een keuze maken. 

- De wet beoogt een probleem op te lossen dat er in het onderwijs niet was. Er is geen cultuur van 
mensen die geen vaste aanstelling kunnen krijgen 

- De wet bereikt precies het tegenovergestelde waar hij voor bedoelt was. Van te voren is door het 
onderwijsveld heel duidelijk aangegeven wat er zou gaan gebeuren. 

- De wet dwingt om te komen tot meer samenwerking (besturen, opleidingen), om out of the box naar 
oplossingen te zoeken, het leerstofjaarklassensysteem ter discussie te stellen. In het hier en nu is het 
schadelijk voor de motivatie en kwaliteit laat staan innovatie. 

- De wet gaat voorbij aan de andere dynamiek op de scholen voor wat betreft kortdurende 
vervanging. Om de ib-er en directeur, die al zeer druk bezet zijn ook hier voor in te zetten is een 
zeer onwenselijke en onwerkbare situatie die de onderwijs kwaliteit onder druk zet. 

- De wet heeft een averechts effect t.o.v. De bedoeling van de wet 
- De wet heeft op zich een positieve insteek om mensen sneller aan een vaste baan te helpen, maar de 

feitelijk werking heeft een tegengesteld effect. 
- De wet is bedoeld om jonge mensen aan een baan te helpen. Een nobel streven maar als je in een 

krimpregio zit kun je niet te veel risico's lopen. Hierdoor worden schoolbesturen nog voorzichtiger. 
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Het gevolg is dat zowel de jonge leerkrachten, de besturen en dus ook onze leerlingen niet gebaat 
zijn bij deze wet. 

- De wet leidt tot veel verborgen kosten. Regelen van vervanging en overhead (bijhouden aantal 
aanstellingen!) Het is dat we al moeite hebben met onze begroting anders zouden we zeker 
reserveren voor transitie vergoedingen. Is echt waardeloze wet! Wie verzint zoiets! 

- De wet moet voor het onderwijs z.s.m. Verdwijnen. Er wordt minder vervangen. De vervangers 
worden er slechter van. De bureaucratie neemt toe. Bovenal: de wet doet afbreuk aan de kwaliteit 
van onderwijs bij vervanging. 

- De wet past niet bij de structuur van het po. 
- De wet slaat de plank volledig mis; wij zijn de sector met oost-europese cijfers vwb vaste 

aanstellingen - we zijn overigens ook de enige sector die alle personele frictie problemen zelf moet 
bekostigen en niet kan afwentelen op landelijke financieringsmechanismen. Daarom zijn 
transitievergoeding en inklemming van het aantal tijdelijke contracten volstrekt misplaatst. 

- De wet verhoogt de werkdruk enorm; ik mag niet ziek worden, ik moet extra werken voor mijn 
collega's, ouders en leerlingen zijn er niet gelukkig mee. 

- De wet werkt werkdruk verhogend voor het zittende personeel. Daarnaast zullen de starters minder 
snel banen vinden, ook al zijn het invalbanen. Dit betekent dat deze categorie gaat uitkijken naar 
ander werk. Door krimp is de rek er uit! 

- De wet wwz past niet bij het onderwijs. 1 losse invaldag is al 1 "contract". Dit ontneemt juist nieuwe 
mensen de kans om een vaste plek te "veroveren" door eerst via tijdelijke benoemingen iets op te 
bouwen, daarna een vaste baan te krijgen. 

- De wet zorgt al voor problemen. Natuurlijk is het onderwijs in staat gedreven om dingen zoals de 
wwz op te lossen (organisatorisch), maar het gaat ten koste van de onderwijskwaliteit 

- De wet zorgt voor minder werkgelegenheid voor invallers/starters i.p.v. Meer. De wet lost een 
probleem op die er in het onderwijs niet was. Bijna iedereen had al een vast contract. 

- De wwz en de daarmee de (verwachte) en ontstane invalproblematiek gaat ten koste van de 
kwaliteit van het onderwijs. 

- De wwz gaat volstrekt voorbij aan de werkelijkheid. Kwaliteit wordt gerealiseerd door invallers die 
zich verbonden voelen met de school of stichting waar zij invallen. Zo kennen zij de visie van school 
en stichting. Kwaliteit wordt niet gerealiseerd door het rondpompen van mensen. Een papieren 
werkelijkheid waarbij cijfers op papier wellicht kloppen, maar volstrekt voorbij gaan aan de 
werkelijkheid. Symptoombestrijding ipv het zoeken naar duurzame oplossingen. 

- De wwz is ontwikkelt voor het bedrijfsleven, zodat aldaar minder flexwerkers werden ingezet en 
meer vaste medewerkers. In het onderwijs wordt niet gekeken naar kwaliteit en kinderen. Er was 
maar één doel geen flexwerkers meer. Dus een eenzijdige benadering. En dat doet pijn en is niet 
juist. 

- De wwz is voor het basisonderwijs alleen maar slecht: - voor werkgever (werkdruk, kosten, risico's) 
- voor werknemer (terughoudend beleid dus minder benoemingen) - voor de kinderen: minder en 
minder goede vervanging het basisonderwijs heeft voor meer dan 90% vaste benoemingen. De wwz 
is daarom totaal niet van toepassing op het basisonderwijs. Wij willen zoveel mogelijk mensen in 
vaste dienst, maar er moet een kleine flexibele schil blijven, óok om pieken in invalsituaties op te 
kunnen vangen zonder meteen een risico op verplichtingen.voor het bedrijfsleven ligt dit mogelijk 
anders. Tenslotte: nog steeds zijn details over contacten en risico's onduidelijk!! Het is een onnodig, 
ingewikkeld, poldermodel gedrocht, de wwz voor basisonderwijs. 

- De wwz is zeer nadelig voor de mogelijkheden op arbeid van pas afgestudeerde leerkrachten. Tot 
nu toe konden ze zeer regelmatige invalwerk doen en zo ervaring opdoen, waardoor ze goed in 
beeld kwamen bij de scholen/besturen. De kans op een contract nam daardoor sterk toe. 

- De wwz is zijn doel voorbij gestreefd, heeft geleid tot extra administratieve lasten. Grote probleem 
nu en voor de langere termijn is voldoende bevoegde leerkrachten voor de klas. 

- De wwz maakt ook dat minder leerkrachten een vast dienstverband krijgen. Na 6 keer invallen stopt 
het. De risico's worden te groot. In het verleden kreeg iedereen na 2 of maximaal 3 jaar bij ons 
werken een vaste aanstelling. Dat doen we nu niet meer i.v.m. Grote risico's wwz. De wwz is ook 
slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Bevoegde leerkrachten worden nu niet ingezet i.v.m. 
Verplichtingen. Daarom worden nu ook onderwijsassistenten en lio-ers als invallers ingezet. 

- De wwz moet zo snel mogelijk afgeschaft worden voor het bijzonder onderwijs. Openbaar en 
bijzonder onderwijs moeten gelijk behandeld worden. De wwz heeft een averechts effect: jonge 
leerkrachten komen moeilijker aan een vaste baan dan voor de invoering van de wwz. Dus 
afschaffen die wet! 
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- De wwz zo snel mogelijk van tafel 
- Deze wet biedt geen oplossing, zeker niet met het tekort aan leraren dat verwacht wordt. Daarnaast 

draagt de wet allerminst bij aan de kwaliteit van onderwijs. Ten derde: voor éénpitters is de wet een 
drama. 

- Deze wet gaat voor problemen zorgen, niet alleen voor vervangingen maar ook voor 
vertrekregelingen transitie vergoedingen. In krimpregio's is er een extra bestuurlijke 
verantwoordelijkheid om werkgelegenheidsgarantie te kunnen blijven garanderen. 

- Deze wet heeft tot veel onrust, kosten en irritatie geleid. Ik ben 30 jaar directeur en heb eigenlijk nog 
nooit zo'n vreemde regeling gekend. 

- Deze wet is niet geschikt voor het onderwijs omdat we vervangers nodig hebben. Daar is flexibiliteit 
voor nodig, ziekte laat zich moeilijk plannen. Het is onmogelijk om met deze wet de kwaliteit te 
borgen. 

- Deze wet is niet passend voor primair onderwijs en doet geen recht aan het leerrecht van kinderen. 
Er is wel werk maar geen mogelijkheden om structurele banen te realiseren. Het beoogde doel 
wordt dus niet bereikt.naast de problemen die de wet werk en zekerheid opleveren is er ook een 
probleem bij de aantrekkelijkheid van een baan als leerkracht. M.a.w. Er is in totaal een tekort aan 
beschikbare leerkrachten 

- Deze wet is onwerkbaar en contraproductief doordat invalkrachten eerder minder dan meer kunnen 
werken. Vaste contracten kunnen we niet geven door krimp in onze regio. Wij vinden het daarnaast 
ongelooflijk dat er onderscheid is gemaakt tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Mag en kan 
dit zomaar? 

- Deze wet is voor het onderwijs met al een heel hoog aantal vaste contracten, de beperkende cao, de 
gevraagde kwaliteit van het onderwijs en leerkrachten niet of lastig in te vullen. 

- Deze wet moet -in elk geval voor de sector onderwijs- zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Het 
is voor team niet te doen om continue vervangingen op te lossen en tegelijkertijd opbrengst gericht 
passend onderwijs vorm te geven. Voorbeeld: voor een juf die met zwangerschapsverlof gaat, 
aansluitend vakantieweken gecompenseerd krijgt en nog ouderschapsverlof opneemt, kan een 
bekende vervanger niet worden ingezet omdat zij al een paar keer in deze groep heeft vervangen 
(ziekte, uitvaart, studiedag). Het zwangerschaps-, compensatie en ouderschapsverlof zijn nl. 
Verschillende benoemingen... Voor kinderen komen hierdoor ongewenst veel gezichten in de groep. 
Deze mensen moeten allemaal opnieuw worden ingewerkt en een relatie met de groep opbouwen.... 
Dit komt de kwaliteit van ons onderwijs absoluut niet ten goede! Bovendien is de wet 
discriminerend: scholen voor openbaar onderwijs hebben er geen last van. Vervangers kiezen 
daarom eerder voor een pool van openbaar onderwijs, omdat ze dan ook losse dagen kunnen 
vervangen, zonder het risico te lopen vanaf december een half jaar thuis te zitten... 

- Deze wet voor het onderwijs herzien!!! 
- Deze wet werkt absoluut niet voor het onderwijs. Het tegengesteld van het beoogde doel wordt 

bereikt. Ik zie met grote zorg een komende griepgolf tegemoet en denk dat ik er dan niet aan 
ontkom om kinderen naar huis te sturen. Daarmee doen we de kinderen en hun ouders een groot 
onrecht aan; namelijk het recht op onderwijs. De suggestie om het intern op te lossen door een ib-er 
of directielid de groepen te laten opvangen vat ik bijna op als een belediging voor deze 
beroepsgroep. Alsof zij daar nog tijd voor vrij hebben. Echt onvoorstelbaar dat dit als oplossing is 
aangedragen. 

- Deze wet werkt niet voor het onderwijs. Wij hebben een eigen pool van zeer betrokken vervangers 
die we geen contract aanbieden. Zij hebben daar ook geen behoefte aan. 

- Deze wet zo snel mogelijk afschaffen voor het onderwijs. Het leidt tot werkdrukverhoging bij 
zittend personeel en niet tot het extra in dienst nemen van jonger personeel omdat de bekostiging 
daar niet op ingesteld is. 

- Dit schooljaar hebben veel (jonge) leerkrachten een baan kunnen vinden in een van de 
vervangingspools bij de verschillende besturen. Het zal voor toekomstige schoolverlaters een stuk 
lastiger worden als de doorstroom vanuit de pools naar de scholen stagneert o.a. Vanwege krimp. 
Een zorgelijke situatie. Daarnaast is het onderscheid tussen bijzonder onderwijs en het openbaar 
onderwijs in deze zeer nadelig voor het bijzonder onderwijs (waar wij ook onder vallen). 

- Doel van wwz is wel akkoord. Als middel is het niet passend: juist minder vervangingen en veel 
praktische problemen (groepen samen; kinderen naar huis). 

- Doelstelling van de wwz (meer vaste banen) is helder en volstrekt nodig. Door de ketenbepaling 
moet een bestuur invalkrachten buiten de deur houden na 6 keer invallen. De wwz leidt ertoe dat er 
minder mensen inzetbaar zijn. Ondanks eigen poolers (in dienst van gearhing) en ondanks 
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gezamenlijke pool met 7 besturen is de vervanging nu al (de griepgolf moet nog beginnen) een 
puinhoop. Er zijn nu al meer klassen naar huis gestuurd dan in het schooljaar 2015-2016 en 2016-
2017 samen!! Ouders klagen over de continuïteit van het onderwijs, willen al actie voeren en wij -wij 
als bestuur- worden ter verantwoording geroepen over iets waar we niet achter staan: de 
ketenbepaling. Advies: ketenbepaling schrappen en elk bestuur verplichten 2% van lumpsum te 
besteden aan invalkrachten in eigen dienst. Voor ons zou dat betekenen: 6 personen met een 
minimale wtf van 0,5. Ik teken er meteen voor. Naast deze eigen poolers (ik kan er niet eens meer 
vinden dan 4!!) Kunnen invallers uit de 'kaartenbak' onbeperkt invallen. Doordat poolers voorrang 
hebben bij vacatures (conform cao) stromen zij snel door en kunnen andere invalkrachten poolers 
worden. Percentage mag omhoog, alles is beter dan de huidige situatie. 

- Door de uitspraak van de hoge raad dat payrolbedrijven nu uitzendbureaus zijn in plaats van ze te 
verbieden is het het vervangingenprobleem in het westen van nederland nog ernstiger geworden. 

- Door de wwz is het voor ons als (v)so-bestuur en eenpitter zeer moeilijk om geschikte invallers te 
vinden en aan ons te binden. We merken dat invallers de voorkeur geven aan werkzaamheden in 
het openbaar onderwijs ipv het bijzonder onderwijs aangezien in het openbaar onderwijs de 
ketenregeling niet gehanteerd wordt. Gezien onze doelgroep leerlingen is het niet wenselijk om 
continu veel verschillende gezichten in de klas te hebben op het moment dat er zieken of afwezigen 
zijn. Sinds de invoering van de wwz krijgen we veel onbekende invallers met alle gevolgen van 
dien. Tevens ontbreekt er binnen de afspraken die cao partijen gemaakt hebben een eenduidige 
uitleg over de ketenregeling in relatie tot tijdelijke (vervangings)uitbreidingen binnen een tijdelijk of 
vast dienstverband. Dit zorgt voor grote onduidelijkheid, met name bij de planners van de regionale 
transfercentra. 

- Door het goed regelen van vervanging is onze secretaresse soms dagenlang alleen maar aan het 
bellen en zoeken. Dit gaat ten koste van andere werkzaamheden.( onze secretaresse coördineert nu 
de vervanging. Door de wwz willen we geen risico lopen dat schoolleiders iemand toch vragen 
terwijl het niet kan) 

- Door het ontstaan van vervangingspools zal vast blijken dat het percentage leerkrachten dat in vaste 
dienst is genomen, nog hoger is geworden dan het al was binnen het po. Is daarmee de conclusie 
gerechtvaardigd dat de wwz een succes is geworden? De minister zal dit vast beamen. Graag dit 
"succes" zien in het licht van de toenemende werkdruk van zittende leerkrachten en niet te vergeten, 
directeuren, van gesplitste groepen en groepen die naar huis worden gestuurd wat (op termijn) 
effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. De rekening van het succes wordt betaald. 

- Door wwz is er tevens veel meer administratieve druk ontstaan + financien worden onttrokken aan 
het primaire proces. 

- Doordat het werkverleden van vóór 1 juli 2016 meetelt voor de ketenregeling is het erg lastig om 
vervanging die bekend is met de doelgroep in te zetten. Je kunt nl. Niet elke vervanger een vaste 
benoeming geven. Voor de continuïteit in de klas/groep is het belangrijk dat er bekende gezichten 
voor de klas/groep staan. Bovendien is het erg lastig vervangers te werven en nog moeilijker 
vervangers te werven die ervaring hebben in het speciaal onderwijs. De ketenregeling werkt niet 
voor het onderwijs. Ieder bestuur zou een invalpool moeten hebben maar daarnaast voor 
piekmomenten tijdelijke vervangers in kunnen zetten waarbij niet aan de ketenregeling hoeft te 
worden gehouden. 

- Doordat we nu door de was gedwongen worden met een invalpool werken van een externe partij 
(clooser.nl) kunnen we geen gebruik meer maken van onze vaste groep vervangers. Dat zijn 
vervangers die onze school kennen, die wij goed kennen. Vaste gezichten voor kinderen, die het 
moeilijke werk van het vervangen van een vaste leerkracht daardoor ook sneller oppakken. Ze 
weten immers hoe er op school gewerkt wordt. Dit voordeel is nu weg. Bovendien worden kinderen 
nu steeds geconfronteerd met nieuwe gezichten. Kortom, het gaat ten koste van de kwaliteit en de 
continuïteit van ons onderwijs (het leerproces). 

- Draai het terug voor het onderwijs. Zeker voor kleine besturen ( 1 school) is dit een taakverzwaring 
voor de directeuren. 

- Duidelijk is dat door het maximaliseren van het aantal vervangingen op 6, invalleerkrachten 
calculerend te werk gaan. Door de wwz komt een ander probleem prominenter in beeld: er is een 
nijpend tekort aan (inval)leerkrachten!!! 

- Een aantal vragen uit deze enquete is gericht op bijzonder onderwijs terwijl wij openbaar onderwijs 
zijn. Wij hebben nog niet te maken met de wwz dus wij hebben hier ook nog geen ervaringen mee. 
Uit de antwoorden waaruit gekozen kon worden, was niet altijd de mogelijkheid om aan te geven 
"niet van toepassing". 
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- Een afgrijselijk, door ambtenaren bedacht gedrocht. De kwaliteit van het onderwijs lijdt er onder. 
- Een gedrocht. Binnen ons rtc doen we er alles aan om verplichtingen te voorkomen. Dat staat haaks 

op de intenties van ascher. Doe wat aan de krapte op de arbeidsmarkt en zorg ervoor dat er 
voldoende animo bestaat om de pabo te gaan doen. Wij kunnen geen mensen vinden, laat staan 
voor werkzaamheden in de invalpool. Heb je ze éénmaal actief in de pool dan zitten er weer zoveel 
restricties aan de regelgeving dat het uitvoeren van vervangingen (vraag en aanbod) veel problemen 
oplevert. 

- Er is een vraag over of de wet er voor zorgt dat vervanging duurder wordt. Dat is voor ons nee, 
maar het wordt wel complexer. Daarnaast gaat deze manier van werken in de hand werken, dat er 
door minder mensen de vervanging wordt uitgevoerd. Gevolg daarvan is dat er in aantal ook 
minder mensen nodig zijn, op termijn minder mensen onderwijs gaan volgen en als gevolg daarvan 
komen er voor de komende jaren minder en zeker ook minder geschikte mensen beschikbaar voor 
het onderwijs. Dit was al een groot probleem en dat wordt door de wet werk en zekerheid alleen 
maar groter 

- Er is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat een pool-leerkracht op sommige dagen niet 
"declarabel" ingezet kan worden en op andere dagen op drie plekken tegelijk nodig is. De basis-
kosten zijn hoger, omdat het salaris sowieso betaald moet worden, ook voor de dagen dat er geen 
inzet "nodig" is. De ongelijkheid tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs is 
buitenproportioneel, evenals de hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wegens 
arbeidsongeschiktheid met instroom in de iva. 

- Er is tot nu toe 1 klas naar huis gestuurd binnen ons bestuur. Dat lijkt weinig, maar dat komt omdat 
scholen er alles aan doen om dit te voorkomen. Ib-er of directeur voor de groep, klassen 
samenvoegen. Het probleem is eigenlijk veel groter, meerdere malen per week is er geen invaller. 

- Er is veel weerstand om vervangingen anders op te vangen. Scholen zijn zo lang gewend geweest 
om maar vervangers naar binnen te trekken op dagelijkse basis dat de bereidheid om over andere 
oplossingen na te denken moeilijk is. De waan van alle dag speelt een grote rol. Daar waar we in 
gesprek raken over de andere aanpak gaat er wel iets anders ontstaan. 

- Er wordt nu link gelegd naar wwz maar die is nog niet voelbaar voor het openbaar po. Wat in alle 
geledingen wel voelbaar is, is het lerarentekort grootstedelijk en het niet kunnen opvullen van 
vacatures. Forensen is vaak geen optie en door gebrek aan huisvesting komen er geen kandidaten 
uit de krimpregio's 

- Er zijn steeds minder vervangers beschikbaar. En de degenen die beschikbaar zijn verkeren in de 
positie om vaker nee te zeggen 

- Er zitten zoveel kwaliteitsrisico's aan de gevolgen van de wet, liever gisteren stoppen dan morgen! 
De vervangerspool zit vrij snel vol met vervangingen (ook de korte vervangingen) daarna inhuren is 
lastig ivm het opbouwen van verplichtingen. Op midden limburg niveau is er wel een pool 
ontstaan, maar dat biedt zeker op dit moment nog geen oplossing. Daarbij komt dat met de 
ontwikkeling van nieuwe concepten het steeds moeilijker wordt een goede match te maken van 
kennis en vaardigheden met de vervangingen. Flexibilisering (we g bij het klassikale systeem) is een 
noodzakelijke ontwikkeling (dat is de goede bijvangst) 

- Extra kosten worden gemaakt in tijdsinvestering in verband met bewaken van de ketenregeling. Dit 
zijn slecht zichtbare kosten, om die reden is geen bedrag opgenomen. Bedrag voor reservering 
transitievergoedingen wordt in de loop van deze maand vastgesteld. 

- Geen 
- Geen 
- Geen 
- Geen opmerkingen 
- Graag terug naar de vervangingsmogelijkheden uit de oude cao. 
- Graag z.s.m. Terugdraaien en weer terug naar 0-uren contracten 
- Grootste knelpunt is (los van de wwz) dat er geen goed toegeruste mensen beschikbaar zijn. We 

willen graag kritisch bij de poort zijn. Dat komt wel onder druk te staan. Om dit tekort te tackelen 
zijn andere maatregelen nodig. 

- Heb de moed om een maatregel met dramatische gevolgen terug te draaien. 
- Heel snel afschaffen!!!! 
- Het beeld dat besturen in het po geen startende leraren in vaste dienst willen nemen moet bijgesteld 

worden. Ik blijf me daarvoor inspannen, maar deze wet + de rol van het participatiefonds (vergeet 
die niet) maken het allemaal wel erg lastig. Dus nu neveneffecten: minder vervangers en nauwelijks 
geld voor een eigen flexibele schil. 
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- Het belang dat een invalkracht heeft bij een vaste baan mag nooit zwaarder wegen dan het belang 
van leerlingen; zij hebben recht op onderwijs. We zullen door de wwz nooit extra (boventallig) 
personeel in dienst nemen, want daarvoor krijgen we geen bekostiging. Zouden we dat wel doen, 
dan moet een ander personeelslid worden ontslagen (kan pas minimaal een jaar later). Doordat uwv 
het afspiegelingsbeginsel toepast, zouden we dan onze beste leerkracht (60+) moeten ontslaan. 
Onbestaanbaar! 

- Het blijkt in de praktijk dat leerkrachten die inmiddels zijn 'afgezwaaid' gemakkelijker zijn in te 
zetten. De wwz is voor hen (en voor ons) een minder zwaarwegend aspect bij vervanging. 
Momenteel neem ik mijn toevlucht tot deze mensen in mijn directe omgeving. 

- Het doel om mensen eerder aan een baan te helpen gaat uit van de verkeerde veronderstelling dat 
het bestuur zijn best doet om zo weinig mogelijk mensen aan zich te binden. Ikzelf herken me niet in 
dat beeld als werkgever. Daarom is de wwz overbodig voor het po 

- Het feit dat tijdelijke krachten eerder een vaste betrekking is positief aan de wet, de rest is hopeloos. 
- Het gaat te koste van de kwaliteit vanonderwijs 
- Het in de aanvang genoemde percentage invalkrachten is erg hoog, omdat hierin ook flexibele 

medewerkers (di vast op een school werken maar een deeltje binnen de gehele stichting invalwerk 
verrichten, zijn meegenomen. Grootste knelpunt is de teruggelopen instroom van nieuwe 
leerkrachten in combinatie met de 'bubbel' van oudgedienden (babyboomers) die eerder 
geconfronteerd worden met 'ziek en zeer' en een stijgende pernsioenleeftijd. Hierdoor ontstaat een 
fikse vergrijzing. 

- Het inzetten van kortdurende vervanging is lastiger geworden. Dit doet een extra beroep op de 
zittende medewerkers. Op hen wordt hierdoor vaker een beroep gedaan. 

- Het is alleen maar moeilijker geworden; wie verzint er zoiets. Als je 's morgens een ziekmelding 
krijgt, moet je toch direct kunnen handelen? Het dilemma: iemand vast benoemen (is geen budget 
voor) of kinderen naar huis of een beetje bezighouden op school. Bovendien: hoeveel geld is er al in 
deze kwestie gestoken? Hoeveel bijeenkomsten zijn er niet uitgeschreven? 

- Het is bijzonder wrang dat een wet het basisonderwijs zo kan ontregelen en dat er geen gehoor is bij 
de wetgever. Misplaatste regelzucht. 

- Het is bizar dat vanuit de invalpool nu mensen bijvoorbeeld vanuit maarssen in arnhem gaan 
invallen en andersom, alleen om de wwz te omzeilen. 

- Het is de vraag of de wwz de doorstroom en daarmee de ontwikkeling van van jonge leerkrachten 
bevordert. Wanneer je als jonge leerkracht niet werkzaam bent in een invalpool is het moeilijk om 
aan een baan te komen. Daarnaast zorgen de beperkte invalmogelijkheden (i.v.m. Het aangaan van 
verplichtingen) ervoor dat jonge leerkrachten maar geringe werkervaring op een bepaalde 
school/bestuur op kunnen doen. Dit is geen wenselijke ontwikkeling. Juist jonge leerkrachten 
moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelingen, zonder dat daar perken aan gesteld worden. En 
dan onze kinderen, onze toekomst! Het is ongelooflijk dat we op deze manier met kinderen omgaan. 
Zij krijgen te maken met nog meer gezichten voor de groep, samenvoegen van groepen of in het 
ergste geval worden ze naar huis gestuurd. Ook dit is een zeer onwenselijke ontwikkeling. We 
zouden juist in hen moeten investeren. 

- Het is een 'bom' onder vrijwillige kwalitatieve keuze voor mobiliteit 
- Het is een gotspe dat in de onderwijssector met het hoogste percentage vaste 

arbeidsovereenkomsten de wwz onverkort van toepassing is verklaard! 
- Het is goed bewuster met het plannen van vervanging om te gaan. De wet is echter niet praktisch 

voor het po. Vooral omdat elke invalbeurt als 1 contract telt en ziekte zich gewoon niet laat sturen. 
Er zijn pieken en dalen te vinden, maar er blijft een groot gedeelte niet te voorzien. 

- Het is goed dat door de wet meer jonge leerkrachten een vaste baan hebben, echter in het primair 
onderwijs zorgt de wet voor veel bijkomende nadelen: meer kosten, meer administratieve 
handelingen. 

- Het is jammer dat het basisonderwijs waar 100% vervangingen aan de orde was niet als 
uitzondering in de wwz zijn opgenomen. 

- Het is niet onze bedoeling de gehele wwz te laten vervallen. Het gaat ons met name om het 
ketenbeding. Dat zorgt voor onmogelijke situaties voor kinderen en hun ouders, voor invallers en 
voor leerkrachten die zich ziek (zouden willen)melden. Het is toch ondenkbaar dat we bijvoorbeeld 
strandtenthouders wel ontheffing geven en scholen niet? Geeft dit een beeld van hoe het kabinet het 
belang van het onderwijs inschaalt? Ik ben graag bereid mee te praten/denken over deze kwestie. 
06-53134679 
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- Het is onbegrijpelijk dat deze wet ingevoerd is door de politiek. Deze wet leidt tot bureaucratie, tot 
hogere kosten van vervangers, tot kwaliteitsverlies van het onderwijs en verhoging van de 
werkdruk. We ervaren het als beschamend om leerlingen naar huis te moeten sturen. Ouders gaan 
steeds vaker vragen stellen over deze wet en de relatie tussen den haag en het onderwijsveld. Het 
wordt als onvoorstelbaar ervaren dat dit kan. Wij worden weer lid van de besturenraad. We ervaren 
deze vragen als een eerste erkenning dat dit zo niet langer kan, maar zien tegelijkertijd dat de po-
raad niet 'keihard' kiest voor de belangen van onderwijs, leerkrachten en kinderen. 

- Het is sneu voor (jonge) vervangers dat zij door de wwz rondgepompt worden door meerdere 
besturen. Ze smeken vaak of ze vast invalwerk kunnen doen aan onze school (eenpitter met eigen 
erd) wij hebben reeds een invalkracht met een min/max contract aangenomen. Extra vervangingen 
zijn moeilijk in te vullen. Dit moet gedaan worden door veel verschillende externe leerkrachten, die 
geen binding hebben met de school of moet intern worden opgelost, waardoor leerkrachten met 
andere taken vaak de dupe zijn. Wat een sof! 

- Het is voor een éénpitter niet meer mogelijk om vervanging te regelen zonder extra kosten of zonder 
financiële risico's te nemen. 

- Het is werkelijk een waardeloos systeem. We zijn alleen maar bezig met controle, onjuist hanteren 
van de regels leidt tot boventalligheid en financiële lasten. 

- Het kan toch niet zijn dat de po-raad deze problemen niet heeft voorzien! 
- Het lastige is dat de cao en de wwz elkaar tegenspreken. Een contract moet minimaal 0,2 zijn en dat 

is te veel voor de meeste van onze invallers. Daarnaast heb je ook soms ook iemand een dagje nodig 
zonder dat er een vervanging tegenover staat. Dan kun je niets met een bindings of een minmax 
contract. Wij hebben nu 10 invallers een contract van 0,1 gegeven en breiden daar indien nodig op 
uit. Zowel de invaller als de schoolleider houden de vervangen dagen bij. Dit gaat met name om de 
losse invaldagen. Ten slotte de opmerkingen dat er onder onze vervangers helemaal geen behoefte 
was aan een vast contract. Het liep prima en door dit soort gedoe ontstaat er alleen maar onrust. 

- Het lukt ons niet meer om invallers te vinden en/of aan ons te binden. De klus is eenvoudigweg te 
moeilijk. Een dag of een paar dagen invallen in een sbo-klas is erg moeilijk geworden. De wwz heeft 
er nu al een aantal maal voor gezorgd dat we een invaller die we wel beschikbaar hadden, niet meer 
in konden zetten. Aanpassingen aan de wwz voor het onderwijs zijn hard nodig. Maar er moet meer 
gebeuren. Als de wwz is aangepast en de invallers bestaan eenvoudigweg niet, zijn we nog steeds 
weinig opgeschoten. We zijn hier wel in de fase van help aanbeland. 

- Het moet aan medewerkers en werkgevers worden overgelaten of iemand wel of niet flexibel wil 
werken. Zzp-er zijn is prima voor de een, vast werk weer beter voor de ander. De regering moet 
beide varianten faciliteren. Het een is niet beter dan het andere. 

- Het onderscheid tussen openbaar onderwijs en rest is natuurlijk belachelijk. Naar de toekomst toe 
verwacht ik nog veel grotere problemen. We zijn nog maar 3 maanden op weg met deze wet. 

- Het onderwijs is een werkgever, waarbij invallers vaak kortdurend nodig zijn. Dit betekent dat 
besturen eerder aan hun maximaal aantal contracten zitten, maar dit geldt eveneens voor de 
invaller. In onze situatie werkt deze wet eerder belemmerend dan dat het werkzekerheid oplevert. 

- Het onderwijs leent zich, net als andere sectoren waar tijdelijke uitval moeilijk kan worden 
opgevangen, slecht voor de rigiditeit van de wwz. Oplossingen voor uitval zijn vooral in het 
speciaal onderwijs vaak ten nadele van leerlingen: die zijn gebaat bij stabiliteit en rust. Wisselingen 
van leerkrachten passen daar niet goed bij. 

- Het probleem is dat de onderwijssector gelijk geschakeld wordt met een bedrijf. Hierdoor ontstaan 
m.i. Al de extra kosten/overhead. De meest efficiente schaal is nog steeds nederland. Laat de 
beleidsbepaling dus centraal gebeuren en door scholen worden uitgevoerd. Daardoor einde aan 
bestuurlijk geneuzel en concurrentiestrijd etc.. Al het geld beschikbaar voor het onderwijs zelf. 
Risico's bij de centrale overheid. Die heeft geen buffers/reserves nodig voor deze zaken. 
Kortom...miljarden meer te besteden die nu worden verspild en op de plank gelegd. 

- Het probleem zit niet zozeer in de wwz als wel in het samenvallen van zaken. 30% minder instroom 
op de pabo's waar het aanbod al niet zo hoog was levert het probleem op als daar de wwz overheen 
komt. Los daarvan hebben we te maken met verschillen in een sector. Het grote onrecht dat 
openbaar onderwijs hier niet mee wordt geconfronteerd is werkelijk niet te vatten. Wanneer wordt 
hier een oplossing voor bedacht? 

- Het zou heel prettig zijn als de politiek eens ging luisteren naar de mensen op de werkvloer! In 
plaats van nog meer wet- en regelgeving geld investeren in het onderwijs. Wanneer wordt 
onderwijs weer eens aantrekkelijk gemaakt, zowel voor kinderen, ouders als de leerkrachten. 
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- Hoe verhoudt zich de kwaliteit en opbrengsten tot de oroblematiek van (vaak) onbekende 
vervangers. De wwz zorgt voor veel onbegrip en irritatie binnen de organisatie. 

- Iedereen weet dat deze wet een gedrocht is. Een misser. Hier is gewoon niet over nagedacht want 
het beoogde doel komt niet eens in beeld. Wie verzint zoiets? Wat worden we geweldig 
tegengewerkt! 

- Ik begrijp de intentie van de wet en is totaal ongeschikt voor bepaalde beroepstakken zoals het 
onderwijs. 

- Ik ben bestuurder van een organisatie voor sbo, so en vso en de praktijk leert dat lln. Aantallen sterk 
fluctueren (lastig qua formatieplanning), vervangers moeilijk te krijgen zijn (nog moeilijker dan 
regulier bao) en wij daardoor in tijdelijke vervangingen ons genoodzaakt zien om jaarcontracten aan 
te bieden. 

- Ik geloof niet dat de wwz het probleem op scholen gaat oplossen. Het maakt het groter. De invallers 
kiezen selectief waar in te vallen. Een invaldagje doen ze niet zomaar meer, ze kiezen liever voor 
langdurige inval. Begrijpelijk, want na een paar korte invalbeurten is het klaar en moeten ze een half 
jaar wachten. Er moet voor het onderwijs een uitzondering gemaakt worden. Er komt een tekort aan 
leerkrachten aan. Zodra dat er is, zijn er helemaal geen invallers meer te vinden. Groepen moeten 
dan bij elkaar gezet worden en hierdoor zijn leerkrachten en leerlingen de dupe. Het is 
verschrikkelijk dat er niet naar het veld geluisterd is en dat er niet een betere oplossing mogelijk is. 
De wet maakt het alleen maar moeilijker en moeilijker. 

- Ik heb grote moeite met de ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs die door de wwz 
gecreëerd wordt. 

- Ik hoop van ganser harte dat de wwz van tafel gaat en dat ouders massaal hun stem laten horen om 
dit geregeld te krijgen. 

- Ik hoor over de wwz alleen maar negatieve geluiden! Juist ook bij de leerkrachten! Er is totaal geen 
begrip voor het standpunt van de vakbonden op de werkvloer! 

- Ik vind het schandalig dat het bijzonder onderwijs voor hoge kosten komt te staan door de 
transitievergoeding en dat de besturen hier niet voor worden gecompenseerd. We kunnen de ze 
kosten niet dragen. 

- Ik vind het wrang dat deze wet niet geldt voor het openbaar onderwijs. Ik vind dat deze 
uitzondering van de wet ook moet gelden voor het bijzonder onderwijs. 

- Ik voorzie grote vervangingsproblemen door deze wet 
- In de discussies komt de problematiek die schoolbesturen gaan ervaren door het moeten uitbetalen 

van de transitie vergoeding te weinig aan de orde. Deze vergoeding zal ten laste gaan van geld dat 
voor onderwijs is bestemd. Hierdoor moeten klassen nog groter worden en zal kans op uitval nog 
groter zijn en dan is de cirkel rond: vervanging is niet meer zo makkelijk te organiseren... 

- In de onderwijssector is deze wet totaal overbodig. Nivellering ten top, voor de bedrijfssector meest 
toepasbaar. 

- In de randstad merken we sinds dit jaar dat er minder leerkrachten op de arbeidsmarkt zijn. 
Reguliere vacatures zijn al moeilijk te vervullen, laat staan vervangingsvacatures. We doen mee aan 
de regionale vervangingspool en zijn daarnaast bezig een flexpool voor ons bestuur in te richten 
(leerkrachten in dienst voor vervanging). Het lukt nauwelijks daar mensen voor te interesseren. 

- In het onderwijs een onuitvoerbare wet die niet oplevert wat het zou moeten opleveren. 
- In het reguliere po zou je in noodgevallen nog kunnen zeggen dat je groepen samenvoegt bij ziekte 

van de leerkracht, of de kinderen kunnen opgehaald worden. In het speciaal onderwijs 
(mytylonderwijs) zijn de groepen te complex en is de medische zorg te groot om de groepen maar 
samen te voegen. Ook leerlingen naar huis sturen is niet mogelijk (taxi vervoer) en niet uitvoerbaar. 
Er is niet nagedacht over de consequenties van niet-vervangen in het speciaal onderwijs. 

- Invallers gaan door de wwz strategisch te werk en willen geen kortdurende vervangingen aangaan, 
ook niet binnen een flexpool-aanstelling. Daardoor komen de scholen in de problemen. 

- Invoering van wwz zorgt ervoor dat de kwaliteit van onderwijs achteruit gaat. 1. Omdat er te veel 
verschillende leerkrachten voor de klas staan, is er veel onrust en onregelmatigheid. 2. De 
vervangers en de leerkrachten hebben het idee dat ze overal aan bak kunnen, waardoor ze minder 
serieus te werk gaan. 

- Invoering wwz in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt is funest in een sector waar de 
werkdruk enorm hoog is. De cao heeft eerder beperkingen dan oplossingen hiervoor geboden. 
Bestuurders hebben zelf onvoldoende beïnvloedingsmogelijkheden om hier op korte termijn een 
oplossing voor te vinden, dit moet op korte termijn landelijk opgepakt worden. 

- Jammer dat de wet mensen juist in de weg staat..... 



 

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz – PO-Raad –november 2016 – DUO 

Onderwijsonderzoek   11 

 

 

- Jammer dat deze vragenlijst alleen maar over de wwz gaat; in onze regio worden de problemen met 
vervanging veroorzaakt door een tekort aan personeel. Bovendien zijn wij openbaar onderwijs en 
geldt de wwz dus niet. Ik vrees dat deze enquete een vertekend beeld gaat oproepen. 

- Je kunt allerlei oplossingen vinden voor dit personeelsprobleem. Maar deze wet doet regelrecht een 
aanslag op de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen, en zorgt voor een tweedeling van één po 
sector.schande 

- Jonge, uitstekende leerkrachten zitten nu noodgedwongen een half jaar thuis vanwege de 
noodzakelijke onderbreking door de wwz. Leerkrachten die het niet trekken na hun 60ste om door 
te werken tot hun aow-gerechtigde leeftijd hebben het perspectief van een soepel afkeuringsbeleid 
uwv met zicht op een maximale transitievergoeding op de valreep voor hun aow-leeftijd vanwege 
afkeuring en ontslag na twee jaar. 

- Kortzichtig, politiek gemotiveerd, niet in het belang van het onderwijs en het helpt mensen niet 
eerder aan werk 

- Leerlingen mogen niet naar huis gestuurd worden bij het ontbreken van vervanging. Dat is de reden 
dat wij het niet hebben gedaan. We hebben relatief minder last van de wet, omdat we al een pool 
hadden. Ook andere wetgeving/regels maakt het regelen van de pool en goed werkgeverschap en 
mobiliteit moeilijk. O.a. Cao bepalingen en uwv bepalingen. Alles wordt dicht geregeld en one fits 
all. 

- Los van het tekort zien we ook dat de kwaliteit van de vervangers achteruit gaat en we binnen onze 
organisatie de discussie voeren of we wel een vervanger moeten aanstellen. Is het niet beter de 
kinderen naar huis te sturen of naar andere oplossingen te zoeken. Er zijn schrijnende voorbeelden 
van. De voornaamste oorzaak is dat leraren niet helemaal voldoen, in het vervanger circuit terecht 
komen en onvoldoende in beeld komen c.q. Aan verbeteringen kunnen werken. Er zitten ook goede 
tussen. 

- Maak aanpassingen op deze wet voor het onderwijs 
- Misschien van belang te weten dat we een sbo school zijn en vervangers nog moeilijker te pakken te 

krijgen zijn. Daarom niet aangesloten bij een pool, zit toch niets bij voor ons. Als eenpitters wordt 
het wel dramatisch om de tent draaiende te houden. 

- N.v.t. 
- N.v.t. 
- Na een vervangerspool op bestuursniveau en een regionaal transfer centrum op bovenbestuurlijk 

niveau, is wellicht nu de tijd rijp dat alle invallers in dienst komen bij het ministerie ocenw. Een 
landelijke invalpool. Deze opmerking is bedoeld als oprechte oplossing (niet als grap). 

- Naast eigen invalpool participeren we ook in bovenschoolse pool. 
- Neen 
- Niemand, ook de invallers niet, hebben belang bij de wwz en met name de ketenbepaling. Het 

onderwijs dus zo snel als mogelijk uitzonderen via ministerieel besluit! 
- Niet mee te werken in het onderwijs met de vele, korte vervangingen 
- Nvt 
- Nvt 
- Ondanks alle kritiek vooraf op de invoering van deze wet, is deze er toch gekomen mede met steun 

van de bonden.ongelofelijk dom en werkdrukverhogend voor iedereen binnen de scholen. Ruim 90 
% werkenden binnen het po heeft een vaste betrekking, waar praten we over?? Ik vraag met iedere 
dag af wat werkelijk de bedoeling geweest is van de invoering van deze wet, alleen al als je kijkt wat 
het resultaat is in verhouding tot het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Het 
rondpompen van invallers heeft allerlei gevolgen voor deze mensen...ze haken af, hebben geen 
binding met teams, ouders etc. Gaan het onderwijs uit...dat is nu al zichtbaar omdat het aantal 
beschikbare invallers met de dag beperkter wordt. Heb genoeg concrete voorbeelden om dit te 
illustreren. 

- Ondanks maximale regionale samenwerking in een rtc zijn de nadelen van de wet onmogelijk goed 
op te vangen: leerlingen en leerkrachten worden de dupe. 

- Onderscheid openbaar en bijzonder onderwijs is een rare rechtsongelijkheid en daarnaast is het 
lerarentekort een extra complicatie 

- Ongelijkheid tussen pc en oo. We worden hiermee geconfronteerd op de samenwerkingsscholen 
met gedetacheerd personeel. 

- Ontslagbeleid volgens afspiegelingsbeginsel van het uwv doet afbreuk aan de mobiliteit (begrip 
bedrijfsvestiging) en ook aan de kwaliteit (personen worden op basis van het afspiegelingsbeginsel 
aangewezen). Het monitoren van het ketelbeding is in de praktijk een lastige. 
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- Onze cao in relatie tot de wwz heeft het nog ingewikkelder gemaakt. 
- Onze scholen staan verspreid over een krimpgebied. We hebben de terugloop van het aantal 

leerlingen goed in beeld en hebben ons personeelsbeheer daar op afgesteld. Een aantal jaren geleden 
zaten we in zwaar financieel weer, dat tij hebben we gelukkig weten te keren. Door de wwz zien we 
ons genoodzaakt meer mensen aan te stellen dan ons risico / personeelsbeheer toelaat. We rekken 
de risicomarge van vast personeel op om toch zoveel mogelijk mensen in dienst te nemen en 
beschikbaar te hebben zonder wwz gedoe. 

- Onze stichting heeft een vervangingsteam ingericht met leraren en onderwijsassistenten en het team 
heeft een eigen directeur. Dat brengt kosten met zich mee. Voor de collega's aantrekkelijker omdat 
ze voelen dat ze bij een team horen en er ook ontwikkelwerkzaamheden plaatsvinden. 

- Po is uniek en moet uitzonderingspositie krijgen, bizar dat het nog niet voor gehele po geldt 
- Politieke stokpaardjes van politici zijn een ramp voor het onderwijs 
- Raar bij effect: een leerkracht die voor bestuur a in de bovenschoolse vervangingspool zit en op 

grond van afspraken ook ingezet kan worden bij andere besturen in de pool, heeft niet halfjaarlijks 
een actueel vog nodig voor bestuur a (want in vaste dienst). Echter om ingezet te mogen worden bij 
andere besturen, moet er wel elk jaar een actueel vog te worden aangevraagd. 

- Reservering voor transitiekosten is nodig, maar we hebben dat nog niet berekend. Verder verbaas ik 
mij hogelijk dat de po raad dit nu pas oppakt. De problemen waren al voordat de wet was 
aangenomen voorspelbaar!!!! 

- Snel weer afschaffen 
- Vanaf 2017 erd. Wwz en toegenomen bureaucratie vf zijn extra stimulans geweest voor keuze erd. 

Verder is de uitgelichte bepaling over het niet mogen declareren van eigen personeel richting vf een 
obstakel en dus reden voor erd. 

- Vanwege een sociaal plan( 4 jaar geleden) hebben we herbenoemers. Door de wwz moeten we die 
nu eigenlijk weer een baan aanbieden...krommer kan niet 

- Vervangen en wwz niet bij alles koppelen. Ook veranderingen bij vf zorgen voor extra kosten. Wwz 
zorgt niet voor eerder naar vaste aanstelling gaan maar voor meer wisselingen, niet benoemen bij 
korte invalperiodes. En grootste probleem gaat het tekort aan invalkrachten worden. 

- Vervangen is per definitie een lastige klus en vraagt bijzondere kwaliteiten van een collega. Mijn 
voorstel is om hen op 110% te honoreren. 

- Vervanging is al 40 jaar een crime, wwz maakt het alleen maar erger. Hier worden de kinderen niet 
beter van!! 

- Verzin iets reëels en passends bij het onderwijs! We zorgen echt zo goed mogelijk voor ons 
personeel. Nu nemen we risico's die ons later duur te staan kunnen komen. Is dat nu echt de 
bedoeling? 

- Voor de doelgroepen so / vso /sbo is het onverantwoord steeds wisselende invallers uit een grote 
invalpool in te zetten. Wij hebben baat bij vaste invallers die de scholen kennen en waar we een 
relatie mee opbouwen. 

- Voor een sector waar bijna het hoogste percentage personeel een vast contract heeft, zou in de cao 
de wet volledig van tafel georganiseerd moeten zijn 

- Voor het bijzonder primair onderwijs moet er in het belang van de leerkrachten en de kinderen een 
uitzondering op de wwz worden gemaakt. Net als voor het openbaar onderwijs en dit moet blijvend 
zijn. 

- Voorheen konden we op de invalpool rekenen, nu minder omdat zij geen invallers hebben door de 
wwz. Snel ontheffen voor het onderwijs, het gaat ten koste van de kwaliteit en brengt heel veel 
onrust, ook bij ouders. Elke ochtend hoop ik dat de telefoon niet gaat vanwege een ziekmelding, zo 
ja, dat start de stress onmiddellijk. 

- Vragen soms te algemeen: overnemen groepen soms wel door leerkrachten door ophogen wtf's of 
"ruilen" , maar niet door ib-er of directeur. En: bedrag en percentage lumpsum reservering ivm 
transitievergoeding: deels in buffer risicomanagement, dus reserves, maar ook deels in 
jaarbegroting. En percentage van hele lumpsum of alleen personele deel? Zou toch van het laatste 
moeten? Betreft immers personeel. 

- Waar zijn we in dit land nou mee bezig 
- Wat betreft de extra kosten het volgende. Doordat we meer verplichtingen hebben naar onze 

vervangerspool en de vervangingsbehoefte niet altijd mooi verspreid over het jaar en week verloopt, 
zijn de verschillen groot. Soms hebben we veel te veel vervangers te kort, soms teveel. Daardoor zijn 
ze niet altijd in te zetten en dat kost geld. Hoeveel? Nog geen idee. Daarnaast verzorgen we als 
bestuur zelf de coördinatie van vervangingen. Het profiel voor deze functie is in sneltreinvaart 
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uitgegroeid tot een analyticus zodat we goed en tijdig kunnen sturen op de ontwikkelingen die we 
zien gebeuren. Dit kost veel extra tijd en mankrachten. Ik ben niet per definitie tegen de wet. Het 
dwingt besturen om kritisch na te denken over hun (vervangings) bezetting. De minimale bezetting 
die je nodig hebt om vervangingsaanvragen in te vullen is heel goed in vaste dienst aan te nemen. 
Een knelpunt vind ik de mogelijkheid om min-max niet voor onbepaalde tijd te kunnen bieden. Dit 
betekent dat we ervaren leerkrachten die we kennen en die we graag aan ons willen binden alleen 
maar vaste uren kunnen aanbieden. Ze hebben vanzelfsprekend veel voor ons gewerkt en zitten aan 
de maximale contracten. Eigenlijk vraagt het flexibiliteit van de gehele organisatie en het is niet 
realistisch dat die er meteen is. De arbeidsmarkt lijkt razend snel te veranderen en er lijkt een 
lerarentekort te ontstaan. Als er geen vervanger beschikbaar is lossen scholen het zelf op. Klassen 
samenvoegen bijvoorbeeld. Prima om dit soms te doen. Op de langere termijn voorzie ik echter 
grote problemen zowel in de kwaliteit van onderwijs als op de werkdruk die het oplevert voor de 
leerkrachten in het team. 

- Wat een verschrikkelijke wet. Iedereen wordt hier slechter van. De kinderen krijgen veel 
verschillende vervangers. Vervangers krijgen door deze wet echt geen baan. Sterker nog, ze bouwen 
niets op. Intern zaken regelen wordt ook alleen maar moeilijker. Terwijl die mensen wel willen 
invallen. 

- We hebben de vervanging tot op heden intern kunnen oplossen met parttimers, zonder gevolgen 
voor de groepen. Maar als er meerdere vervangingen tegelijkertijd geregeld moeten worden, 
verwacht ik problemen en zullen groepen verdeeld moeten worden of naar huis gestuurd. 

- We hebben een invalpool per bestuur, maar werken in onze regio wel samen. Invallers per bestuur 
heeft het voordeel, dat de betreffende invallers begeleid worden en ze door stromen naar een 
regulier dienstverband. Nu vallen ze in een grotere regio in, waardoor ze minder bekend zijn 
binnen een bestuur en ook minder betrokken! Met name merken we, dat het moeilijker is de 
betreffende leerkrachten te coachen. 

- We hebben zowel een interne als een externe pool van vervangers (verschil zit in de duur) extra 
storend is dat openbaar onderwijs geen hinder ondervindt! 

- We maken veel gebruik van part timers die tijdelijk uitbreiding willen. Dat doen ze voor de 
organisatie. Niet voor zich zelf. 

- We snappen het belang van de flexibele werknemers en daar willen we goed mee omgaan, maar 
deze wet laar leerlingen de dupe zijn. De balans is niet goed! 

- We verwachten een enorme toename van de problemen zodra de periode aanbreekt dat er vaker 
ziekte gevallen zijn. Ons beleid t.a.v. Professionalisering en duurzame inzetbaarheid loopt volledig 
vast omdat we mensen niet kunnen vrij-roosteren voor deze activiteiten. 

- We worden gedwongen om niet het kind, maar de organisatie centraal te stellen 
- We zijn tevens bezig een eigen pool op te richten 
- Wel over deze enquête. Als bestuurder openbaar onderwijs heb ik niet te maken met de wwz. Dat 

kan ik aan het begin van de enquête niet kwijt. Bovendien moet ik een antwoord geven op vragen 
ook als ik geen antwoord heb. Kortom, kwaliteit van deze enquête is onvoldoende. 

- Wet werk zekerheid onmiddellijk afschaffen!!! Zorgt voor heel veel extra kosten en onnodige 
bureaucratie en ondermijnt de continuïteit van het onderwijs in de klas omdat vervanging eerder 
moeilijker dan gemakkelijk wordt gemaakt. Een draak van een wet die volledig zijn doel voorbij 
schiet, althans in het onderwijs!!! 

- Wet werkt averechts om jongere mensen sneller aan een baan te helpen of in ieder geval om ze 
ervaring op te laten doen 

- Wet- en regelgeving is gericht op grote organisaties. Als eenpitter zijn we daardoor extra kwetsbaar. 
De wet staat op gespannen voet met de vrijheid die we nodig hebben om onze inhoudelijke en 
financiele opdracht goed te vervullen 

- Wij gaan risico's mijden en hierdoor worden werknemers minder snel ingezet en is de continuïteit 
en kwaliteit van het onderwijs minder 

- Wij hebben een bovenbestuurlijke pool en een pool met eigen flexwerkers. Dit kon ik niet kwijt in de 
vragenlijst. Door de wwz zijn er veel wisselingen van leerkrachten voor de groep. Door de inzet van 
eigen flexwerkers wordt een deel van de salariskosten niet vergoed door het vervangingsfonds 
omdat ze dan bovencontractueel werken en niet op vervangingsbasis. Ook wordt er vaker gebruik 
gemaakt van payroll. Jammer dat we deze extra kosten niet kunnen inzetten voor waar het om gaat: 
goed onderwijs. 
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- Wij hebben een heel laag verzuimpercentage. Indien dit hoger wordt zullen wij meer problemen 
ervaren m.b.t. De vervanging. Bestaande mensen die voor de wwz wilden invallen, willen dat nu 
niet meer voor kortstondige vervanging. Zij vrezen dat zij vervolgens niet meer gevraagd worden. 

- Wij hebben en hadden al jaren een eigen invalpool. Die hebben we fors uitgebreid met min-
maxcontracten voor 13 invalkrachten en toch redden we het niet. Het is combinatie van factoren : 
invalkrachten willen geen korte tijdelijke conctracten, er zijn weinig invalkrachten beschikbaar ( er 
zijn wel genoeg kandidaten voor vaste banen) en wij kunnen niet meer verplichtingen aangaan in 
onze krimpregio. De meerkosten voor inzet van payroll / uitzendbureau is ook fors ( + 35 % op de 
normale bruto loonkosten ) en de organsatiedruk en kosten zijn hoog. 

- Wij hebben onze eigen "pool" van vervangers met een min-max contract en poolers met een vaste 
urenomvang. Beide groepen hebben we meegeteld in de omvang van de "pool" 

- Wij snappen niet wat het doel is van deze wet. De wet is nadelig voor leerlingen, ouders, 
leerkrachten en invalkrachten. Invalkrachten worden minder snel aangenomen en klagen ook over 
de wwz. Een invaller sneller in dienst nemen is natuurlijk onzin aangezien dit gewoon niet mogelijk 
is binnen de begroting. Het onderwijs wordt slechter aangezien groepen verdeeld moeten we 
worden en er regelmatig aan grote groepen les gegeven moeten worden die zijn samengevoegd. 
Daarnaast is de druk op leerkrachten veel groter omdat collega's ziek op school komen of de druk 
voelen om te vervangen op vrije dagen. Ook is de administratie groter geworden en klagen ouders 
over het samenvoegen van groepen. Ook klagen ouders over de verschillende invallers. Er is geen 
continuïteit is binnen de groep en/of school. Regelmatig een nieuw gezicht voor de groep is niet 
goed voor de leerlingen. Veel afwisseling van invalkrachten is noodzakelijk vanwege de wwz. 

- Wij vrezen de toekomst in het kader van de wwz als openbaar onderwijs organisatie. Slechte wet 
voor het onderwijs. Afschaffen dus. 

- Wij werken met een invalpool waarbij medewerkers met een vaste baan en min/maxcontracten 
werkzaam zijn. In de periode medio juli t/m eind oktober zijn de vervangingsverzoeken lager dan 
in de rest van het jaar. Deze vervangers moeten wel uitbetaald worden - ook als er geen 
vervangingswerkzaamheden zijn. 

- Wij zetten regelmatig een onderwijsassistent als vervanger voor de klas. Daardoor blijft ander 
belangrijk werk (ondersteuning aan individuele leerlingen) liggen. Dat is slecht voor de kwaliteit 
van het onderwijs. 

- Wij zijn een bestuur voor openbaar onderwijs en hebben dus (nog) nauwelijks te maken met de 
gevolgen van de wwz 

- Wij zijn een éénpitter. Wel hebben wij één vervanger via payroll onder gebracht bij een 
uitzendbureau, maar dit brengt veel extra kosten met zich mee. Tot nu lukt het om ook ex 
gepensioneerde collega's en eigen parttime medewerkers in te zetten, maar nu is het ziekteverzuim 
nog laag, maar ik vrees bij griepperiodes enz. Dat ik in de problemen kom. 

- Wij zijn een openbaar bestuur dat niet onder de wwz valt. We ervaren met name problemen met 
vervangingen door een gebrek aan vervangers. 

- Wij zijn een openbaar bestuur, dus de wwz is bij ons nog niet van toepassing. Wanneer deze wel 
van toepassing zou zijn, ervaren wij de wwz niet als een probleem. Het ontstaan van verplichtingen 
aan werknemers is al tientallen jaren niet het probleem, dus is het straks ook niet als die 
verplichtingen er eerder ontstaan. Hét grote probleem is het participatiefonds dat ww-uitkeringen 
niet vergoedt na afloop van tijdelijke contracten bij tijdelijke vacatures. Waardeloos. Volgens mij is 
dat een veel groter probleem dan de wwz. 

- Wij zijn een stichting voor speciaal onderwijs so en vso, en eigen risicodrager voor vervangingen. 
Het vinden van vervangers is voor ons al langer een probleem. De wwz heeft daar niet zoveel 
invloed op. We hadden al veel langer de wens om voor onze leerlingen bekende gezichten voor de 
klas te hebben. We hebben er daarom voor gekozen om, na een grondige analyse van de verzuim en 
vervangingscijfers over de afgelopen jaren de oplossing voor vervangingsvragen op te splitsen in 
een oplossing voor kortdurend en één voor langer durend verzuim (> 2weken). Voor kort verzuim 
vervangen we alleen personeel dat direct klasgebonden werkzaamheden heeft. Bij ons zijn dat 
leraren en onderwijsassistenten. Op basis van onze cijfers, is op elke school ca 0.8 fte op en oop aan 
de basisformatie toegevoegd, verdeeld over meerdere personen met een wtf van ongeveer 0,4. We 
hebben met deze mensen flexibel afspraken kunnen maken, soms werken ze een week langer soms 
een week korter. Over een periode tussen twee vakanties zorgen we dat ze niet teveel werken. Deze 
mensen hebben een aanstelling van een jaar gekregen en zij vervangen al het kortdurende verzuim. 
Op deze manier zijn we in staat om elke dag 2 á 3 zieke medewerkers per school op te vangen. Ook 
op basis van de verzuimanalyse, aantal bevallingsverloven en andere verlofsoorten is een 
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bovenschoolse pool ingericht. Deze mensen hebben deels een vaste aanstelling, deel een 
jaarcontract. We registreren voor wie deze mensen worden ingezet en bovenschools is er een 
coördinatie. We hebben deze pool kwa omvang aan de kleine kant gehouden, immers voor lang 
verzuim, kunnen we nog zes contracten geven binnen drie jaar. Dus als onverhoopt onze eigen pool 
leeg is vallen we terug op een bovenregionale pool, clooser.ter info: de omvang van de pool totaal, is 
ca 12 fte, dit wordt ruim gedekt door de niet meer af te dragen premie vf en de wazo gelden. Onze 
stichting bespaart zo ca 200.000 euro per jaar op kosten voor vervangingen, hebben altijd 
vervanging en ook nog van veel betere kwaliteit. Verzuim = 6,5% 

- Wij zijn zgn. "éénpitter"" aanluiten bij een pool is overwogen, maar voor ons erg kostbaar. Berder 
zouden wij iemand voor 1,5 dagen in die pool moeten bekostigen en op moment dat je henm/haar 
nodig bent, is ze al langk bij groot bestuur te werk gesteld, waardoor je als laatste aan de beurt bent 
om vervanging te krijgen. Verder te duur dat aansluiten bij pool. Onzinnige maatregel diekl er voor 
zorgt dat jonge leerkrachten juist niet tijdeljke benoemd worden i.p.v. Het kbeoogde effect tot 
baangarantie. Krijgen van vervangers is lot uit loterij. Wet één van de grootste bedriegingen voor 
voortbestaan van éénpitter en stiekeme opmaat om die categorie de nek om te draaien. 
Onvoorstelbaar ; hoe een minister dit kan bedenken. Hoor om mij heen dat directueren die wel in 
een pooll zitten ook geen vervangers meer kunnen krijgen. Op piekmomenten. Verder bijzonder 
slecht voor inhoudelijke aspect voor scholen: steeds wisselende vervangers; holt de kwaliteit 
achteruit. Ook gegeven dat één middag vervangen net zo hard telt als langere periode is een 
maatregel die slecht uitpakt voor zowel de vervangsters als school. Klassen bijelkaark voegen, of 
leerrkacht van naaste groep die wel oplet, terwijl kindern zgn. Zelfstandig aan het werk zijn, maar 
niet echt les krijgen. Daarom heb ik als directeur al meer vervangen om maar geen verplichtingen te 
krijgen. Ook is voorgekomen dat ik onderwijsassistente zelfstandig klas laat doen. , waardoor a) 
geen bevoegde leerkracht voor de groep staat en b) begeleidnig van arrangementsleerlingen in het 
gedrang komt. Dus vervanging ten koste van passend onderwijs. Daardoor druk op organisatie. Ben 
20 jaar directeur van éénpitter bestuur: wet werk en zekerheid ongeveer de slechtste maategel die 
afgelopen jaren is genomen. Vr. G.r wim kamphuis. 

- Wwz afschaffen aub! 
- Wwz afschaffen, in ieder geval voor werk met mensen/kinderen, dus onderwijs. Het onderwijs 

heeft veel vaste dienstverbanden. In krimpregio's kunnen we ons geen extra en onbedoelde vaste 
contracten veroorloven. Wwz gecombineerd met uwv afspiegeling op locatieniveau bevriest de 
mobiliteit en zet ons jaren terug in de tijd. 

- Wwz heeft negatief effect op schoolontwikkeling en daarmee op kwaliteit van het onderwijs als 
gevolg van inzet van steeds wisselende (inval)krachten die onbekend zijn met de leerlingen en met 
de school. Daarnaast levert de invalpool een permanente last op de exploitatie en worden 
loonkosten voor inval niet louter gemaakt ingeval van invalwerk. Mensen hebben immer vaste 
aanstelling en kosten lopen ook door bij tijdelijk gebrek aan invalwerk. Beschikbare middelen zijn 
daardoor niet beschikbaar voor ontwikkeling, professionalisering en anderszins. 

- Wwz is een oplossing voor een probleem dat in het po niet bestaat. We hebben ca 93% vaste mensen 
in dienst. We vervangen bijna 100% als enioge sector. Deze wet verzorgt alleen maar problemen en 
werkt contraproductief 

- Wwz is een voorbeeld hoe de haagse werkelijkheid op geen enkele wijze rekening houdt met de 
praktijk van alle dag. Wij sturen geen kinderen naar huis en zorgen voor een oplossing met als 
consequentie meer werkdruk en nog groter risico op uitval. Wij moeten formatief ruimte krijgen om 
flexibel op uitval te kunnen inspelen. 

- Wwz is voor onderwijs niet relevant 93% heeft al een vaste benoeming 
- Wwz is zeer nadelig voor het onderwijs. Openbaar en bijzonder onderwijs worden hier ongelijk 

behandeld. 
- Zie dossier verus. Lijkt me dat zij dit graag met jullie willen delen. 
- Zo snel als mogelijk een streep door deze wet ten aanzien van vervangingsbenoemingen in het 

onderwijs! 
- Zo snel mogelijk afschaffen voor het onderwijs. 
- Zorg ervoor dat wwz voor onderwijs wordt afgeschaft. 
- Zowel voor de vervanger als voor de scholen heeft de wet alleen maar nadelen. 

 
 
  


