
Geachte schoolbestuurder, 

Hierbij attenderen we u op het juridische gegeven dat de afspraken die de PO-Raad en de vakbonden 

hebben gemaakt om scholen tijdelijk meer ruimte te geven voor vervangingen in de piekmaanden 

van de griep, alleen gelden voor schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad. Omdat uw 

bestuur volgens onze gegevens niet is aangesloten bij de PO-Raad, kunt u tot onze spijt geen gebruik 

maken van deze mogelijkheid. Vanwege het grote belang van deze informatie en de gevolgen die dit 

kan hebben voor uw organisatie, leek het ons goed om u hiervan op de hoogte te stellen en uit te 

leggen hoe deze – door ons onbedoelde - situatie heeft kunnen ontstaan. 

De afspraak tussen de PO-Raad en de vakbonden houdt in dat tijdelijke contracten die ingaan in de 

maanden januari, februari en maart van 2017 en 2018 voor kortdurende vervanging van onvoorzien 

ziekteverzuim, niet meetellen voor de ketenregeling. Voor meer informatie over de afspraak zie: 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/tijdelijke-oplossing-voor-vervangingsproblemen-

door-wwz  

Minister Asscher (Sociale Zaken) treft op verzoek van de sociale partners een ministeriële regeling 

waarin de tijdelijke uitzondering van de ketenregeling mogelijk wordt gemaakt. Sociale partners 

passen vervolgens de cao hierop aan. 

Regels uit de cao zijn geldig voor alle schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad. Dat geldt 

voor de eerder afgesproken uitbreiding van 3 naar maximaal 6 tijdelijke contracten binnen een 

periode van drie jaar zonder dat een vast contract ontstaat. En dus ook voor de nu afgesproken 

tijdelijke verlichting van de regels in de maanden januari, februari en maart (wanneer de 

ziektevervanging het meest nijpend is). 

Bij het aangaan van de laatste cao is afgesproken dat de cao algemeen verbindend verklaard zou 

worden. In dat geval zou de cao geldig zijn voor alle besturen in het primair onderwijs, ook voor niet-

leden van de PO-Raad. Echter, het proces van algemeen verbindend verklaren duurt langer dan 

vooraf voorzien was en het is niet de verwachting dat de cao op zeer korte termijn algemeen 

verbindend verklaard kan worden. Met als gevolg dat de cao op dit moment alleen geldig is voor de 

schoolbesturen die lid zijn van de PO-Raad. 

Wellicht is het gebruik bij uw organisatie dat u de cao volgt en dit ook vastlegt in de 

arbeidscontracten. Maar ook dan kunt u in dit geval geen gebruik maken van de bijzondere 

bepalingen. De genoemde afspraken, de afwijkingen van de hoofdregel van de ketenbepaling, zijn 

namelijk alleen bij een ‘formele’ cao van toepassing en dus niet als de cao alleen ‘gevolgd’ wordt. 

Aangezien uw schoolbestuur geen lid is van de PO-Raad kunt u dus geen gebruik maken van de extra 

ruimte voor vervangingen. We begrijpen dat deze informatie de nodige vragen oproept en om die 

reden stellen we speciaal voor dit onderwerp onze helpdesk tijdelijk open voor niet-leden. U kunt 

desgewenst contact met de helpdesk opnemen via: helpdesk@poraad.nl.  

We hopen dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. 
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