Stroomschema ketenregeling bijzonder onderwijs

Is er sprake van vervanging van
een zieke leraar?

De werknemer kan een onbeperkt
aantal dienstverbanden
voor
ja
bepaalde tijd ter vervanging van
zieke leerkracht(en) krijgen voor de
maximale duur van 36 maanden.

ja

nee

Is er sprake van vervanging anders
dan ter vervanging van een zieke
leraar en heeft de werknemer in
een tijdvak van 6 maanden of
minder daaraan voorafgaand
uitsluitend vervangingswerkzaamheden (anders dan
vervanging van een zieke
leerkracht) verricht?

Zie artikel 3.1 lid 5 van de cao PO
2018-2019. Deze dienstverbanden
tellen niet mee bij de vaststelling
van het aantal arbeidsovereenkomsten dat is aangegaan onder
artikel 3.1 lid 3 en lid 4 van de cao
PO 2018-2019 en bij de vaststelling
van de tussenpozen tussen de
verschillende dienstverbanden voor
bepaalde tijd in een keten. Deze
keten heeft betrekking op alle
vervangingen aangegaan op of na
1 augustus 2018. Bij opvolgend
werkgeverschap loopt de keten
door.

ja
ja

De werknemer kan 6 elkaar
opvolgende dienstverbanden op
grond van vervanging krijgen voor
de maximale duur van 36
maanden.

Dez
Zie artikel 3.1 lid 4 van de cao PO
2018-2019. Er is sprake van elkaar
opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden als er een tijdvak van 6
maanden of minder zit tussen twee
dienstverbanden voor bepaalde tijd.
Bij opvolgend werkgeverschap
loopt de keten door.

nee

Is er sprake van vervanging anders
dan ter vervanging van een zieke
leraar en heeft de werknemer in
een tijdvak van 6 maanden of
minder daaraan voorafgaand
werkzaamheden van kennelijk
tijdelijke aard verricht?

ja

De werknemer kan binnen een
tijdvak van maximaal 24 maanden
3 elkaar opvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd
krijgen.

Zie artikel 7:668a BW en artikel 3.1
lid 3 van de cao PO 2018-2019.
Er is sprake van elkaar
opeenvolgende tijdelijke
dienstverbanden als er een tijdvak
van 6 maanden of minder zit tussen
twee dienstverbanden voor
bepaalde tijd.
Bij opvolgend werkgeverschap
loopt de keten door.

nee

ja

Is er sprake van werkzaamheden
van kennelijk tijdelijke aard?

De werknemer kan binnen een
tijdvak van maximaal 24 maanden
3 elkaar opvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd
krijgen.

Zie artikel 7:668a BW en artikel 3.1
lid 3 van de cao PO 2018-2019.
Er is sprake van elkaar
opeenvolgende tijdelijke
dienstverbanden als er een tijdvak
van 6 maanden of minder zit tussen
twee dienstverbanden voor
bepaalde tijd.
Bij opvolgend werkgeverschap
loopt de keten door.

nee

Is er sprake van een dienstverband
voor bepaalde tijd bij wijze van
proef met uitzicht op een
dienstverband voor onbepaalde
tijd?
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ja

Dit kan worden aangegaan voor ten
hoogste 12 maanden en in zeer
bijzondere gevallen eenmaal voor
ten hoogste 12 maanden worden
verlengd.

Zie artikel 3.1 lid 2 van de cao PO
2018-2019. Bijzondere omstandigheden kunnen zijn langdurige
ziekte of andere omstandigheden,
waardoor de werkgever niet altijd
een goed beeld heeft kunnen
krijgen van wat de werknemer kan,
en de werknemer niet goed genoeg
zijn capaciteiten heeft kunnen
tonen door bijvoorbeeld een extra
moeilijke groep of privéomstandigheden.

Tijdelijke uitbreidingen:
In artikel 2.5 van de cao PO 2018-2019 is bepaald dat het dienstverband tijdelijk kan worden uitgebreid in geval de werknemer aanvullend op het
dienstverband wordt belast met werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 3.1 lid 3 (werkzaamheden van kennelijk tijdelijke aard of
vervangingswerkzaamheden). De ketenregeling is op een tijdelijke uitbreiding niet van toepassing als de werkzaamheden die binnen de tijdelijke uitbreiding
worden verricht niet wezenlijk verschillen van de werkzaamheden die binnen het vaste dienstverband worden verricht.
Indien een vervanger een dienstverband krijgt wegens vervanging van een zieke leraar en daarnaast het dienstverband wordt uitgebreid wegens vervanging
anders dan vervanging van een zieke leraar of bij werkzaamheden van kennelijk tijdelijke aard, kan niet meer worden gesproken van een dienstverband die
uitsluitend is aangegaan in verband met vervanging wegens ziekte van een leraar. In dat geval is de ketenregeling van artikel 3.1 lid 4 van toepassing op de
tijdelijke uitbreiding als er uitsluitend vervangingsbenoemingen zijn aangegaan of de ketenregeling van artikel 3.1 lid 3 als er sprake was van werkzaamheden
van kennelijk tijdelijke aard.
Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl
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