Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ter attentie van de minister van SZW, de heer mr. dr. L.F. Asscher
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Assen, 15 december 2016

Onderwerp: uitkomsten verkenningsopdracht in primair onderwijs

Geachte minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heer Asscher,

Eind november heeft u mij gevraagd bij belanghebbende partijen bij het primair onderwijs te
inventariseren tegen welke problemen zij aanlopen als het gaat om de mogelijkheid van
inzet van invalkrachten in geval van ziekte van personeel. Tevens vroeg u mij te bezien
hoe, binnen de mogelijkheden die de cao po en de wet bieden, tot oplossingen te komen
om partijen te ondersteunen om die oplossingen te bereiken.

Hiertoe heb ik op 6 en 7 december verkennende gesprekken gevoerd met de
werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV
Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds.

Partijen zijn zich terdege bewust van de problematiek in het primair onderwijs, zoals de
actuele en maatschappelijke problemen rondom de invallers, maar zien ook de veel bredere
problematiek, waaronder het lerarentekort, waar acties en oplossingen voor nodig zijn. Ook
erkennen partijen dat er acties nodig zijn om kwalitatief goed vervangingsbeleid,
overeenkomstig de afspraken opgenomen in de cao po, beter tot uitvoering te laten komen.
De huidige cao-afspraken zijn nieuw voor de sector po en brengen een zekere
koudwatervrees met zich mee waarvan partijen in gezamenlijkheid hebben uitgesproken te
willen werken in de sfeer van verduidelijking, voorlichting, naleving, etc. Belangrijk aspect
hierbij is dat partijen hebben afgesproken voortaan dit soort activiteiten meer in
gezamenlijkheid te doen in plaats van afzonderlijk.

Vanuit het maatschappelijk belang, het belang van het kind, de leerkracht en de ouder
onderschrijven partijen het belang en de noodzaak en willen ze meewerken aan een snelle
tijdelijke oplossing voor de problematiek rondom invallers. Ze zien dit slechts als eerste stap
en zijn bereid hieraan mee te werken op voorwaarde dat wordt gewerkt aan oplossingen
voor de grote opgaven waar het po op de korte en langere termijn voor staat, die de
reikwijdte van mijn opdracht te boven gaan, mede gezien de korte tijdsduur. Partijen willen in
gezamenlijkheid hiermee aan de slag, evenals de in de cao afgesproken evaluatie van het
vervangingsbeleid (voorjaar 2017).
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Ik verzoek u medewerking te verlenen aan bijgaand gezamenlijk verzoek van partijen tot een
snelle tijdelijke oplossing voor de problematiek van invallers en dit te koppelen aan de grote
opgaven waar het primair onderwijs voor staat, zoals de arbeidsmarktproblematiek, evenals
de verdere ontwikkeling van kwalitatief goed vervangingsbeleid, en dit te ondersteunen en uit
te dragen in uw aanpak en communicatie. Partijen hebben in een korte periode uiterste
inspanningen gedaan om tot deze oplossing te komen. Mocht de oplossing leiden tot
problemen, zoals vergaande juridisering, dan zullen partijen met u in overleg treden om te
komen tot een passende oplossing, waaraan u wordt geacht vanuit uw mogelijkheden bij te
dragen. Dit om te voorkomen dat de juridische/financiële gevolgen worden afgewenteld op
de schoolbesturen. Dit is een belangrijk element voor partijen geweest om te komen tot
aanvaarding van dit voorstel in een poging bij te dragen aan de oplossing van een acuut
maatschappelijk probleem.

Hoogachtend,

Dr.h.c. J. Tichelaar
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