Stichting voor katholiek onderwijs

rNN0v0
Aan de vervangers werkzaam voor INNOVO
Heerlen, z9 juni zor5
verseon:70446
contact: Hans Dam

Onderwerp: informatie over consequenties l4lef Werk

en Zekerheid per r

juli zor5

Zeer geachte dames en heren,

Wij vinden het belangrijk dat vervangers een volwaardig perspectief hebben op structureel
werk. In een krimpregio met leerlingdaling in combinatie met de verhoging van de AOWleeftijd is dat een enorme uitdaging. Niettemin willen wij als Zuid-Limburgs schoolbestuur
maximale mogelijkheden bieden aan onze vervangers en medewerkers in de toekomst. De
invoering van de Wet Werk en Zekerheid lV\rWZ] en het uitblijven van een CAO-akkoord heeft
gevolgen voor de positie van vervangers nu en op termijn.
invoering\ô-rt-Ârz
De nieuwe wet bepaalt dat het recht op een vcsf dienswerband ontstaat na drie elkaar opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden [kerenregelingl. Een opeenvolgend dienswerband ontstaat
al wanneer afzonderlijke contracten elkaar binnen een periode van zes maanden opvolgen.
Verder bepaalt de'vVWZ dat er hooguit drie tijdelijke dienswerbanden in een periode van twee
jaar aangegaan kunnen worden.
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uitbliiven CAO PO; overgangsrecht VrrWZ van toepassing
PO-raad en vakbonden hebben géér overeenstemming bereikt over

de nieuwe CAO. Om die
reden is het overgangsrechtWWZ van toepassing en is de inwerkingtreding van de rvVWZ in

het bijzonder onderwijs waar INNOVO toe behoort met één jaar uitgesteld. Tot r juli zo16
blijven de regels uit de lopende CAO PO van toepassing en is de ketenregeling nog niet in
werking; vanaf r juli zo16 is de WWZ direct van toepassing ook op de dan lopende
overeenkomsten.

periode r iuli zor5-3o juni zorr6 - nauweliiks verandering voor verv:rngers
In de periode tot 3o juni zo16 verandert er voorlopig weinig voor vervangers. Je zult net als
voorheen zo veel als mogelijk worden ingezet naar eigen wens en de wens van de scholen. De
WWZ geldt op r juli zo16 voor iedereen. Het zonder aanpassing handhaven van de huidige
werkwijze bij vervanging leidt dan snel tot verplichtingen zonder dat daar structureel werk en
bekostiging voor is. Om die reden zljnwlj met de besturen in Zuid-Limburg aan de slag om
een eenduidige en gezamenlijke aanpak vorm te geven. Wij blijven jullie daarover informeren.
dank en waardering
In de afgelopen maanden en soms ook jaren hebben wij vaak een beroep op jullie gedaan als
vervanger. Door jullie inzet en betrokkenheid hebben wij zo de continuiteit en kwaliteit van
het onderwijs in onze scholen kunnen handhaven. Wij zijn jullie daar dankbaar en erkentelijk
en blijven streven naar goede en volwaardige werkgelegenheid ook voor vervangers.
wiendelijke groet,
stichting voor katholiek onderwijs,

Nelissen,
College van Bestuur

