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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z01044
Vragen van het lid Rog (CDA) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media over het bericht «Dure zzp-er rukt op in scholen»
(ingezonden 23 januari 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Dure zzp-er rukt op in scholen»?1
Vraag 2
Wat vindt u van de bijna verdriedubbeling van het aantal zelfstandigen
zonder personeel (hierna: zzp-ers) werkzaam in het onderwijs van 26.000 in
2003 naar 60.000 in 2019 zoals blijkt uit de aangehaalde cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek?
Vraag 3
Gaat het hier alleen om onderwijsgevend personeel of ook om onderwijsondersteunend personeel? Hoe groot zijn die respectievelijke groepen?
Vraag 4
Kunt u aangeven wat de cijfers zijn, verdeeld over het primair onderwijs en
het voortgezet onderwijs?
Vraag 5
Kunt u de in het artikel vermelde cijfers bevestigen uit het genoemde
onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders dat 22 procent van de
scholen regelmatig gebruikmaakt van leraren die zzp-er zijn en dat 36 procent
van de scholen een beroep doet op uitzendbureaus of headhunters om een
vacature in te vullen? Kunt u de cijfers ook uitsplitsen voor het primair
onderwijs en het voortgezet onderwijs?
Vraag 6
Hoe groot is de inzet van deze zzp-ers bij het invullen van een vacature dan
wel tijdelijke vervanging? Kunt u tevens aangeven welke vakken het betreft
als het gaat om het voortgezet onderwijs?
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Vraag 7
Kunt u aangeven hoeveel scholen moeten betalen voor deze zzp-ers en of de
inhuur van bureau’s die zzp-ers verhuren en of dat meer is dan de CAO’s voor
primair onderwijs en voortgezet onderwijs?
Vraag 8
Kunt u aangeven hoeveel geld scholen in totaal besteden aan zzp-ers in het
onderwijs?
Vraag 9
Hoe verhoudt het inhuren van zzp-ers via dure bemiddelingsbureaus zich tot
de aangenomen motie van het lid Rog over het tegengaan van de inhuur van
dure commerciële bureaus die verzoekt om als voorwaarde bij de regionale
aanpak tegen het lerarentekort als voorwaarde te stellen dat scholen geen
gebruik meer maken van dit soort bureaus?2
Vraag 10
Welke afspraken zijn met de scholen gemaakt naar aanleiding van de
voornoemde motie? Bent u bereid deze afspraken verder aan te scherpen? Zo
ja, op welk vlak? Zo nee, waarom niet?
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