
Modernisering VF

Voorlichtingsbijeenkomsten

Grote schoolbesturen





Programma
• Opening mededelingen
• Geschiedenis en hoofdlijnen

• 14.15 – 14.30 PAUZE

• De praktische zaken
• Hoe nu verder
• 15.45 Einde



Intermezzo



Geschiedenis

• Vf opgericht in 1992
• Serieuze poging in 2004
• Lumpsum in 2006
• Pilot eigen risicodrager in 2008
• Opnieuw in bestuur Vf



Bijzonder moment!!!

1 september 2010





Werkgevers

• Lumpsum
• Declaratiestelsel
• Schoolbesturen zijn groter
• Meer professionaliteit
• Slecht gedrag wordt beloond



Werknemers

• Geld gaat naar andere zaken
• Besturen hebben te weinig middelen
• Personeel de dupe
• Financieel management onvoldoende
• Verzuim is niet voorspelbaar



Laat maar zien!



Wat nog meer?

• Hoge onrechtmatigheid
• Hoge administratieve last
• Onvoldoende aansluiting buitenwereld
• Verouderde automatiseringssystemen



Uitgangspunten

• Geen wetswijziging
dus

• Verplichte aansluiting
• Vervangingsverzekering

• Hou het simpel



Uitwerking
Verplichte indeling in 3 risicocategorieën

– Klein (0 – 10 miljoen euro)
– Middel (10 – 20 miljoen euro)
– Groot (meer dan 20 miljoen euro)

Op basis van lumpsum



Wat zit in lumpsum?

• Personele bekostiging regulier
• Materiële instandhouding regulier
• PAB-budget

• Peildatum 1 november 2010



Effecten indeling



Risicocategorieën

• Op basis van duur afwezigheid

• Klein 0 weken
• Middel 13 weken
• Groot 52 weken



Effecten risico’s



Wat is verzekerd?

• Ziekteverzuim (na eigen risicoperiode)
• Zwangerschaps-bevallingsverlof (tot 1 

augustus 2012)
• Rechtspositioneel verlof (o.a. trouwen, 

etc.)
• Enkele kleine posten (o.a. schorsing)



2 Tranches

• Tranche 1: alleen grote schoolbesturen
• Per 1 augustus 2011
• Beleidsarm

• Tranche 2: alle schoolbesturen
• Per 1 augustus 2012
• Aanvullende reglementswijzigingen



Ontheffing

• Terugvaloptie in bestaande regime
(geen eigen risicodrager)

• Voor twee jaar
• Voor 1 mei aangeven
• Na overleg met GMR



Risicopremie

• Grote (en middelgrote) schoolbesturen 
betalen een risicopremie

• Ook de ‘niet-eigen risicodragers’
• Ter dekking van verhoging kosten 

andere categorieën



Berekening premie
Klein Middel Groot

< 13 weken

13 - 52 
weken

52 weken



Premieopbouw (indicatief)

• Ziekteverzuim >52 weken 1,67%
• Zwanger/Beval.verlof 1,39%
• Overige verlofgronden 0,19%
• Rechtspositioneel verlof 0,61%
• Risicopremie 0,10%

• Totaal 3,96%



Ergo:
• Huidige premie 7,56%
• Nieuwe premie 3,96%

• Rest 3,60%
• Dat is 48% van de huidige middelen

ter dekking van vervangingskosten
ziekteverzuim < 52 weken



Vragen?





Fusies

• Fusies worden niet direct doorgevoerd
• Groottebepaling kalenderjaar
• Indeling volgend schooljaar

• Uitzondering: fusies met grote 
schoolbesturen (per direct)



Brandende huizen 
(ziekteverzuim)
• Bekostiging stopt per 1 augustus 2011 

indien geen 52 weken ziek
• Na 52 weken ziek begint de bekostiging
• Aansluiten bij BZA
• Onderbreking van max. 4 weken telt 

mee bij bepaling duur ziekteverzuim



Ondersteuning flankerend 
beleid
• Blijft voor alle schoolbesturen
• Voor subsidies en individuele 

ondersteuning (regio-adviseurs, re-
integratiedeskundigen) geldt 
compartimentering



Vervangingspools

• Omvang wordt beperkt
• Van 4 naar 2% met inzet van 98% of
• Van 6 naar 3% met inzet van 100%
• Samenwerkingverband t.b.v. pool kan
• Weging omvang/inzet naar categorie
• Pooltool (onderscheid <> 52 weken)





Niets is zeker!

Afhankelijk van
resultaten monitoring



De monitor

• Uitvoering door ITS
• Put zo veel mogelijk uit bestaande 

bronnen
• Vragenlijsten
• Incidentenregistratie



Inhoud monitor

• Ontwikkeling verzuim
• Ontwikkeling vervangingsgraad
• Verzuim- en vervangingsbeleid
• Ervaren werkdruk
• Financiële effecten



De bal ligt bij u!



Aanpassen grenzen

• Grenzen categorieën
• Grenzen duur afwezigheid
• Loslaten verplichte indeling



Discussie

• Bevriezingsmodel afschaffen
maar dat betekent

• Iedereen onder de verplichte 
verzekering

• Afschaffen vrijwillige verzekering



Bevriezingsmodel

• Voordelen: eenduidig, vermindering 
administratieve last, simpele 
verwerking

• Nadelen: beperking speelruimte

• Overweging vrijwillige keuze



VDS

• Glijdende schaal
• Bonus/malus meer in evenwicht
• Op basis van alle vervanging



De bal ligt ook bij Vf!

• Simpele en betere afhandeling van 
vergoedingsverzoek

• Simpel en eenduidig reglement
• Minder administratieve last
• Hogere rechtmatigheid
• Goede voorlichting



Voorlichting

• Themanummer Rentree
• Website vfpf.nl (thema: modernisering)
• Werkbijeenkomst (begin april)
• Administratiekantoren
• Helpdesk (045 – 579 8107)
• Feiten en cijfers



De hamvraag

Wat gaat uw 
schoolbestuur 
doen?
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