
 
 
 
 
 
 
 

Eigen beleidsruimte bij vervanging 
 
 
 

Achtergrond bij en uitwerking van de modernisering van het Vervangingsfonds



Inleiding 
Het bekostigingsstelsel voor vervanging in het primair onderwijs gaat veranderen. De 
wijziging van het stelsel is erop gericht om schoolbesturen meer beleidsruimte en 
verantwoordelijkheid bij vervanging te geven via het invoeren van eigen 
risicodragerschap. Naast meer beleidsruimte voor schoolbesturen zijn bij de 
vormgeving van het nieuwe stelsel administratieve lastenverlichting voor 
schoolbesturen en het verbeteren van de rechtmatigheid van de 
vervangingsdeclaraties steeds belangrijke uitgangspunten geweest. 
 
In deze notitie worden de achtergronden bij en uitwerking van het nieuwe stelsel voor 
de grote schoolbesturen geschetst. Eerst wordt kort ingegaan op het doel en de 
achtergrond van het Vervangingsfonds. Vervolgens gaan we in op de context 
waarbinnen het nieuwe stelsel vorm krijgt en de argumenten voor de modernisering. 
Afgesloten wordt met een hoofdstuk over de praktische uitwerking van het nieuwe 
stelsel voor het schooljaar 2011 - 2012. 
 
Doel en achtergrond van het Vervangingsfonds 
Het Vervangingsfonds is 18 jaar geleden opgericht. Vóór die tijd declareerden 
schoolbesturen de kosten voor vervanging bij het ministerie van OCW. Dat kon 
onbeperkt, waardoor de vervangingskosten van jaar tot jaar stegen en leken 
onbeheersbaar te zijn. Met de oprichting van de stichting Vervangingsfonds en 
Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs werd beoogd een halt toe te roepen aan 
die ontwikkeling.  
 
Doel van het Vervangingsfonds 
Hoewel kostenbeheersing de aanleiding vormde voor de oprichting van het 
Vervangingsfonds, heeft het belang van een snelle en adequate vervanging van 
afwezig personeel steeds voorop gestaan. De belangrijkste doelstelling is 
schoolbesturen financieel in staat te stellen om afwezig personeel te kunnen 
vervangen, bij een zo efficiënt mogelijk gebruik van het totale voor vervanging 
beschikbare budget. Met deze doelstelling heeft het Vervangingsfonds een niet weg 
te denken bijdrage aan de continuïteit van het onderwijs geleverd. 
 
De kosten van vervanging zijn gedaald en beheersbaar geworden. Dat is niet in de 
laatste plaats te danken aan de daling van het ziekteverzuim; het niveau daarvan 
wijkt niet langer in ongunstige zin af van het verzuimpercentage in andere sectoren, 
als rekening wordt gehouden met de opbouw van het personeelsbestand in het 
primair onderwijs. 
 
Tabel 1: De ontwikkeling van het ziekteverzuim in het primair onderwijs 
(onderwijzend personeel) 
Jaar 1994 2000 2003 2006 2007 2008 2009 
Basisonderwijs 7,3% 8,9% 6,9% 5,9% 5,9% 6,0% 6,0% 
Speciaal 
onderwijs 8,3% 9,6% 7,6% 6,3% 6,8% 6,7% 

 
6,7% 

Bron: www.onderwijsarbeidsmarkt.nl
 
Beleid van het Vervangingsfonds 
Zoals gesteld is een belangrijk doel van het fonds besturen financieel in staat te 
stellen om afwezig personeel te kunnen vervangen bij een zo efficiënt mogelijke 
gebruik van de beschikbare middelen. Het fonds bereikt deze doelstelling op drie 
manieren. 
 
Ten eerste is een essentieel kenmerk van het stelsel dat er sprake is van solidariteit 
in de vorm van risicoverevening. De voor individuele schoolbesturen (grotendeels) 
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onbeïnvloedbare financiële risico’s van de kosten van vervanging worden over de 
hele sector verevend via het heffen van een uniforme premie. Besturen die door 
omstandigheden hogere kosten maken, betalen dezelfde premie als besturen die er 
door omstandigheden beter voor staan. Daarbij is er wel een prikkel om goed beleid 
te voeren in de vorm van de VDS: een bonus-malussysteem waarmee een vorm van 
premiedifferentiatie is ingevoerd. 
 
Ten tweede wordt efficiënte besteding van middelen bereikt via reglementering. Via 
het reglement van het fonds wordt bepaald welke vormen van afwezigheid voor 
declaratie bij het fonds in aanmerking komen. Dit reglement is steeds gewijzigd om 
aan te sluiten bij ontwikkelingen in het veld. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe functies 
bijgekomen, zoals onderwijsassistenten, waarin het reglement voorziet. 
 
Ten derde ondersteunt het fonds schoolbesturen via verschillende maatregelen en 
activiteiten bij de aanpak van ziekteverzuim. Zo zijn er bijvoorbeeld regioadviseurs en 
re-integratiedeskundigen beschikbaar om besturen en scholen te adviseren. Maar 
ook subsidies en concrete instrumenten, zoals de Arbomeester en de 
WelzijnscheckOnderwijspersoneel, helpen schoolbesturen bij het oplossen van de 
verzuimproblematiek.   
 
Bestuur van het Vervangingsfonds 
Het Vervangingsfonds is een zogenoemd Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) met een 
paritair bestuur en een onafhankelijke voorzitter. Werkgevers- en 
werknemersorganisaties in het onderwijs dragen de bestuursleden voor het 
Vervangingsfonds voor. Hiermee geven de sociale partners er blijk van om, in het 
belang van de continuïteit van het onderwijs, gezamenlijk verantwoordelijkheid te 
willen dragen voor een adequaat systeem van vervangingsbekostiging van afwezig 
onderwijspersoneel en voor een kwalitatief goed arbo- en verzuimbeleid in het 
Primair Onderwijs. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs zijn bij wet verplicht 
aangesloten bij het fonds. 
 
Een veranderende omgeving 
Sinds de oprichting van het Vervangingsfonds hebben zich in het primair onderwijs 
veel veranderingen voltrokken.  
 
De eerste kenmerkende verandering in het stelsel is de schaalvergroting. 
Onderstaande tabel illustreert deze schaalvergroting. 
 
Tabel 2: Aantal besturen en gemiddeld aantal scholen per bestuur 
Jaar 1994 1999 2004 2009
Aantal besturen 3.718 2.161 1.613 1.222
Gemiddeld aantal scholen per bestuur 2,4 3,6 4,7 6,2

Bron: www.onderwijsarbeidsmarkt.nl
 
Ten tijde van de oprichting werd de sector Primair Onderwijs gekenmerkt door 
kleinschaligheid; (zeer) veel schoolbesturen vormden het bevoegd gezag van slechts 
één school. In een periode van 15 jaar is het aantal schoolbesturen met tweederde 
afgenomen en is het gemiddeld aantal scholen per bestuur navenant toegenomen. 
 
Een andere (ingrijpende) verandering was de invoering van lumpsumfinanciering op 
1 augustus 2006. Deze invoering ondersteunde de wens van (onder meer) de 
schoolbesturen om hun beleid beter te kunnen laten aansluiten op ontwikkelingen in 
hun directe omgeving. En met de schaalvergroting waren (veel) besturen inmiddels 
verder geprofessionaliseerd, waardoor mogelijkheden ontstonden voor meer 
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beleidsvoerend vermogen om met de toenemende financiële ruimte en 
beleidsvrijheid om te kunnen gaan. 
 
De derde omgevingsverandering die we signaleren is dan ook de toegenomen en 
nog steeds toenemende professionaliteit van het bestuur en management in het 
primair onderwijs. Hierbij moet wel worden onderkend dat er veel verschillen tussen 
besturen bestaan. En deze verschillen zijn niet volledig terug te voeren op de 
omvang van het schoolbestuur. De zorgen over bijvoorbeeld de financiële 
huishouding van besturen zijn bijvoorbeeld uitvoerig door de Commissie Don 
beschreven. 
 
Naast deze omgevingsveranderingen is, zoals beschreven, het ziekteverzuim sterk 
teruggedrongen en op een stabiel, vrij laag niveau.  
 
Deze ontwikkelingen voltrekken zich geleidelijk en zijn al langer herkenbaar in het 
veld. Al in 2004 leidde dat binnen het Vervangingsfonds tot gedachtevorming over 
een andere opzet van het vervangingsstelsel, waarbij differentiatie tussen besturen 
en dus meer maatwerk het leidmotief was. Er was echter bestuurlijk onvoldoende 
ruimte was om daadwerkelijk invulling te geven aan een andere opzet. 
 
In 2008 stonden mogelijke veranderingen in het stelsel wederom prominent op de 
agenda met de pilot ‘Eigen risicodragerschap’. Deze pilot was een initiatief van de 
sociale partners en OCW. De pilot kon echter geen doorgang vinden omdat er, na 
een aantal wervingspogingen, te weinig aanmeldingen waren onder de categorie 
(kleine) besturen met een hoog risicoprofiel. 
 
Waarom modernisering van het Vervangingsfonds? 
Door het stopzetten van de pilot ‘Eigen risicodragerschap’ kwam het initiatief voor 
verdere veranderingen van het vervangingsstelsel wederom bij het fonds te liggen. 
Daarnaast bieden bovengenoemde omgevingsveranderingen onverminderd 
aanleiding om het fonds te moderniseren. 
 
Argumenten voor modernisering 
Door de schaalvergroting is de noodzaak van risico- en kostenverevening tussen 
schoolbesturen in evenredige mate afgenomen. De cijfers wijzen uit dat hoe groter 
een organisatie wordt, hoe meer zaken als verzuim en vervanging en de 
bijbehorende kosten bij die besturen tenderen naar het gemiddelde van een hele 
sector. 
 
De combinatie van schaalvergroting en lumpsum financiering heeft ook tot een 
scheefgroei in financiële verantwoordelijkheden geleid. Schoolbesturen die de 
verantwoordelijkheid dragen voor de besteding van budgetten met een omvang van 
vele miljoenen euro’s, moeten bij wijze van spreken ‘ieder uurtje vervanging apart bij 
het Vervangingsfonds declareren’. 
 
Tot slot komt de modernisering tegemoet aan de wens van de schoolbesturen om 
meer maatwerk en beleidsruimte te krijgen bij de vormgeving van hun 
vervangingsbeleid. Het declaratiestelsel verhoudt zich niet goed meer tot de (voor 
het primair onderwijs relatief nieuwe) lumpsumbekostiging. Waar op andere terreinen 
de beleidsruimte van schoolbesturen groter is geworden, is het stelsel voor 
vervanging de laatste jaren ongemoeid gelaten. 
 
Door vergroting van de beleidsruimte kunnen scholen meer op hun maat 
toegesneden keuzes maken in de manier waarop vervanging georganiseerd wordt. 
En dat is wenselijk: regels die nu eenmaal met een declaratiestelsel gepaard gaan 



(bij declaratie moet immers duidelijk zijn en aangetoond worden dat een bestuur of 
school extra kosten voor vervanging maakt) maken tegelijkertijd dat scholen niet 
altijd optimale keuzes kunnen maken. 
 
Argumenten tegen modernisering 
Het invoeren van ‘eigen risicodragerschap’ betekent dat schoolbesturen de 
beschikking krijgen over een budget, waaruit zij de vervangingskosten moeten 
betalen. Het is evident dat schoolbesturen over kunnen houden, maar ook tekort 
kunnen komen. Wanneer schoolbesturen tekort komen dan zullen middelen ergens 
anders onttrokken moeten worden. Het gevaar bestaat dat dit ten koste kan gaan 
van het zittende personeel. 
 
De commissie Don heeft zijn zorgen geuit over de financiële huishouding en het 
voeren van een adequaat financieel meerjarenbeleid in het primair onderwijs. 
Vergroting van de financiële verantwoordelijkheid van de schoolbesturen door de 
vervangingsbudgetten (gedeeltelijk) over te hevelen naar de schoolbesturen zou niet 
in lijn zijn met de geuite zorgen. Moet dan niet eerst de financiele huishouding meer 
op orde zijn? 
 
Tot slot wordt aangegeven dat bij ‘eigen risicodragerschap’ het niet meer duidelijk is 
of de beschikbare middelen ook daadwerkelijk worden besteed aan de noodzakelijke 
vervanging.  
 
Doel van de modernisering 
Bij het uitwerken van het stelsel is voor ogen gehouden dat bovenstaande 
argumenten en externe ontwikkelingen grenzen stellen aan de reikwijdte van de 
modernisering van het bekostigingsstelsel.  
De modernisering van het fonds heeft daarmee als belangrijke doelstelling beter aan 
te sluiten bij het veranderde financiële stelsel, de toegenomen autonomie en het 
beleidsvoerend vermogen van schoolbesturen. 
Bij de uitwerking van het stelsel zijn steeds twee nevendoelen in het achterhoofd 
gehouden. Ten eerste beoogt het fonds met de modernisering bij te dragen aan de 
administratieve lastenverlichting voor schoolbesturen. Door de modernisering, 
waarbij besturen onder andere minder declaraties hoeven in te dienen, worden 
administratieve lasten beperkt. Ten tweede beoogt het fonds met de modernisering 
de rechtmatigheid van de declaraties te verhogen. Op dit moment is het 
onrechtmatigheidspercentage te hoog. De modernisering moet ertoe bijdragen dat dit 
percentage omlaag gaat. 
 
Op welke manier wordt het fonds gemoderniseerd? 
De modernisering van het fonds sluit aan bij de status van het fonds als ZBO, het 
doel van het Vervangingsfonds en de hierboven geschetste 
omgevingsveranderingen. Deze leiden tot de volgende uitgangspunten voor het 
ontwerp van het nieuwe stelsel. 
 
Modernisering zonder wetswijziging 
Er is voor gekozen de modernisering van het fonds binnen de huidige wetgeving op 
te pakken. Een belangrijke reden daarvoor is tijd en zekerheid. De wens om ‘iets’ met 
het fonds te doen is er al lang, dus een verandering binnen afzienbare tijd was en is 
gewenst. Een tweede reden is zekerheid: het fonds heeft het heft zelf in handen 
kunnen nemen en is niet afhankelijk van politieke besluitvorming waarvan de 
uitkomst ongewis is. 



Dit uitgangspunt betekent dat  
• Alle schoolbesturen verplicht aangesloten blijven bij het fonds.  
• De middelen beschikbaar blijven voor de bekostiging van vervanging. Het is 

binnen de huidige kaders niet mogelijk het fonds bijvoorbeeld om te vormen 
tot een verzuimverzekering. 

 
Differentiatie naar omvang schoolbestuur 
De modernisering beoogt de ruimte voor besturen om eigen vervangingsbeleid te 
voeren te vergroten. Het vergroten van deze beleidsruimte gaat gepaard met 
financiële risico’s en er is geconstateerd dat niet alle besturen deze risico’s in 
dezelfde mate hebben of kunnen dragen. 
Zo vindt binnen grote besturen interne verevening van risico’s plaats, bij kleine 
besturen is dat in veel mindere mate het geval. Dat betekent dat grote besturen 
risico’s die op een bepaald moment of op een bepaalde plek in de organisatie 
ontstaan beter op kunnen vangen in de tijd of doordat er juist op andere plekken in 
de organisatie helemaal geen risico’s optreden. 
Daarnaast is het beleidsvoerend vermogen niet gelijk ontwikkeld. Grote 
schoolbesturen hebben een ondersteunende dienst en meer management 
beschikbaar om beleid te ontwikkelen en te monitoren. 
 
Bij de modernisering worden schoolbesturen ingedeeld in drie groottecategorieën.  
Grote besturen dragen een groter eigen risico dan middelgrote besturen en kleine 
besturen.  
Deze indeling wordt gemaakt op basis van het lumpsumbedrag van het 
schoolbestuur: 

• ‘grote schoolbesturen’ met een lumpsum van meer dan €20 miljoen; 
• ‘middelgrote schoolbesturen’ met een lumpsum tussen €10 miljoen en €20 

miljoen en 
• ‘kleine schoolbesturen’ met een lumpsum minder dan €10 miljoen.  

 
Bij het bepalen van de omvang van de lumpsum tellen de componenten materiële 
instandhouding, personele bekostiging en het personeels- en 
arbeidsmarktbeleidbudget (PAB). 
 
Een eigen risicoperiode bij ziekteverzuim 
Het eigen risico wordt geïntroduceerd als een eigen risicoperiode bij ziekteverzuim. 
Besturen kunnen de kosten voor vervanging in deze eigen risicoperiode niet meer bij 
het fonds declareren. 
 
Er wordt, overeenkomstig de driedeling in categorieën, gewerkt met drie eigen 
risicocategorieën: 

• Bijna volledig eigen risico: een periode van 52 ziekteweken; 
• Gedeeltelijk eigen risico: een periode van 13 ziekteweken; 
• Geen eigen risico. 

 



Het nieuwe stelsel ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
 

 Omvang 
lumpsum 

Omvang eigen 
risico 

Duur eigen 
risicoperiode 

Klein 0-10 miljoen Geen eigen 
risico 

- 

Middelgroot 10-20 miljoen Gedeeltelijk 
eigen risico bij 
ziekte 

13 weken 

Groot > 20 miljoen Bijna volledig 
eigen risico bij 
ziekte 

52 weken 

 
Door het stelsel op deze manier vorm te geven, ontstaan in de toekomst 
mogelijkheden om de grenzen eventueel bij te stellen. Zowel de grenzen van de drie 
risicocategorieën (klein, middelgroot, groot), als de grenzen aan de duur van de 
eigen risicoperiodes kunnen worden bijgesteld om de komende jaren aan te blijven 
sluiten bij ontwikkelingen in het primair onderwijs.  
 
Een gefaseerde en gecontroleerde invoering 
Er is gekozen voor een gefaseerde en gecontroleerde invoering.  
 
De fasering van de invoering betekent ten eerste dat de grote besturen als eerste te 
maken krijgen met eigen risicodragerschap, gevolgd door de middelgrote besturen: 

• De grote schoolbesturen gaan per 1 augustus 2011 over naar het nieuwe 
stelsel en worden dan risicodrager voor de eerste 52 ziekteweken; 

• De middelgrote schoolbesturen gaan per 1 augustus 2012 over naar het 
nieuwe stelsel en worden dan risicodrager voor de eerste 13 ziekteweken. 

• Voor de kleine schoolbesturen verandert vooralsnog niets. 
 
Daarnaast is er ook een fasering in de reikwijdte van de modernisering. 

• Tot 1 augustus 2012 is de invoering beleidsarm. Dat betekent dat er, met 
uitzondering van het werken met eigen risicodragerschap voor grote 
schoolbesturen per 1 augustus 2011, geen andere aspecten van het stelsel 
worden gemoderniseerd. 

• Vanaf 1 augustus 2012 worden mogelijk nog veranderingen doorgevoerd in 
bijvoorbeeld de VDS of de vrijwillige verzekering. 

 
Een gecontroleerde invoering betekent ten eerste dat de risico’s worden 
ondervangen doordat besturen gebruik kunnen blijven maken van de ondersteuning 
van de regioadviseurs. Daarnaast kunnen besturen ervoor kiezen om géén eigen 
risicodrager te worden. Deze mogelijkheid wordt bij de beschrijving van de praktische 
aspecten van de modernisering nader toegelicht. 
 
Een gecontroleerde invoering betekent ook dat via monitoronderzoek gekeken wordt 
wat de gevolgen en effecten van de modernisering zijn. Afhankelijk van de resultaten 
van de monitor besluit het bestuur van het Vervangingsfonds of en op welke wijze 
het stelsel ná 2012 verder wordt gemoderniseerd. 
De monitor wordt uitgevoerd door ITS uit Nijmegen. In de monitor kijkt ITS naar 
financiële gevolgen, uitvoeringseffecten zoals vervangings- en verzuimbeleid, 
verzuim en de wijze waarop vervangen wordt. ITS zal deze monitor de komende 
twee jaar uitvoeren. 



De modernisering in de praktijk  
Tot slot van deze notitie komt de praktische uitwerking van het nieuwe stelsel voor de 
grote schoolbesturen aan bod. 
 
Eigen risicodragerschap 
Per 1 augustus 2011 worden grote schoolbesturen eigen risicodrager voor de eerste 
52 ziekteweken. Grote schoolbesturen kunnen pas na deze 52 weken vervanging 
declareren bij afwezigheid wegens ziekte. 
 
Voor rechtspositioneel verlof wordt geen eigen risicoperiode ingevoerd. Ten aanzien 
van het rechtspositioneel verlof verandert het huidige reglement niet. 
 
Voor zwangerschaps- en bevallingsverlof geldt dat per 1 augustus 2012 de 
vervangingsbekostiging niet meer door het Vervangingsfonds. Het schoolbestuur zal 
dit moeten bekostigen via de middelen van de UWV, in het kader van de Wet Arbeid 
en Zorg (WAZO). 
 
Premie en beleidsruimte 
Doordat besturen een deel van de vervangingskosten voor eigen rekening nemen, 
dragen zij minder premie af aan het Vervangingsfonds. De premie wordt, inclusief 
zwangerschaps- en bevallingsverlof, naar verwachting 4,0%. De huidige premie 
bedraagt 7,56%. 
 
Het premiepercentage wordt definitief vastgesteld in het voorjaar van 2011. Op dat 
moment is bekend welke besturen voor eigen risicodragerschap kiezen. 
 
Keuze 
Besturen kunnen er voor kiezen om nog géén eigen risicodrager te worden. Deze 
keuze wordt voor twee jaar gemaakt en moet worden afgestemd met de (G)MR. 
Deze keuze moet vóór 1 mei bekend worden gemaakt aan het Vf. Dat kan door een 
brief te sturen naar de Uitvoeringsorganisatie van het Vervangingsfonds.  
Het adres van de Uitvoeringsorganisatie is:  
Uitvoeringsorganisatie Vervangingsfonds, Postbus 4839, 6401 JM, Heerlen 
 
Indeling in risicocategorie
De indeling in categorie van eigen risicodragerschap wordt gebaseerd op de 
lumpsum. Hiervoor worden de volgende componenten gehanteerd: personele 
bekostiging regulier, materiële instandhouding regulier en personeels- en 
arbeidsmarktbeleid (PAB-budget). 
 
De indeling wordt vastgesteld op basis van de lumpsum over het kalenderjaar 2010 
(peildatum 1 november) en geldt voor een periode van twee jaar. 
 
Na twee jaar wordt de indeling opnieuw gemaakt over het kalenderjaar 2012.  
 
Fusie
Indien een groot schoolbestuur fuseert met een ander (groot, middelgroot of klein) 
bestuur, blijft het nieuwe bestuur eigen risicodrager. 
 
Als besturen die op 1 januari 2011 nog geen eigen risicodrager zijn fuseren en het 
nieuw ontstane bestuur aanspraak kan maken op tenminste € 20 miljoen structurele 
bekostiging (volgens bovenstaande definitie), wordt het nieuw ontstane bestuur per 1 
augustus 2012 eigen risicodrager.Het nieuwe bestuur kan er ook voor kiezen om nog 
geen eigen risicodrager te worden. Dit dient dan vóór 1 mei 2012 kenbaar gemaakt 
te worden aan het Vervangingsfonds.



De eigen risicoperiode
Grote schoolbesturen kunnen de vervanging na 52 ziekteweken bij het fonds 
declareren. Dat betekent dat het aantal declaraties voor vervanging bij ziekte fors 
afneemt. Ongeveer 3% van de ziekteverzuimgevallen duurt langer dan 52 weken. 
 
Bij het bepalen van de eigen risicoperiode wordt het Besluit ziekte en arbeids-
ongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) gevolgd. Deze 
eenduidige vaststelling van de eigen risicoperiode is in principe ook nodig om na 52 
weken ziekte nog 70% van het loon van de werknemer door te betalen. 
 
Daarnaast is, conform het BZA, van belang dat een onderbreking van de 
ziekteperiode korter dan 4 weken, geen gevolg heeft voor de eigen risicoperiode. 
Kortom: als een medewerker bij een betermelding binnen vier weken weer ziek 
wordt, telt de eigen risicoperiode gewoon door vanaf de dag van de eerste 
ziekmelding. Indien de tussenliggende periode langer dan vier weken is, gaat een 
nieuwe eigen risicoperiode in. 
 
Voorbeeld: 
 

 
 
Voorbeeld: 
 

 
 
 
Bij het indienen van de declaratie moet het fonds kunnen controleren of aan 
bovenstaande voorwaarden is voldaan. De wijze waarop dit zal gebeuren, is 
onderwerp van onderzoek waarbij het proces tussen schoolbestuur, 
administratiekantoor, salarisverwerkers en de uitvoeringsorganisatie van het 
Vervangingsfonds opnieuw wordt ingericht. 
 
Het vaststellen van de premie 
De premie is vastgesteld op basis van op dit moment beschikbare informatie. Het 
uitgangspunt bij de hoogte van de premie is dat de premie jaar op jaar 
kostendekkend is voor de specifieke risicoklassen. Voor de grote schoolbesturen (en 
later voor de middelgrote schoolbesturen) zal een aanvullende (kleine) risicopremie 
worden geheven ter dekking van de vervangingskosten van de schoolobesturen, die 
geen eigen risicodrager zijn. 
 
Vervangingspools
Vervangingspools blijven in het nieuwe stelsel gewoon bestaan. Vanwege de ruimte, 
die grote schoolbesturen hebben om hun vervangingsbeleid in de eigen risicoperiode 
vorm te geven, en de middelen, die daarvoor beschikbaar komen door een lagere 
premie te heffen, wordt de omvang van de pool beperkt. Besturen kunnen er 
natuurlijk voor kiezen de omvang van de pool op het oude niveau te handhaven met 
de inzet van eigen middelen. 



 
De omvang van de pools wordt als volgt vastgesteld: 
– 2% van de totale personeelsomvang, met inzetpercentage 98% 
– 3% van de totale personeelsomvang, met inzetpercentage 100% 
 
De pooltool 
De pooltool, waarin de verantwoording van de inzet van de vervangingspool wordt 
geregistreerd, wordt zo aangepast, dat onderscheid te maken is tussen 

• ziekteverzuim dat langer dan 52 weken duurt, 
• ziekteverzuim dat korter dan 52 weken duurt en  
• overig verzuim. 

 
Samenwerkingsverbanden 
Samenwerkingsverbanden waarin een combinatie van grote, middelgrote en kleine 
besturen een vervangingspool hebben, kunnen het samenwerkingsverband naar 
eigen inzicht vorm geven. 
In de verantwoording wordt per bestuur vastgesteld wat de ruimte is en of de 
inzetpercentages worden gehaald. 
 
Voor kleine en middelgrote in het samenwerkingsverband gelden de omvang en 
inzetpercentages conform het reglement 2010-2011 (4% bij een inzetpercentage van 
98% en 6% bij een inzetpercentage van 100%). 
 
Voorbeeld  
Een samenwerkingsverband bestaat uit een groot schoolbestuur met 500 fte en een 
klein schoolbestuur met 50 fte. Het samenwerkingsverband kiest voor een 
inzetpercentage van 98%. 
De maximale omvang van het samenwerkingsverband bestaat uit 2% van 500 fte (10 
fte) voor het grote schoolbestuur en 4% van 50 fte (2 fte) voor het kleine 
schoolbestuur. De pool bestaat in totaal uit 12 fte. 
 
Van oud naar nieuw
Het Vervangingsfonds kiest er voor om per 1 augustus 2011 alle lopende 
ziekteverzuimgevallen conform het nieuwe stelsel te behandelen.  
Als uw bestuur op dat moment vervangers inzet voor onderwijspersoneel dat korter 
dan 52 weken afwezig is, kunt u deze vervangers niet meer declareren. 
Voor afwezigheid bij ziekte dat langer dan 52 weken duurt, geldt dat deze wel bij het 
fonds gedeclareerd kan worden. 
 
Voorbeeld: 
 

 
 
 
Arbo/BGZ-dienstverlening voor alle schoolbesturen 
De Arbo/BGZ-dienstverlening blijft voor alle schoolbesturen beschikbaar. De inzet 
van de beschikbare middelen wordt per categorie van eigen risicodragerschap 
gemaximeerd. 



De monitor 
Het onafhankelijke onderzoeksbureau ITS uit Nijmegen onderzoekt in opdracht van 
het Vervangingsfonds wat de gevolgen van het nieuwe stelsel zijn. Het is van groot 
belang dat besturen daar medewerking aan verlenen. Immers, goede 
onderzoeksresultaten zijn nodig om verdere besluitvorming over de modernisering te 
ondersteunen. 
 
In de monitor maakt ITS zoveel mogelijk gebruik van informatie die bij het 
Vervangingsfonds, DUO of de salarisverwerkers te verkrijgen is. De vraaglast voor 
de besturen wordt hierdoor zoveel mogelijk beperkt. 
 
De monitor gaat in op financiële effecten, de ontwikkeling van het ziekteverzuim, de 
mate waarin en de wijze waarop besturen in vervanging voorzien en 
uitvoeringseffecten zoals maatregelen bij afwezigheid van leraren en de ontwikkeling 
van de werkdruk. 
 
Naast de analyse van administraties, zal ook met vragenlijsten worden gewerkt. In 
het voorjaar van 2011 en het voorjaar van 2012 krijgen besturen, directeuren, het 
personeel en de (G)MR een vragenlijst over het beleid en het oordeel over het 
stelsel. 
 
Bijzonder aan het onderzoek van ITS is, dat gebruik wordt gemaakt van een 
incidentenregistratie om de handelingswijze bij afwezigheid van leraren te volgen. 
Dagelijks krijgt een aantal willekeurig gekozen scholen een korte vragenlijst. Door 
elke dag andere scholen te kiezen, kan ITS veel metingen verrichten, terwijl 
afzonderlijke scholen de incidentenregistratie zeer incidententel in hoeven te vullen. 
 
Voor het onderzoeken van de werkdruk op scholen geldt een vergelijkbare 
werkwijze. Hierbij wordt eens per week een aantal scholen uitgenodigd om 
medewerking te verlenen aan het onderzoek en het personeel te vragen een 
vragenlijst in te vullen. 
 
Modernisering ná 1 augustus 2011
Op 1 augustus 2011 wordt de modernisering beleidsarm ingevoerd. Dat wil zeggen 
dat er, naast de invoering van eigen risicodragerschap, geen aanvullende wijzigingen 
komen. Op 1 augustus 2012 wordt nog wel een aantal wijzigingen beoogd. Dat zijn 
bijvoorbeeld wijzigingen ten aanzien van de VDS en het bevriezingsmodel. 
 
Verdere informatie
 
Voorlichting 
Voorlichting vindt in het voorjaar op de volgende manieren plaats: 
 

• In maart verschijnt een themanummer van Rentree over de modernisering; 
• Nieuws en praktische informatie worden op de website van het 

Vervangingsfonds gepubliceerd (www.vfpf.nl, thema ‘Modernisering’); 
• Bij gebleken interesse biedt het Vervangingsfonds eind maart/begin april een 

middag aan waar seminars gevolgd kunnen worden; 
• Voor de administratiekantoren van de grote schoolbesturen wordt een 

informatiebijeenkomst georganiseerd; 
 

http://www.vfpf.nl/


Feiten en cijfers 
Het Vervangingsfonds heeft de feiten en cijfers van uw bestuur, voor zover deze bij 
het fonds beschikbaar zijn, op een rijtje gezet. U kunt deze via de helpdesk van het 
Vervangingsfonds opvragen. 
 
Vragen 
Ook voor overige vragen kunt u bij de helpdesk terecht. De helpdesk is te bereiken 
via helpdesk@vfpf.nl en 045-579 81 07. 
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