
Bijlage : Omgaan met Vervangingslasten VO per 1-1-2006 
 
 
 
Vervangingsuitgaven in het oude en nieuwe systeem 
 
In het huidige systeem ontvangt het schoolbestuur bekostiging voor vervangingsuitgaven, de 
zogenaamde opslag. Het bestuur draagt een premie af aan het Vervangingsfonds die vrijwel 
gelijk is aan de opslag. In 2004-05 heeft het VF die premie verlaagd van 2,17 % naar 1,24 % 
maar  OCW heeft de premie opslag navenant verlaagd. De premie opslag en afdracht zal 
vanaf augustus 2005 weer naar het niveau terugkeren van ca. 2 % van het coördinatieloon.  
In het huidige systeem hanteert het VF een systeem van premiedifferentiatie, waarbij 
besturen die relatief veel vervangingslasten wegens ziekte declareren een malus betalen. 
Declareren zij weinig dan kan het VF een bonus uitkeren.  
Ook nu al zijn er besturen die ( een deel van )de vervanging voor eigen rekening nemen om 
een hoge malus te ontlopen. Eigen risico dragerschap staat centraal in het nieuwe systeem.  
Onder het nieuwe wettelijk regime blijven de schoolbesturen een opslag van ca. 2 % 
ontvangen, maar die hoeven zij niet langer af te dragen aan het Vervangingsfonds. 
Deze premie opslag staat vrij ter beschikking. Het betekent wel dat schoolbesturen de 
daadwerkelijke vervanging van afwezig personeel zelf moeten bekostigen.  
 
 
Eigen risicodrager en / of verzekeren? 
 
Een aantal van de circa 330 schoolbesturen in het VO zal ervoor kiezen om volledig eigen 
risicodrager te worden. Andere besturen zullen juist alle risico’s die samenhangen met 
ziekteverzuim en vervanging willen afdekken.In deze groep vallen wellicht ook de besturen 
van zelfstandige scholen voor praktijkonderwijs. Zij kennen nu nog declaratiebekostiging, 
maar krijgen per 1-8-2006 te maken met de vereenvoudigde lumpsum VO en de CAO-VO.  
Tenslotte zullen er schoolbesturen zijn die kiezen voor een tussenoplossing en  alleen 
uitschieters in de kosten van ziekteverzuim en vervanging willen verzekeren.  
Het platform VO heeft onderzoek gedaan naar verschillende verzekeringsvormen: een 
conventionele verzuimverzekering en een stop-loss verzekering die alleen extreme uitgaven 
aan vervanging verzekert. De mogelijke aanbieders zijn beoordeeld op basis van de 
volgende vijf criteria. Biedt de verzekeraar producten die  

- passen bij twee (of meer) vormen van risicobeheersing vervangingslasten 
- betaalbaar zijn gelet op de bestaande bekostiging  
- een minimum aan overhead hebben en de administratieve last beperken 
- een prikkel in zich dragen tot het terugdringen van ziekteverzuim 
- los te verkrijgen zijn, dus zonder afname van modules Preventie, Reintegratie, 

etcetera 
Zo willen wij bevorderen dat scholen en besturen eigen keuzes maken die passen bij hun 
(financiële) situatie, schaal en personeelsbeleid. 
 
Voorlopig zijn uit ons onderzoek twee aanbieders naar voren gekomen die deze producten 
tegen een goede prijs- kwaliteit verhouding kunnen aanbieden: Het Risicofonds en Loyalis. 
Het Risicofonds NV is in 1969 opgericht door Besturenraad, Vbko en Vbs als verzekering 
van  vervangingsuitgaven wegens ziekte van personeel in eigen dienst in het PO en VO. 
Sinds 2002 is het Risicofonds een structuurvennootschap maar nog steeds zonder 
winstoogmerk. 
Loyalis is in 2002 door werkgevers en werknemers opgericht om voor de Overheid en 
Onderwijssector producten en diensten op het financiële (verzekerings)vlak en HRM 
activiteiten op te zetten, alsook administratieve diensten te verlenen. 
Beide aanbieders voldoen aan onze criteria. Zij zullen u binnenkort zelf via een mailing 
benaderen. 
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Wij sluiten echter niet uit dat er meerdere marktpartijen met een aanbod zullen komen. 
Overigens beslaat de VO markt slechts 330 polissen en wij menen: hoe groter de bundeling 
bij één aanbieder des te beter dat is voor de prijs/kwaliteitverhouding en continuïteit. 
 
 
Risico-inventarisatie 
 
Bij het maken van een keuze tussen volledig eigen risicodragerschap, een conventionele 
verzekering of een stop-loss-verzekering raden wij u aan te werken op basis van een risico-
inventarisatie van verzuim. De gevolgen van verzuim door OP, OOP en Directie zijn 
financieel van aard maar beïnvloeden ook de werklast van verantwoordelijke managers, 
veroorzaken kwaliteitsverlies, maken meer inzet nodig van externe dienstverleners en 
kunnen de reputatie van een school negatief beïnvloeden door bijv. ongewenste lesuitval.  
 
Cijfers 
Het ziekteverzuim van Onderwijzend personeel in het VO is tussen 2000 en 2003 gedaald 
van 7,9 naar 5,8 %.De gemiddelde meldingsfrequentie is stabiel op 1,5 .De verzuimduur is 
gedaald van 18,4 ( 2000) naar 16,9 dagen (2003). Het vervangingspercentage is in die 
periode gedaald van 58,3 naar 51,9 % . Voor het OOP geldt een verzuimpercentage van 6.5 
% bij een vervangingspercentage van 25 % in 2003. Voor het totale VO personeel bedroeg 
het ziekteverzuim over 2004 5,34 % (bron SBO). Dat is onder de taakstelling van 6 % in 
2007 die OCW met de werkgevers in het onderwijs heeft vastgelegd in het 
Arboplusconvenant .  
Het ziekteverzuim vertoont een dalende trend. Verder kunnen wij uit onderzoek leren dat  : 

- bij een ruimere arbeidsmarkt de vervangingsgraad toeneemt 
- bij een hoge verzuimfrequentie de kans op langdurig verzuim toeneemt 
- de kans op langdurig verzuim groter is bij oudere werknemers 
- ziekteverzuim verschilt naar regio, sexe, leeftijd, onderwijscategorie, schaalgrootte 

 
Voor de bepaling van het risico profiel van uw schoolbestuur kan het volgende kader een 
invalshoek bieden :  
 
 

Voorbeelden van schade en financiële gevolgen 
 Kleine schade  Grote schade 

 

Kleine kans  Blijvende 
arbeidsongeschiktheid 

Grote kans Kortdurend verzuim Langdurig verzuim 
 

 
Bij kortdurend verzuim is de schade beperkt tot organisatiekosten en imagoschade ( door 
lesuitval). Langdurig verzuim vraagt om vervanging en kost niet alleen geld en regeltijd, maar 
levert ook schade op voor de betrokkene en kosten van herintreding voor de werkgever. 
Op sommige vormen van verzuim is de kans klein maar het gevolg groot : het noodlot treft 
een collega die daardoor blijvend arbeidsongeschikt raakt.  
Het is dus zaak zowel het aantal meldingen als de verzuimduur terug te brengen.  
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Financieringstechnisch hoort bij de verschillende categorieën een verschillende aanpak.  
 
 

Kans op schade en gevolgen 
 Kleine schade  Grote schade 

 

Kleine kans geen vervanging, geen 
verzekering, geen kosten 

Stop-loss verzekering 

Grote kans Voorspelbaar,dus inzet op 
voorkomen of beheersen van 
schade 
(gecalculeerd eigen risico) 

Conventionele 
verzekering 
 

 
 
Het bepalen per school van de grootte van de risico’s is daarmee een eerste stap voor het 
maken van een afgewogen keuze. Komend uit het systeem van verplichte verzekering kan 
de neiging bestaan om de kosten van ziekteverzuim en vervanging via een verzekering te 
dekken. We geven u echter ook enkele redenen om eigen risicodrager te worden, bijv. als: 

1. uw schoolbestuur zo groot is dat de fluctuatie in verzuim gering is en de kosten dus 
voorspelbaar zijn en te dekken uit een reserve. 

2. uw verzuimcijfers al enige jaren stabiel zijn dan wel voorspelbaar stijgt of daalt, want 
dan kunt u de lasten en baten begroten.  

3. uw verzuimpercentage ver onder het landelijke niveau ligt of daalt; bij een collectieve 
premiestelling kan de premie afdracht hoger zijn dan de uitkering. 

Uit deze analyse blijkt dat een school met gelijkblijvend of dalend ziekteverzuim er verstandig 
aan kan doen om voor dit reguliere verzuim eigen risicodrager te worden. 
Als een school kiest voor eigen risicodragerschap komen maatregelen die het verzuim 
reduceren direct ten goede van de school en dus de kwaliteit van onderwijs.  
 
 
Conclusie 
Feitelijk zijn er drie gevallen te onderscheiden. 
1. U wilt geen enkele eigen risico dragen en kiest daarom voor een conventionele 
verzekering waarbij de basispremie gekoppeld is aan een verzuimprofiel; een hoger verzuim 
leidt na verloop van tijd tot verhoging van de premie. U kiest voor de zekerheid en betaalt 
daarvoor premie aan een verzekeraar. 
2.U wilt maximaal eigen risico dragen en zet in op preventie en voorspelbaar, laag 
ziekteverzuim en dus voor beheersbare vervangingslasten. 
3 U wilt extreme risico's verzekeren en kiest voor de stop-loss variant.  
 
Voor vragen of ondersteuning bij het bepalen van een risico profiel kunt u zich wenden tot de 
volgende contactpersonen bij uw besturenorganisatie : 
 
Wim Bos  Besturenraad 
Martin van der Veen KBVO 
Hans van Willegen VOS/ABB 
Jan Looise  VBS 
Jan Macdaniel VGS 
Elsbeth Vonkeman Concent 
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