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Utrecht, 24 maart 2005 
 
 
Betreft : VO uit Vervangingsfonds 
 
 
Geachte Bestuurder, 
 
 
Op 22 maart 2005 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel in verband met 
decentralisatie van de vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven VO. 
Deze brief en bijlage gaan over de vervangingsuitgaven voor onderwijspersoneel en de 
overgang van het huidige collectieve systeem naar een nieuw systeem waarin eigen 
risicodragerschap het uitgangspunt is.  
De ontwikkelingen rond de decentralisatie van wachtgelduitgaven komt hier niet aan de orde, 
omdat deze operatie  is uitgesteld tot 1 januari 2007.  
Deze brief is een initiatief van het Platform VO, waarin de organisaties voor bestuur en 
management ( Besturenraad, KBVO, VBS en VOSABB) met Schoolmanagers_VO en WVO 
samen werken aan de belangenbehartiging in het voortgezet onderwijs. 
  
VO uit VF houdt in dat er per 1 januari 2006 geen verplichte aansluiting meer bestaat van de 
schoolbesturen in het Voortgezet Onderwijs bij het Vervangingsfonds. Feitelijk houdt dan het 
Vervangingsfonds op te bestaan als vereveningsfonds voor de kosten van vervanging 
wegens ziekteverzuim van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in het VO. 
De werkgevers dragen niet langer premie af, maar worden eigen risicodrager voor de kosten 
van vervanging van het personeel. U kunt als schoolbestuur zelf besluiten om de lasten 
volledig voor eigen rekening nemen, dan wel het risico geheel of gedeeltelijk af te dekken via 
een verzekering. Dat hangt af van het risicoprofiel en het weerstandsvermogen van de 
onderwijsinstelling.  
 
Het platform VO heeft zich ingespannen om twee aanbieders te vinden die minimaal twee 
verzekeringsvarianten voor vervangingslasten aanbieden, nl. een conventionele 
verzuimverzekering en een stop-loss verzekering.  
Die aanbieders zijn het Risicofonds en Loyalis. Zij zullen u binnenkort met hun producten en 
voorlichting benaderen.  
Wij sluiten niet uit dat ook andere verzekeraars een aanbod zullen doen aan de 330 
schoolbesturen in het VO. Bij deze geringe marktomvang dient u wel te beseffen dat 
concentratie bij één verzekeraar bijdraagt aan een goede prijs/kwaliteitverhouding en 
continuïteit van dienstverlening. 
 
Vanuit het Platform VO menen wij u met de informatie in de bijlage van dienst te zijn. De 
keuze voor verzekeraar en verzekeringsvorm dan wel eigen risicodragerschap blijft aan u. 
Voor advies bij het opstellen van een risicoprofiel kunt u zich wenden tot uw eigen 
besturenorganisatie. 
 
Namens het Platform VO   
 
Jan Looise 
Harry Mes 
Hans van Willegen 
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