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Inleiding 
Het voorstel voor een pilot moet nog voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. Hetgeen 
hierna wordt vermeld is dus voorlopig en hangt af van nadere besluitvorming. Dit voorjaar 
2008 zal de uitwerkingsnotitie verschijnen met de nadere uitwerking van de pilot zoals die 
aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Daarom zal de start niet per 1 augustus 2008 
plaatsvinden, zoals eerst de bedoeling was, maar per 1 januari 2009. 
 
In deze notitie wordt uitwerking gegeven aan het voornemen om voor 15 á 20 % van de 
besturen een pilot in te richten. Het is de bedoeling dat de pilot twee jaar duurt . Een 
dergelijke omvang en looptijd is nodig om de effecten goed te kunnen meten. Na afloop van 
de pilot vindt een evaluatie van de meetresultaten plaats. Op basis van de evaluatie wordt 
besloten of de verplichte verzekering wordt gehandhaafd, of de verplichte verzekering wordt 
opgeheven, of dat de pilot wordt uitgebreid. 
 
Er is gekeken naar de randvoorwaarden waaraan een nieuw stelsel dient te voldoen. Op die 
randvoorwaarden wordt in dit deel van de notitie kort ingegaan, omdat zij bepalend zijn voor 
de criteria die gelden bij de evaluatie van een eventuele pilot. Ook worden de uitkomsten van 
de verkenningen die zijn gebruikt bij de gesprekken over een mogelijke wijziging van het 
stelsel kort weergegeven. Deze uitkomsten hebben er mede toe geleid dat nu wordt 
voorgesteld een behoedzame eerste stap te zetten in de vorm van een omkeerbare pilot.  
 
De randvoorwaarden voor een andere bekostiging van vervanging 
Een herziening van het huidige vervangingsstelsel dient verantwoord plaats te vinden en 
dient daarom aan een aantal randvoorwaarden te voldoen. De meeste van deze 
randvoorwaarden hebben betrekking op de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs en 
op de positie van het personeel in de scholen. Aan deze randvoorwaarden kunnen het beleid 
en de implementatie van het beleid worden getoetst. De randvoorwaarden zijn zowel vooraf 
bij de beleidsontwikkeling als achteraf bij de evaluatie van belang. Deze randvoorwaarden 
zijn de volgende: 
- een nieuw stelsel mag niet leiden tot vermindering van vervanging m.a.w. de 
vervangingsgraad (omvang vervanging ten opzichte van het verzuim en de kwaliteit van de 
vervanging) moet hoog blijven; 
- de werkdruk mag als gevolg van de verandering in de bekostiging van de vervanging niet 
toenemen; 
de verandering in de bekostiging van de vervanging mag niet leiden tot uitval van lessen, of 
tot opvang in plaats van les; 
- de financiële gevolgen voor scholen en schoolbesturen moeten beheersbaar zijn m.a.w. 
schoolbesturen moeten de herverdeeleffecten kunnen opvangen; 



- een nieuw stelsel houdt voldoende rekening met de positie van kleine schoolbesturen, voor 
in elk geval de kleine schoolbesturen moet de mogelijkheid bestaan de risico’s betaalbaar te 
verzekeren; 
- een nieuw stelsel mag geen prikkel zijn tot verdere schaalvergroting; 
- een nieuw stelsel moet voldoende draagvlak hebben bij zowel kleine, middelgrote als grote 
besturen;  
de totale bekostiging van de vervanging blijft gelijk m.a.w. stijgt niet, afgezien van 
overgangskosten. 
 
Onderzoek naar financieel effect 
Een mogelijkheid tot wijziging van het vervangingsstelsel zou zijn om de wettelijke verplichte 
aansluiting van schoolbesturen in het PO bij het VF op te heffen. Schoolbesturen ontvangen 
dan een gemiddelde bekostiging voor vervanging en kunnen zelf bepalen of zij zich al dan 
niet voor deze kosten willen verzekeren. Besloten is om deze stap nu niet te doen gezien de 
uitkomsten van een onderzoek naar de financiële effecten en risico’s die kunnen optreden 
als schoolbesturen niet langer verplicht verzekerd zouden zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd 
door een extern onderzoeksbureau van de rijksuniversiteit Tilburg (IVA) in opdracht van 
OCW en de organisaties van werkgevers, werknemers en schoolleiders. Uit dit onderzoek 
bleek dat er financiële herverdeeleffecten kunnen optreden die in omvang vergelijkbaar zijn 
met de herverdeeleffecten als gevolg van de invoering lumpsumbekostiging in het PO. 
Ongeveer 90% van de besturen heeft een herverdeeleffect dat zich bevindt tussen de 4% 
negatief en 4% positief, gerelateerd aan de totale personele bekostiging. Er zijn 
schoolbesturen die in financiële zin er op achteruit gaan als zij zelf het risico dragen, 
schoolbesturen die er op vooruitgaan en er is een middengroep van besturen die geen of 
weinig financieel effect merken. Voor dit onderzoek naar de herverdeeleffecten van een 
mogelijk nieuw vervangingsstelsel voor schoolbesturen is het huidige stelsel vergeleken met 
een referentiestelsel. In het referentiestelsel wordt ervan uitgegaan dat scholen een 
vervangingsbudget krijgen, zelf verantwoordelijk zijn voor vervanging en geen verzekering 
afsluiten om de risico’s te verminderen. Door uit te gaan van dit referentiestelsel wordt zicht 
gekregen op de maximale effecten en risico’s van een eventueel nieuw stelsel waarbij geen 
verplichte verzekering meer geldt.  
 
Daarnaast heeft het aan de universiteit van Tilburg verbonden onderzoeksbureau IVA door 
middel van een versnellingskamer gekeken wat een tiental schoolbesturen vindt van de 
vervangingsbekostiging en van mogelijke toekomstige veranderingen. De aanwezigen, over 
het algemeen schoolleiders, vonden onderlinge solidariteit, vooral bij niet verwijtbaar 
langdurig verzuim belangrijk. De deelnemers aan de versnellingskamer ervaren het huidige 
stelsel als bureaucratisch en menen dat het hoge administratieve lasten met zich meebrengt. 
Zij zouden meer maatwerk willen. De meningen over een nieuw stelsel waarin besturen zelf 
risico’s dragen zijn verdeeld. Men zoekt eerder naar onderscheid in de vergoeding op basis 
van verwijtbaarheid (is er genoeg aan preventie gedaan). De ondersteunende rol van het 
fonds bij de opzet van een preventief personeelsbeleid (voorkomen van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid) wordt waardevol gevonden. 
 
Het experiment  



In dit deel van de notitie komen het doel, de omvang en de duur van de pilot aan de orde. Er 
wordt uitgebreid ingegaan op de selectie van deelnemers, om te komen tot een voldoende 
representatieve groep.  
 
Aan het slot van dit deel van de notitie wordt ingegaan op de mogelijkheden die de 
deelnemers aan de pilot hebben om een ander vervangingsbeleid te voeren. 
 
Behoedzame aanpak  
Het uiteindelijke koersdoel dat leidend is voor de vormgeving van de pilot, is een stelsel 
zonder verplichte verzekering, een stelsel waarin scholen eigen risicodrager zijn. Zo’n stelsel 
geeft meer vrijheid, is eenvoudiger, dereguleert en geeft minder administratieve rompslomp. 
Er moet wel een mogelijkheid tot vrijwillige verzekering zijn en de kwaliteit en kwantiteit van 
de vervanging mag er niet onder lijden. Of dit koersdoel realiseerbaar is, wordt met de eerste 
stap in de vorm van een duidelijk ingekaderde omkeerbare pilot gedurende twee jaar 
vastgesteld.  
 
Het doel van de pilot 
Een geleidelijk proces geeft de mogelijkheid te leren en geeft ook de mogelijkheid te kijken 
naar de wijze waarop met name de kleine schoolbesturen omgaan met meer vrijheid bij de 
besteding van vervangingsbekostiging. Daarnaast is er de mogelijkheid om tijdig in te spelen 
op signalen en/of knelpunten. De ervaringen van besturen die de stap maken, kunnen 
worden gebruikt door andere besturen (niet-deelnemers) bij een eventuele structurele 
invoering van een nieuw systeem. Na afloop van de twee jaar kan op basis van 
monitorgegevens van deze eerste stap gefundeerd een beslissing worden genomen over de 
vervolgstappen. De resultaten van de eerste stap geven namelijk een realistisch beeld hoe 
het nieuwe vervangingsstelsel voor zowel grote, middelgrote als kleine schoolbesturen 
uitpakt. Het gaat bovendien om een omkeerbare stap. De pilot kan namelijk ook uitwijzen dat 
de sector PO nog niet toe is aan het loslaten van de verplichte aansluiting bij het VF. De pilot 
dient als onderzoek naar de werking van een systeem van eigen risicodragerschap van 
vervangingskosten, op basis waarvan kan worden besloten over de toekomst van de 
vervangingsbekostiging. Een mogelijke uitkomst is dat de verplichte aansluiting voor alle 
besturen wordt opgeheven. Een andere mogelijke uitkomst is dat de verplichte aansluiting 
voor alle besturen blijft gelden. Tot slot kan de uitkomst zijn dat de verplichte aansluiting voor 
een bepaalde categorie besturen blijft bestaan, bijvoorbeeld voor besturen tot een bepaalde 
omvang. 
 
Omvang en duur van de pilot 
Er moet sprake zijn van een representatieve groep deelnemende schoolbesturen aan de 
pilot. Het primair onderwijs kent schoolbesturen met één school, met enkele scholen, 
middelgrote en grote besturen. Al deze besturen moeten zoveel mogelijk naar evenredigheid 
vertegenwoordigd zijn in de pilot. Het is van belang om een groep van voldoende omvang te 
selecteren vanwege de noodzakelijke meting van effecten op stelselniveau. De 
schoolbesturen hebben tijd nodig om een eigen beleid te ontwikkelen. Schoolbesturen die 
willen samenwerken (bijvoorbeeld vervangingspools inrichten) moeten andere deelnemende 
besturen in voldoende mate kunnen vinden. De omvang moet voldoende zijn om 
verzekeraars te interesseren een verzekering voor scholen in het primair onderwijs aan te 



bieden. Daartegenover staat dat er voldoende schoolbesturen in de verplichte verzekering 
moeten blijven om de financiën van het vervangingsfonds gezond te houden. Om conclusies 
aan de pilot te kunnen verbinden is een omvang van 15 á 20 % en een looptijd van 2 jaar 
nodig.  
 
Representatieve groep 
Het voorstel is om voor een representatieve groep van 15 à 20 % van de schoolbesturen 
gedurende een periode van twee jaar de verplichte aansluiting bij het VF op te heffen. Om tot 
deze 15 á 20% te komen zal een mix van grote, middelgrote en kleine schoolbesturen 
worden gemaakt. Er zijn schoolbesturen die er in financiële zin op achteruitgaan als zij zelf 
het risico van vervanging dragen, schoolbesturen die er op vooruit gaan en er is een 
middengroep van schoolbesturen die geen of weinig financieel effect merken. Een goede 
indicator hiervoor is de omvang van de vervanging. Zo kunnen de schoolbesturen worden 
ingedeeld in drie risicoprofielen. Het is de bedoeling dat er ook sprake van een evenredige 
verdeling van de aan de pilot deelnemende schoolbesturen over de drie genoemde 
risicoprofielen. Er zijn dan twee parameters voor de representativiteit: de schaal en het 
risicoprofiel. Kruising van de twee parameters levert 9 cellen op die gevuld moeten worden 
om een representatieve groep schoolbesturen te krijgen. Binnen de cellen met kleine 
schoolbesturen wordt nog gezorgd voor een representatieve vertegenwoordiging van 
eenpitters en besturen met minder dan vijf scholen. 
 
Om een goede monitor op de resultaten mogelijk te maken wordt er een controlegroep 
samengesteld. Deze controlegroep is een groep schoolbesturen die in omvang en 
samenstelling vergelijkbaar is met de groep pilotbesturen. De controlegroep blijft verplicht 
verzekerd. Op punten waar dat toegevoegde waarde heeft zal ook deze controlegroep net zo 
worden gevolgd als de groep pilotbesturen. 
 
Vrijwillige deelname met instemming medezeggenschapsraad 
Deelnemers kunnen zijn besturen met basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs. De pilot is niet bedoeld voor Samenwerkingsverbanden en 
Regionale Expertise Centra. Deelname aan de pilot is op basis van vrijwilligheid en de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad moet instemming aan deelname aan de pilot 
verlenen. De instemming van de medezeggenschapsraad is dus een voorwaarde voor 
deelname.  
 
Bij teveel belangstelling (overtekening) wordt geloot. Bij te weinig deelname worden besturen 
actief benaderd. De werkgevers-, werknemersorganisaties en OCW selecteren gezamenlijk 
de besturen die aan de eerste stap deelnemen, op grond van afgestemde criteria.  Ook voor 
de groep pilotscholen blijven de bestaande voorzieningen van het VF in het kader van de 
bedrijfsgezondheidszorg beschikbaar.  
 
Opties deelnemende schoolbesturen 
Voor de deelnemende schoolbesturen staat een aantal opties open. Een schoolbestuur kan 
er voor kiezen om zich niet te verzekeren. Het bestuur gaat dan zelf het risico dragen van 
alle vormen van verzuim. Er vindt geen premieafdracht meer plaats en er wordt niet 
gedeclareerd. Een andere mogelijkheid is dat het schoolbestuur kiest voor verzekering van 



het verzuim bij een andere verzekeraar, bijvoorbeeld het Risicofonds. Dit is afhankelijk van 
het aanbod van het Risicofonds en andere verzekeraars. Hierbij is variatie mogelijk in het 
verzekeringspakket bijvoorbeeld alleen verzekering van langdurig verzuim, of alleen van 
onderwijsgevend personeel. In dat geval is sprake van premieafdracht en vergoeding bij 
verzuim. In verband met de uitvoerbaarheid kan alleen een volledige categorie personeel 
van een bestuur vrijwillig worden verzekerd, er kunnen geen personen binnen een categorie 
personeel worden uitgezonderd. 
 
De deelnemende schoolbesturen hebben belang bij een laag verzuim. De besturen die zich 
niet verzekeren merken direct het voordeel van een laag verzuim. De besturen die zich 
alleen verzekeren tegen langdurig verzuim, merken ook direct het positieve financiële effect. 
De schoolbesturen die zich volledig verzekeren, zullen het effect op termijn indirect merken, 
door een verlaging van de premie. Om dit mogelijke voordeel te realiseren, zullen besturen 
nog meer aandacht schenken aan preventief beleid om het verzuim tegen te gaan. Om de 
besturen hierin te steunen, blijft het BGZ aanbod van het VF voor de deelnemende besturen 
beschikbaar. 
 
Besturen die zich niet verzekeren kunnen de middelen die zij anders zouden inzetten om 
premie te betalen geheel of gedeeltelijk gebruiken om vaste vervangers in dienst te nemen. 
De omvang kunnen zij afstemmen op het gemiddeld verzuim, rekening houdend met pieken 
en dalen in het verzuim. Het is dus mogelijk dat anders wordt omgegaan met de 
formatieomvang dan onder de verplichte verzekering. Besturen kunnen het formatiebeleid 
ook samen met andere besturen vormgeven. Bijvoorbeeld in de vorm van een regionale 
vervangingspool. 
 
Verzekeringsaanbod 
Een van de voorwaarden is dat besturen die niet langer onder de verplichte verzekering 
vallen wel de mogelijkheid moeten hebben om zich vrijwillig te verzekeren tegen het risico 
van verzuim. Er zal dus een verzekeringsaanbod moeten zijn.  
 
Een vervangingsverzekering, dus een verzekering die de kosten van een vervanger vergoedt 
alleen als er ook sprake is van vervanging, is er naast het vervangingsfonds niet. Als de 
verplichte verzekering zou worden opgeheven, valt de bestaansgrond van het fonds weg. 
Hooguit blijft een organisatie die faciliteiten biedt op het terrein van de 
bedrijfsgezondheidszorg. Er zou dus geen sprake zijn van een reële pilot als het VF de 
pilotbesturen een vervangingsverzekering op vrijwillige basis aanbiedt. Een 
vervangingsverzekering zal dus niet beschikbaar zijn.  
 
Wel gangbaar zijn verzekeringen die uitkeren wanneer er sprake is van verzuim wegens 
(tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Dit soort verzekeringen wordt aangeboden door diverse 
organisaties, al dan niet op commerciële basis. Het Risicofonds dat is opgericht en wordt 
bestuurd door enkele organisaties voor bestuur en management biedt nu al in het PO en het 
VO verzekeringen aan. In het PO kan een bestuur het personeel bij het risicofonds 
verzekeren dat niet onder de verplichte verzekering valt. Het Risicofonds heeft besloten ook 
een aanbod te doen aan de besturen die deelnemen aan de pilot. 



Er wordt ook contact opgenomen met een aantal andere verzekeraars om na te gaan of zij 
de pilotbesturen een aanbod willen doen. Het blijkt dat hier mogelijkheden zijn. 
 
Monitor en evaluatie 
Gedurende twee jaren te weten 2009 en 2010  worden de deelnemende schoolbesturen 
intensief gevolgd. Aan de hand van een halfjaarlijkse monitor wordt bekeken of het nieuw 
beoogde stelsel werkt (wat gaat goed en wat gaat fout). Hiervoor zijn vooraf heldere criteria 
geformuleerd. Er moet immers een objectief beeld ontstaan. De deelnemende 
schoolbesturen rapporteren over afwezigheid en vervanging en zullen consequenties van de 
nieuwe systematiek op hun financiële huishouding op een transparante manier in beeld 
brengen, zodat andere scholen daarvan kunnen leren. Daarbij wordt zo veel mogelijk 
aangesloten op bestaande gegevensleveringen en registraties bij scholen, schoolbesturen, 
administratiekantoren, salarissystemen, de bekostigingsorganisatie van het ministerie CFI en 
het VF, zodat de administratieve last beperkt blijft. Voor de monitor worden nulmetingen 
verricht. Er zal onder andere gemeten worden op indicatoren als werkdruk, uitval van 
lesuren, bekwaamheid van vervangers, omvang van verzuim en vervanging. Speciale 
aandacht gaat uit naar de ervaringen van kleine scholen en schoolbesturen in het nieuwe 
stelsel. Ook wordt gevolgd of en zo ja hoe schoolbesturen het risico van vervanging of 
verzuim verzekeren.  Ook zal worden nagegaan of besturen meer werken aan 
verzuimpreventie en of besturen al dan niet in samenwerking met andere besturen hun 
formatiebeleid veranderen. 
 
De maatstaven voor een beslissing tot vervolgstappen of voor de keuze om terug te keren tot 
verplichte verzekering voor alle besturen worden zo mogelijk vooraf vastgesteld. De te meten 
gegevens worden daarom ten behoeve van een objectieve evaluatie zoveel mogelijk vooraf 
van normwaarden voorzien. De normwaarden worden afgestemd  met besturenorganisaties, 
werknemersorganisaties en OCW.  
 
Het doel van de monitor is het in kaart brengen van ontwikkelingen, in de eerste plaats ten 
behoeve van de evaluatie en de besluitvorming. De ontwikkelingen kunnen ook aanleiding 
zijn tot extra informatievoorziening aan de schoolbesturen of tot begeleiding. 
 
Zoals hiervoor aangegeven zijn de monitorgegevens en de daarop gebaseerde evaluatie 
belangrijk voor de besluitvorming over het tempo en de omvang van de verdere stappen op 
weg naar het uiteindelijke koersdoel. Het koersdoel, dat leidend is voor de vormgeving van 
de pilot, is een nieuw vervangingsstelsel waarin alle schoolbesturen in het PO meer 
zelfstandig invulling kunnen geven aan het beleid rondom vervanging door zelf keuzes te 
maken hoe zij de middelen voor vervanging het best kunnen inzetten. Daarbij hoort de 
vrijheid te bepalen of zij wel of niet verzekerd zijn. Dit betekent dat de huidige verplichte 
verzekering wordt afgeschaft en het VF in zijn huidige vorm wordt opgeheven. Solidariteit is 
dan een keuze van de sector zelf.  
 
Als op basis van de vooraf geformuleerde criteria blijkt dat het opheffen van de verplichte 
verzekering niet verantwoord is, komt er geen vervolgstap. Er zal dan besloten worden of de 
aan de pilot deelnemende groep schoolbesturen opnieuw verplicht wordt zich aan te sluiten 
bij het VF. 



 
Uitgangspunt bij een eventuele vervolgstap is dat voor een volgende groep van 
schoolbesturen de verplichte verzekering alleen wordt opgeheven als uit de monitor en de 
daarop gebaseerde evaluatie naar voren komt dat een dergelijke stap verantwoord kan 
worden genomen. Als er een vervolgstap wordt gezet, gaat de eerste groep pilotbesturen 
niet terug naar de verplichte verzekering. Op basis van de uitkomsten worden besloten 
opnieuw voor een deel van de besturen de verplichte verzekering op te heffen. Dat gebeurt 
als niet alle besturen de stap verantwoord kunnen maken. Daarbij moet wel worden gelet op 
de blijvende levensvatbaarheid van het VF in afgeslankte vorm. Als uit de evaluatie naar 
voren komt dat voor het hele primair onderwijsveld op een verantwoorde verplichte 
verzekering kan worden opgeheven, kan de overgang van alle besturen naar het nieuwe 
stelsel worden voorbereid en uitgevoerd.  
 
Samenvattend kan de beslissing op basis van de slotevaluatie drie zaken omvatten: 
Opheffen van de verplichte verzekering is niet verantwoord, alle besturen zijn opnieuw 
verplicht aangesloten; 
Opheffen van de verplichte verzekering kan beheersbaar en verantwoord voor alle besturen 
in het Primair Onderwijs, de verplichte verzekering wordt opgeheven; 
Er wordt een vervolgstap gezet in de geleidelijk overgang naar een ander stelsel. De groep 
pilotbesturen wordt uitgebreid met een volgende tranche waarvoor de verplichte verzekering 
niet langer geldt. 
 
Deelname 
De wet regelt de voorwaarden die aan deelname aan de pilot worden gesteld: 
Een deelnemend bestuur doet met alle scholen “per onderwijswet” onder het bevoegd gezag 
mee; 
Als een bestuur vrijwillig een verzekering sluit voor een bepaalde categorie personeel, dan 
doet het bestuur dat voor die hele categorie; 
Het bestuur werkt actief mee aan de monitor en zal daarvoor de nodige administratie voeren 
en meewerken aan enquêtes; 
Een deelnemend bestuur gaat akkoord met de publicatie van uitkomsten van de pilot ten 
behoeve van besluitvorming en ten behoeve van andere schoolbesturen; 
Nadere voorwaarden kunnen bij beschikking worden opgelegd. De nadere voorwaarden 
worden bekend gemaakt bij de oproep aan schoolbesturen om zich aan te melden. 
Een bestuur dat start met de pilot doet voor de volle periode van de pilot mee. 
   
Het bevriezingsmodel 
De verplichte verzekering heeft in het primair onderwijs alleen gegolden voor personeel dat 
bij het rijk werd gedeclareerd. Personeel dat een schoolbestuur niet declareerde viel niet 
onder de verplichte  verzekering. Sinds 1 augustus 2006 is in het primair onderwijs 
lumpsumbekostiging ingevoerd. Sindsdien kan het onderscheid tussen gedeclareerd en niet 
gedeclareerd personeel niet meer worden gemaakt. In dit deel van de notitie wordt 
aangegeven hoe dit is opgelost en wat daarvan de consequenties zijn. Ook dit deel is 
technisch van aard. Het is opgenomen omdat het bevriezingsmodel bepalend is voor de 
toekomst van de verplichte verzekering. 
 



Tot de invoering van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs konden schoolbesturen 
personeel declareren bij OCW. Dit mocht alleen voor zover schoolbesturen formatieruimte 
hadden ontvangen van OCW. Als schoolbesturen daarnaast nog personeel aannamen, 
mochten besturen dat personeel niet declareren bij OCW. Dat personeel was voor eigen 
rekening van het bestuur. Het gedeclareerde personeel van een bestuur viel onder de 
verplichte verzekering, het personeel voor eigen rekening niet. Schoolbesturen konden het 
personeel voor eigen rekening wel op vrijwillige basis verzekeren bij het Vervangingsfonds. 
Ook konden schoolbesturen ervoor kiezen het personeel voor eigen rekening te verzekeren 
bij het Risicofonds. Het Risicofonds is opgericht en wordt bestuurd door een aantal 
besturenorganisaties. Het Risicofonds keert uit bij ziekteverzuim, ook als er geen sprake is 
van vervanging. Het Vervangingsfonds keert alleen uit als er echt een vervanger is. Ook 
kunnen schoolbesturen er voor kiezen het personeel voor eigen rekening niet te verzekeren. 
 
Met de invoering van lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006 krijgen schoolbesturen geen 
formatieruimte meer, maar geld. Er is dan geen onderscheid meer mogelijk tussen 
gedeclareerd personeel en personeel voor eigen rekening. Er moest daarom een keuze 
worden gemaakt. Als de keuze zou zijn om al het personeel van een bestuur voortaan onder 
de verplichte verzekering te laten vallen, zou de keuzevrijheid van de besturen afnemen. Het 
Risicofonds zou dan geen verzekerden binnen het primair onderwijs meer kennen. Het 
voortbestaan van het Risicofonds zou daardoor in gevaar kunnen komen, terwijl het 
Risicofonds de enige verzekeraar was voor scholen in het Voortgezet Onderwijs die het 
risico van verzuim niet zelf wilden dragen. Daarom is gezocht naar een mogelijkheid om toch 
een deel van het personeel van besturen in het Primair Onderwijs buiten de verplichte 
verzekering te houden. Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om alleen de 
personeelsleden die in juli 2006 bij een bestuur onder de verplichte verzekering vielen ook in 
de toekomst tot de verplichte verzekering te rekenen. Bepalend is de relatie personeelslid – 
bestuur. Nieuw personeel dat bij een bestuur in dienst treedt valt niet onder de verplichte 
verzekering. Daarom daalt de omvang van het aantal verplichte verzekerden met het 
natuurlijk verloop. Dit natuurlijk verloop was over de afgelopen jaren gemiddeld 7%. In de 
periode 1 augustus 2006 tot en met juni 2007 blijkt de daling van het aantal verplicht 
verzekerden ruim 6% te zijn.  De verwachting is dat het aantal personeelsleden dat onder de 
verplichte verzekering valt zal blijven dalen met 6 á 7% per jaar. 
 
Premie en opslag 
In het verleden is er steeds voor gezorgd dat de premie die schoolbesturen voor de 
verplichte verzekering aan het Vervangingsfonds moesten betalen ook als opslag in de 
bekostiging aan de schoolbesturen werd opgenomen. Als nu het volume van de verplichte 
verzekering daalt, dan daalt ook de premieopbrengst die schoolbesturen aan het 
Vervangingsfond betalen. De opslag mag echter niet meedalen, want dan krijgen de 
schoolbesturen geen geld meer om de vervanging van het niet verplicht verzekerde 
personeel te bekostigen. Daarom kan de koppeling tussen opslag en premie niet langer 
worden gehandhaafd. Een complicatie is nog dat de kosten van de vervanging niet 
evenredig met het volume van het aantal verplicht verzekerden zullen dalen. Dit kent een 
aantal oorzaken. Ouder personeel en chronisch ziek personeel zal niet snel van werkgever 
veranderen en blijft dus onder de verplichte verzekering vallen. Jong, nieuw instromend 
personeel kan nooit meer in de verplichte verzekering komen. Bovendien is jong personeel 



vaak mobieler en maakt dus een grotere kans uit de verplichte verzekering te vallen. Als een 
schoolbestuur met meer verzuimgevallen te maken heeft en slechts de beschikking heeft 
over een beperkt aantal vervangers, zal het bestuur ervoor kiezen de vervanger in te zetten 
op het verzuim van een verplicht verzekerde. In het eerste helft van 2006 blijkt ook dat het 
volume van de verplichte verzekering wel is afgenomen, maar de kosten niet. Het probleem 
is nu dat niet goed na te gaan is in welke mate de oorzaak ligt in een verschuiving van 
personeel met meer verzuim en vervanging naar de verplichte verzekering, of in andere 
factoren, zoals meer beschikbare vervangers en hoger ziekteverzuim. Daarom is ook niet 
goed meer vast te stellen of de opslag toereikend is. 
 
Omdat in de toekomst niet goed meer is vast te stellen wat een toereikende opslag is, is het 
nodig de opslag voor de toekomst op te nemen als een vast aandeel in de lumpsum van de 
schoolbesturen. De vraag is nu hoe hoog die opslag moet worden. Het uitgangspunt daarbij 
is dat de opslag toereikend moet zijn voor de dekking van de vervangingskosten naar het 
volume van het aantal verzekerden in juli 2006. 
 
Er is een analyse gemaakt van de uitgaven en ontvangsten over de periode 2000 tot en met 
2006. De vervangingsuitgaven worden gerelateerd aan het ziekteverzuim, het nulverzuim, de 
vervangingsgraad en het aantal verzekerden. Er wordt een goede schatting gemaakt van de 
uitkomsten in 2007. Op basis van de analyses over het verleden en op basis van een 
schatting van de bepalende parameters voor de toekomst, wordt een meerjarenraming 
opgesteld. Op basis van deze meerjarenraming wordt een vaste opslag vastgesteld, die 
vervolgens als onderdeel van de Gemiddelde Personele Last wordt geïndexeerd. De opslag 
volgt dus de bijstellingen in de personele bekostiging, maar wordt niet meer aangepast op 
basis van fluctuaties in de premie van de verplichte verzekering. Bij de vaststelling wordt 
uitgegaan van een bepaalde ontwikkeling van het ziekteverzuim in de komende jaren. 
 
Uit de analyses van de afgelopen jaren komt naar voren dat er sprake is van een gestage 
daling van het ziekteverzuim. Er zijn aanwijzingen dat in het laatste kwartaal van 2006 en in 
de eerste periode van 2007 deze daling stagneert. Niemand heeft baat bij een trendbreuk. 
Het is in het belang van alle partijen dat de geboekte winst over de afgelopen jaren 
behouden blijft. Zeker nu de verwachting is dat er een tekort komt aan schooldirecteuren en 
leraren, waardoor het in de komende jaren steeds moeilijker zal worden om vervangers te 
vinden, is een laag verzuim belangrijk. Daarom zal alles in het werk moeten worden gesteld 
om de daling voor te zetten. Investeren in vermindering van werkdruk, verbetering van 
arbeidsomstandigheden en voorwaarden en verbetering van de reputatie van het beroep, 
horen daarbij. Uiteraard zijn de schoolbesturen bij het terugdringen van het verzuim de 
belangrijkste spelers. Een vervangingsvergoeding die uitstijgt boven de kosten die voor de 
komende jaren zijn te verwachten zou naar de schoolbesturen toe een verkeerd signaal zijn. 
Als het verzuim daalt, zal bij de te verwachten situatie op de arbeidsmarkt de omvang van de 
vervanging zeker ook dalen.   
 
Uitvoerbaarheid pilot en verbeteringen huidig stelsel 
Naast de hiervoor beschreven pilot is het van belang te bezien in hoeverre een aantal 
problemen van het huidige stelsel kan worden opgelost. Deze problemen zijn onder meer de 



complexe regelgeving en daardoor een hoge administratieve last bij schoolbesturen, 
administratiekantoren en het fonds.  
 
Voor de analyse naar de uitvoerbaarheid van de pilot en van eventuele stappen tot 
vereenvoudiging is een technische werkgroep samengesteld waarin administratiekantoren, 
systeembeheerders van salarissystemen, besturenorganisaties, OCW en het 
bestuursbureau VF zitting hebben, onder voorzitterschap van de VOS/ABB.   
 
Communicatie, planning en projectinrichting 
De pilot kent een groot aantal deelnemers. Er wordt gestreefd naar een minimum aantal van 
202 deelnemende besturen. Het maximale aantal deelnemende besturen is 270. De 
deelnemende besturen hebben samen maximaal 21.000 bekostigde banen. Het aantal 
betrokken scholen loopt maximaal tegen de 1500. Het is de bedoeling om op 1 augustus 
2008 met de pilot van start te gaan.  
Gezien het grote aantal betrokken besturen en scholen en even zovele 
medezeggenschapsraden is een goede planning en een goede communicatie van groot 
belang. 
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