
Blasweiler komt tot deze uitspraak 
door zijn ervaringen met verzuimbe-
leid en vervanging. Het ziekteverzuim 
is in het (basis)onderwijs al jaren 
bovengemiddeld hoog: zo’n 6 à 7 
procent, waar andere beroepsgroepen 
gemiddeld 3 procent noteren. Door 
een onorthodoxe benadering van het 
ziekteverzuim heeft Blasweiler dit 
cijfer bij de scholen van zijn bestuur 
inmiddels drastisch omlaag gekregen. 
“Maar door de verplichte aansluiting 
bij het Vervangingsfonds levert het 
ons nauwelijks voordeel op”, zegt hij. 
Weliswaar ontvangt POOL een bonus 
omdat er weinig vervanging wordt 
gedeclareerd, maar de besparing op 
de vervangingskosten is veel hoger en 
daar profiteert niet het bestuur, maar 
het Vervangingsfonds van. 
Blasweiler pakt de specificatie van 
het Vervangingsfonds erbij. In het 
schooljaar 2008/2009 betaalde POOL, 
een bij VOS/ABB aangesloten bestuur 
met acht basisscholen in Duiven, 
Westervoort en Zevenaar, in totaal 
ruim 342.000 euro premie aan het 
Vervangingsfonds. In datzelfde jaar 
daalde het ziekteverzuim fors en 
declareerde POOL voor niet meer 
dan 121.00 euro vervanging wegens 
ziekte. Na aftrek van de overige ver-
vanging een winst van bijna twee 
ton, die vrijwel geheel toeviel aan het 
Vervangingsfonds. POOL kreeg als 
dank voor de inspanningen slechts een 
bonus van 21.000 euro uitgekeerd. 

Solidair
Blasweiler: “Ik weet natuurlijk dat 
het Vervangingsfonds een verzeke-
ring is, en dat uit die pot het verzuim 
van andere scholen wordt betaald. 
Dat principe van solidariteit is uitein-
delijk de basis van elke verzekering. 
En ik wil best solidair zijn, maar 

om het ziekteverzuim te verminderen. De dienst zorgt er 
wel voor dat de werkgever scherp blijft. En het werkt.” 
Die prikkel ontbreekt bij veel andere arbodiensten, waar 
juist vaak meer wordt verdiend naarmate er meer verzuim 
is. “Dan is  immers weer meer re-integratiebegeleiding 
nodig, die de arbodienst vaak zelf levert.”

Geen prikkel
Ook bij het Vervangingsfonds ontbreekt de prikkel om tot 
verzuimvermindering te komen. Dat wordt immers niet 
beloond. Als scholen een commerciële verzekering kon-
den afsluiten om zich in te dekken tegen ziektekosten, 
zou die prikkel er wel zijn. “Een commerciële verzekeraar 
beloont een lager claimgedrag meestal met een lagere 
premie. Of andersom: hogere claims leveren een hogere 
premie op”, zegt Blasweiler. “Dan worden werkgevers wel 
geprikkeld om iets te doen aan hun ziekteverzuim. Het 
is dus het huidige systeem dat het bovengemiddeld hoge 
ziekteverzuim in het onderwijs in stand houdt. Dát vind ik 
frustrerend en hemeltergend.”
Blasweiler wil daarom het liefst zo snel mogelijk af van 
het Vervangingsfonds. “We moeten stoppen met het 
subsidiëren van werkgevers die geen actie ondernemen 
om iets aan het verzuim te doen. Hier is veel geld te 
besparen. Kijk maar naar ons bestuur: twee ton leverde 
het ons al op. Dat geld zouden we graag in het onder-
wijs willen steken, maar het blijft nu liggen bij het 
Vervangingsfonds”.

Politiek
Blasweiler heeft intussen niet alleen collega-besturen, 
maar ook de landelijke politiek al aangesproken op de 
huidige situatie. “Veel collega’s zijn het met me eens, 
maar in de politiek blijkt sprake van een schrijnende 
onwetendheid. Veel politici weten niet eens dat we 
verplicht zijn aangesloten 
bij het Vervangingsfonds. 
Staatssecretaris Dijksma wist 
het wel, maar reageerde niet 
op de kern van mijn klacht. 
Het Vervangingsfonds ophef-
fen, dat is kennelijk nog een 
brug te ver.” 
Toch wil Blasweiler de poli-
tiek oproepen het systeem 
aan te pakken. Voor hem 
is het helder: “Bezuinig 
niet op het management 
in het basisonderwijs, maar trek de stekker uit het 
Vervangingsfonds. Laat de schoolbesturen vervolgens 
zichzelf verzekeren en maak er één regel bij: vervangen 
móet, lesuitval mag niet voorkomen. Daarna zal het 
ziekteverzuim snel verminderen. Elk bestuur van enige 
omvang kan het verzuim rond de 3 procent krijgen. Hier 
valt echte winst te behalen.” 

deze bedragen lopen wel heel erg uiteen! Veel andere 
werkgevers spannen zich niet in om het ziekteverzuim 
omlaag te brengen, en ik betaal dat dus. Aan de andere 
kant is het nog begrijpelijk ook: waarom zouden ze zich 
inspannen? Zolang het ziekteverzuim niet bovengemid-
deld is, blijven we toch allemaal evenveel betalen aan het 
Vervangingsfonds, want daar kunnen we niet vanaf. De 
aansluiting is verplicht voor het primair onderwijs. Ook als 
volgend jaar de regelgeving verandert, blijven de meeste 
schoolbesturen verplicht aangesloten. Als het ministerie 
dát nu eens loslaat, net als in het voortgezet onderwijs, 
dan zouden veel meer besturen zich gaan bezighouden 
met verzuimvermindering. Uiteraard moet het niet  leiden 
tot massale lesuitval. Er moet verplicht vervangen worden. 
Dat het ziekteverzuim echt omlaag kan, dat hebben wij, 

en een aantal andere schoolbe-
sturen, al bewezen. Zo kan veel 
geld worden bespaard, wat we 
goed kunnen gebruiken in het 
onderwijs. Bovendien komt het de 
kwaliteit van het onderwijs direct 
ten goede”.
Dat laatste vindt Blasweiler 
minstens even belangrijk. 
“Ziekteverzuim leidt tot onmiddel-

lijk kwaliteitsverlies in de klas”, zegt hij. “Dat moet je niet 
onderschatten. Een vervanger die de school niet kent en 
onverwacht wordt opgeroepen, weet natuurlijk niet waar 
de leerkracht precies mee bezig was en waar hij moet 
beginnen. Het duurt een paar dagen voor het onderwijs 
weer goed wordt opgepakt. Dit kwaliteitsverlies is te 
voorkomen door het verzuim te verminderen.”

Geen ziekte
Blasweiler weet zeker dat elk (groter) schoolbestuur het 
ziekteverzuim onder het personeel kan terugdringen, 
door zijn eigen ervaringen. Hij heeft een tijdlang het ziek-
teverzuim binnen zijn organisatie intensief gevolgd en 
steeds direct contact laten opnemen met de mensen die 
zich ziek meldden. Hij ontdekte dat het verzuim alleen 
daardoor al direct omlaag gaat. 
“Dat komt omdat driekwart van het verzuim geen medi-
sche reden heeft”, zegt hij. “Mensen melden zich ziek om 
allerlei andere redenen: ruzie op het werk bijvoorbeeld, 
maar ook vaak vanwege privé-problemen zoals een echt-
scheiding, een huilbaby of een ziek kind. Als je daarover 
in gesprek gaat met die werknemer, kun je vaak tot een 
redelijke oplossing komen waardoor het verzuim sterk 
vermindert.“ 
Hij vervolgt: “Dat vergt natuurlijk wel veel aandacht, 
waar ik als bestuursmanager niet altijd tijd voor heb. 
Daarom heb ik nu een arbodienst in de arm genomen, die 
dit uitgangspunt ook hanteert. Sterker nog, in het con-
tract is ingebouwd dat deze dienst meer verdient naarma-
te het verzuim omlaag gaat. Zo blijft de prikkel bestaan 

De verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds begint verzet op te roepen binnen het primair 

onderwijs. ‘Hemeltergend’ noemt Jan Blasweiler de bestaande situatie. Hij is bestuursmanager 

van de stichting Primair Openbaar Onderwijs de Liemers (POOL) in Duiven, en ervan overtuigd 

dat het ziekteverzuim in het onderwijs fors omlaag gaat als het Vervangingsfonds wordt opgehe-

ven. “Dan kunnen we veel geld besparen, terwijl de kwaliteit van het onderwijs verbetert.”

‘Bestaande constructie houdt hoog verzuim in stand’

‘We moeten af van verplicht Vervangingsfonds’
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Jan Blasweiler: ‘Trek de stekker uit het Vervangingsfonds’.


