
Vervangingsbeleid in de praktijk

Uw vervangingsbeleid aan vervanging toe?
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Vervangingsbeleid  
in de praktijk

Per 1 juli 2016 is de gewijzigde ketenregeling (als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid) 
ook van toepassing op het bijzonder onderwijs¹. Deze wet moet de positie van flexwerkers 
op de gehele arbeidsmarkt versterken en dwingt schoolbesturen om op een andere 
manier naar de formatie te kijken. Voor de opstellers van het beleid staat vast dat er vanaf 

nu een fundamenteel andere kijk op vervangingsbeleid gevraagd wordt. De ketenregeling maakt 
het lastiger om zowel kwalitatief als kwantitatief invulling te geven aan de vervangingsbehoefte. 
In dit document geven we handvatten om invulling te geven aan en grip te krijgen op 
vervangingsbeleid. Hoe ga ik mijn beleid in de praktijk vormgeven en waar moet ik op letten? 

¹De WWZ is formeel alleen van toepassing op arbeidscontracten conform het Burgerlijk Wetboek (BW) en geldt niet 
voor de personeelsleden in het openbaar onderwijs, die onder het ambtenarenrecht vallen (tenzij een openbaar bestuur 
andere keuzes maakt).

Beleidskeuzes
Onderwijsland is sterk aan het veranderen, als gevolg van leerling-dalingen, vergrijzing, jonge 
leerkrachten die vroeg het onderwijs verlaten, maatschappelijke druk op de onderwijskwaliteit en 
wijzigingen in de wet- en regelgeving. Deze ontwikkeling dwingt schoolbesturen om bezig te zijn 
met het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom instroom, doorstroom en 
uitstroom van personeel. Hierdoor zijn de juiste personen op de juiste momenten aanwezig op de 
juiste plaats in de organisatie, teneinde de activiteiten uit te kunnen voeren die nodig zijn voor het 
behalen van de strategische doelen²: strategische personeelsplanning.
Een belangrijk onderdeel hiervan is het vervangingsbeleid.

²definitie van Evers en Verhoeven, 1999.

Vervangingsbeleid
Het vervangen van afwezig onderwijspersoneel wordt dus als gevolg van de WWZ een stuk 
lastiger. Elk bestuur in het bijzonder onderwijs stelt vervangingsbeleid op met instemming 
van de Personeelsgeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (PGMR). In het 
vervangingsbeleid plant het schoolbestuur de gewenste, optimale samenstelling van de 
benodigde vervangingsarbeid. Op basis van de historische vervangingsbehoefte wordt 
omschreven op welke manier vervanging wordt georganiseerd en met welk type contracten. 
Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten komen aan de orde. 
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Voor het opstellen van vervangingsbeleid moet er een aantal keuzes gemaakt worden.  
Uw keuzes voor een specifieke invulling hebben consequenties voor de mate van het succes.  
Bij de juiste keuzes is de Wet Werk en Zekerheid een zegen voor het onderwijs: meer 
kwaliteit en expertise voor de klas, meer continuïteit van het onderwijs en meer zekerheid voor de 
leerkrachten.

Wat zijn onze uitgangspunten? 
Bij het bepalen van het vervangingsbeleid is de belangrijkste doelstelling dat de vervanging zo 
georganiseerd wordt, dat het primaire proces op de scholen doorgaat. Er kunnen daarnaast nog 
andere wensen/uitgangspunten meespelen, zoals: 

• Voorkomen verplichtingen door ketenbeding WWZ/cao PO;
• Administratieve lastenverlichting;
• Noodmaatregelen zoveel mogelijk terugdringen  

(zoals klassen samenvoegen en onbevoegden voor de klas);
• Weinig wisselingen in leerkrachten voor de klas;
• Zoveel mogelijk ‘kwaliteit’ voor de klas; 
• Uitvoerbaar beleid voor alle scholen. 

Zoeken we de samenwerking op,  
of gaan we alles zelf organiseren? 
Het antwoord op deze vraag heeft onder andere te maken met de grootte van een bestuur, 
de ligging, specifieke wensen, potentieel van de regionale arbeidsmarkt en externe 
arbeidsmarktontwikkelingen. Over het algemeen zijn wij van mening: “alleen ga je sneller, samen 
kom je verder”. Start een samenwerking op een laag niveau en laagdrempelig. Door in eerste 
instantie uitsluitend op het gebied van vervangingen samen te werken, heb je profijt van elkaar 
zonder eigen identiteit te verliezen.
Samenwerken op gebieden als HRM of scholing moet niet aan het begin van een samenwerking 
op de prioriteitenlijst staan. In het verleden zijn samenwerkingen stukgelopen door hun 
complexiteit. 
Denk ook goed na of u de planning en coördinatie van vervangers zelf gaat verzorgen, 
uitbesteedt, of in een samenwerking gaat organiseren. 
Voordelen: 
• Gebruikmaken van elkaars kennis en kunde 
• Administratieve lastenverlichting
• Controle is geborgd
• Onderling detacheren³

³Een vaste benoeming kan een financieel risico vormen voor een schoolbestuur. In dat geval kan een samenwerking 
zorgen voor inzet bij een ander schoolbestuur. Het schoolbestuur kan een invalkracht een vaste aanstelling aanbieden, 
onder de voorwaarden dat deze bij gebrek aan werk bij een ander schoolbestuur gedetacheerd kan worden. Op deze 
manier krijgen ze alsnog inkomsten van het inlenende schoolbestuur. De risico’s dalen voor scholen, beginnende 
leerkrachten hebben meer zekerheid. 
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Centrale administratie
In het onderwijs zijn directeuren vaak verantwoordelijk voor administratieve werkzaamheden. 
Ter ondersteuning zijn er administratieve krachten aanwezig op scholen, bestuurskantoren en 
op de personeels- en salarisadministratie. Door de administratie centraal te organiseren, heeft u 
voordelen:  

• Werken via gestandaardiseerde processen levert tijdwinst op;
• Foutenreductie, tevreden medewerkers die op tijd worden betaald;  
• Het centraliseren van administratie zorgt voor expertise-bundeling;
• Met een centrale administratie heeft u overzicht en inzage in de wet- en regelgeving 

(met name de ketenregeling), zodat er geen (ongewenste) verplichtingen ontstaan aan 
medewerkers.

• Minimale leegloop van uren van medewerkers in de verschillende flex-schillen;  
• Door administratieve taken en mutatieverwerking op een centrale plek te organiseren, is er 

altijd een “achterwacht”, er ontstaat geen achterstand bij afwezigheid;
• Onderaan de streep is er meer tijd voor het onderwijs. Een directeur kan zich op het onderwijs 

focussen, zonder zich druk te maken om allerlei administratieve zaken. Taken zoals het 
zoeken naar een vervanger, persoonsgegevens opvragen, reiskosten accorderen, controleren 
en mutaties verwerken horen niet thuis bij een directeur en/of administratieve kracht op een 
school.  

Keuze vervangingsfonds  
of eigen risicodrager?
Het Vervangingsfonds is begin jaren 90 opgericht om de kosten van de vervanging van afwezige 
medewerkers in het onderwijs te spreiden over alle schoolbesturen. Schoolbesturen betalen 
premie aan het Vervangingsfonds en mogen de kosten van vervangers van afwezige medewerkers 
declareren. 
De afgelopen jaren zijn steeds minder verlofsoorten te declareren bij het Vervangingsfonds en 
de administratieve regels en kaders zijn verscherpt. Schoolbesturen zijn deels eigen risicodrager 
geworden voor bijvoorbeeld zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof.
Het verzekeren bij het Vervangingsfonds is niet altijd de voordeligste keuze (met name bij een 
laag ziekteverzuim). Dit komt doordat de voorwaarden voor declaraties zijn aangescherpt, de 
mogelijkheden steeds minder worden en door de uitgebreide administratieve verplichtingen. 

Participatiefonds
De Stichting Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico, dat schoolbesturen 
in het primair onderwijs lopen als ze een dienstverband beëindigen. Alle schoolbesturen in 
het primair onderwijs betalen hier premie voor. Het fonds betaalt de uitkeringskosten van 
werkzoekend onderwijspersoneel als een schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden 
die in het reglement staan. Voor schoolbesturen is dit een financiële prikkel om een zorgvuldig 
personeelsbeleid te voeren. In het maken van keuzes voor bepaalde contracten kunnen de 
voorwaarden uit het reglement meespelen. 
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Vervangingsbehoefte
Een analyse geeft goed inzicht in de aard en omvang van afwezigheid en de vervangingsbehoefte. 
Regelmatig krijgen we te horen dat er geen medewerkers meer in een pool aanwezig zijn; de vijver 
is leeg. Door vooraf de juiste keuzes te maken (de vervangingsbehoefte is op basis van cijfers 
uit het verleden goed inzichtelijk te maken), is de behoefte te voorspellen en door middel van 
beleidskeuzes te sturen. Hierdoor is de kans op een ’lege vijver’ veel kleiner. Hierbij valt te denken 
aan: 

• Door werkzaamheden in een piekperiode te verplaatsen, zal de vervangingsbehoefte op die 
momenten verlagen; 

• Werkdruk en ziekteverzuim terugdringen, dit zal onder andere de behoefte doen dalen.

Inrichting van schillen
Bij het opstellen van het vervangingsbeleid wordt gewerkt in de volgorde van vast, vast/flexibel 
naar flexibel. In de handreiking vanuit de PO-raad worden alle (theoretische) mogelijkheden 
die een schoolbestuur in het primair onderwijs ter beschikking heeft, besproken. De volgende 
vervangingsmogelijkheden worden beschreven: 

VERVANGINGSMOGELIJKHEDEN

1  Werkzaamheden worden door de afwezige medewerker op een later tijdstip zelf uitgevoerd  
(al dan niet binnen de overeengekomen werktijd)

2  Werkzaamheden worden overgenomen door een reeds ingeroosterde medewerker

3  Werkzaamheden worden overgenomen door een medewerker die gepland verlof verzet 

4  Inzet van een medewerker voor vervangingswerk in vaste dienst vervangingspool

5  Inzet van een medewerker uit een regionale vervangingspool

6  Detachering van een medewerker vanuit een ander schoolbestuur

7  Tijdelijke uitbreiding van de aanstelling c.q. benoeming van een medewerker die reeds in tijdelijke dienst 
is (tijdelijke taakuitbreiding)

8  Tijdelijke uitbreiding van de aanstelling c.q. benoeming van een medewerker die al in vaste dienst is 
(tijdelijke taakuitbreiding)

9  Aanstelling c.q. benoeming in een tijdelijk dienstverband met vaste einddatum ten behoeve van diverse 
vervangingswerkzaamheden

10  Aanstelling c.q. benoeming in een tijdelijk dienstverband ten behoeve van één specifieke verlofsituatie 
voor de duur van die verlofsituatie 

11  Flexibele inzet van medewerkers

12  Inzet van een uitzendkracht 

13  Inhuur van interim personeel

14  Payrolling

15  Noodmaatregelen (zoals het samenvoegen van groepen)

De keuze voor bepaalde contracten is afhankelijk van de eerder gemaakte beleidskeuzes. 
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DETACHERING

LOSSE CONTRACTEN

BINDINGSCONTRACTEN

MIN - MAX

PARTTIMERS

POOLERS / BOVENTALLIGEN

Door schaarste op de arbeidsmarkt en verloren capaciteit van min/max-contracten ontstaat er 
onderlinge concurrentie tussen schoolbesturen om goede vervangers te krijgen.  
De werkgeverschapsrol, om aantrekkelijk te zijn voor medewerkers, wordt dus steeds belangrijker. 
Bepaal vooraf de min/max-uren. Deze moeten flexibiliteit bieden, maar ook zekerheid voor een 
medewerker die zijn/haar vaste lasten moet betalen. Door afspraken te maken met collega-
besturen over de inzet van de min/max-uren, zitten er geen vervangers thuis die willen werken 
omdat zij opkomstplicht hebben bij een ander bestuur. Geef de (flex)pool een positieve lading, er 
zal vrijwillige mobiliteit ontstaan.

Wat hebben 
we te bieden qua 

baanzekerheid 
voor invallers?

Hoe geef ik 
flexibiliteit een 
positieve lading 
en maak ik het 

aantrekkelijk voor 
medewerkers?

Op welke 
manier ga ik 

onbenut potentieel 
binnen mijn 
organisatie 
inzetten? 

Wat zijn de 
ontwikkelmogelijkheden 

voor medewerkers  
(om de kwaliteit van het  
onderwijs te waarborgen  

en te stimuleren zal er 
geïnvesteerd moeten  
worden in scholing)? 

Hoe houden we 
(flex-)leerkrachten 

in het vizier qua 
scholing?
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Software
Alle huidige ontwikkelingen maakt het noodzakelijk om de organisatie van vervangingen te 
centraliseren en op grote schaal te regelen. De juiste software is een vereiste om alles onder 
controle te krijgen en te kunnen samenwerken voor het beste onderwijs.  
De huidige wet- en regelgeving maakt het niet makkelijker. De (vervangings-)planning staat (vaak) 
niet bovenaan een prioriteitenlijst, terwijl dit de basis is  de juiste leerkracht op de juiste plek 
voor het beste onderwijs. De Wet Werk en Zekerheid en CAO zijn het speelveld waarbinnen 
de planning gemaakt moet worden. De kosten voor het niet onder controle hebben van de 
verschillende contractvormen is een veelvoud van de kosten voor een softwarelicentie. Het niet 
onder controle hebben van de verschillende contractvormen kan zorgen voor leegloop van uren, 
ongewenste verplichtingen en een toename van noodoplossingen, zoals kinderen naar huis 
sturen, klassen samenvoegen en payrolling. Naast negatieve financiële gevolgen heeft dit invloed 
op de kwaliteit van het onderwijs, tevredenheid van de kinderen en ouders. Een systeem heeft op 
zoveel terreinen invloed, maak daarom een weloverwogen keuze en beslis niet op basis van een 
presentatie van één uur. 
Waar moet ik op letten bij de aanschaf van software?
Bij de keuze voor software is het van belang om vooraf te bepalen wat het doel moet zijn van het 
systeem. Laat niet alleen de beleidsmakers de keuze maken, maar laat ook de medewerkers die 
er mee gaan werken meebeslissen. Neem de tijd en informeer bij referenten, een goed systeem 
kan voor een flinke besparing zorgen! 
Wat moet Software kunnen?
Bepaal vooraf wat de meerwaarde van software moet zijn. Denk hierbij aan de volgende punten:

• Bewaking van eigen beleid en wet- en regelgeving, dit moet vastliggen in het systeem en niet 
in het hoofd van een coördinator.

• Voorkomen van foute beslissingen.
• Werken conform de procedures die accountants stellen.
• Inrichting van alle mogelijke contractvormen binnen het bestuur. 
• Procesoptimalisatie, tijdswinst. 
• Controle krijgen over min/max-contracten, aantal in te zetten uren per persoon binnen de 

daarvoor beschikbare dagen. 
• Continuïteit voor de klas, zonder ongewenste verplichtingen.
• Managementinformatie om mee te sturen. 
• Voorkomen van leegloop van min/max-uren door volledige controle over deze uren. 
• Samenwerkingsmogelijkheden met collega-besturen. Profiteren van elkaar zonder in te 

leveren op eigen beleid. 
• Mogelijkheden tot het genereren van mutatieoverzichten voor de salarisadministratie en/of 

een koppeling met een salarispakket.
• Automatische berekening van reiskosten per medewerker.
• Mogelijkheden om onderling te detacheren met besturen in de regio.
• Evaluatiemogelijkheden onderwijspersoneel en directeuren, zodat u kunt sturen op kwaliteit.
• Smartphone-integratie.
• Integratie met administratieve processen.

Een softwarepakket voor de planning en coördinatie van vervangers moet niet alleen controle 
geven over de verschillende contractvormen en inzet-uren, maar moet het beleid vertalen naar 
keuzes. De kans op een ‘foute’ beslissing moet voorkomen worden. 
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Conclusie
Het scala aan oplossingen en mogelijkheden binnen de kaders van de wet- en regelgeving is 
groot. Door de vele oplossingen is het mogelijk om de gezamenlijke en individuele belangen van 
besturen zo goed mogelijk te bedienen. Ieder bestuur heeft te maken met een specifieke situatie, 
wensen, mogelijkheden en financiële middelen.  
Op een aantal zaken heeft u invloed op een aantal niet. Er is geen eenduidig antwoord voor alle 
schoolbesturen in Nederland, maar voor elke situatie is een passende oplossing te bedenken. 

Het belangrijkste is om zorgvuldig te werk te gaan en weloverwogen keuzes te 
maken. 
Uw keuzes voor een specifieke invulling heeft consequenties voor de mate van het succes. 
De bezettingsgraad en het succes van de planning en coördinatie is sterk afhankelijk van het 
aantal beschikbare leerkrachten in een regio en de vervangingsbehoefte, maar dus ook het 
vervangingsbeleid. Het gaat niet om het ‘rondpompen’ van vervangers, maar om keuzes maken 
op basis van de kwaliteit van de medewerkers en de personeelsbehoefte op piekperiodes te 
verlagen. 

Bij de juiste keuzes is de Wet Werk en Zekerheid een zegen voor het onderwijs: 
gemiddeld genomen meer kwaliteit en expertise voor de klas, meer continuïteit van 
het onderwijs en meer zekerheid voor de leerkrachten. 
Met dit document hopen we u op weg te hebben geholpen.  
Ten slotte willen wij u bedanken voor uw belangstelling voor dit document.  
Wij stellen uw feedback zeer op prijs. 

Clooser.nl
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 Meer informatie kunt u vinden via: 

 Clooser.nl, Grubbenvorsterweg 5, 5975 RA Sevenum

 www.clooser.nl   +31 77 467 0005   info@clooser.nl

Clooser.nl is gespecialiseerd in vervangingsdienstverlening voor het onderwijs. Wij ondersteunen 
en adviseren schoolbesturen/samenwerkingsverbanden over strategisch vervangingsbeleid en 
helpen met het vinden van oplossingen, alles binnen de kaders van de WWZ, CAO en uw eigen 
beleid. 
Daarnaast zorgen wij eventueel voor de operationele uitvoering. De software voor de operationele 
uitvoering ontwikkelen wij, met de klant altijd centraal, in eigen beheer. Met Sevenum als thuisbasis 
werken wij in een gemotiveerd team van specialisten vanaf begin jaren 90. Met veel plezier werken 
wij aan een totaaloplossing om via zorgvuldig samengestelde schillen een optimale inzet van 
vervangers te realiseren, met behoud van kwaliteit en continuïteit voor de klas.

Wie is 
Clooser.nl ?
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Vervanging 
organiseren

in het PO

3. UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
Organiseer coördinatie en registratie van 
vervangingen binnen school en/of bestuur. 
Schets een proces voor het organiseren van 
alle verschillende soorten vervangingen. Zorg 
voor goede coaching van schoolleiders. Geef 
schoolleiders regelruimte via een basisbudget. 
Betrek en verbind flexibele medewerkers met de 
organisatie. Beloon flexibele inzet voor flexibele 
en vaste medewerkers.

1. VERVANGINGSBEHOEFTE IN 
KAART BRENGEN
Wat valt er wel en niet onder het 
begrip ‘vervanging’?
Wat is de te verwachten behoefte 
aan voorspelbare vervanging?
Wat is de te verwachten behoefte 
aan kortdurende vervanging?
Wat is er de afgelopen twee jaar 
ingezet als kortdurende vervanging?
Komen de inzet van vervanging en 
te verwachten vervanging overeen?  

CENTRAAL EN LOKAAL ORGANISEREN   
-  Wat vindt een schoolteam belangrijk bij 

vervanging, laat hen meedenken 
-  Creëer regelruimte om als team gezamenlijk 

verantwoordelijk te kunnen zijn
-  Maak oplossingen mogelijk die passen hun manier 

van werken
-  Maak het aantrekkelijk om flexibiliteit samen en 

vrijwillig te organiseren
-  Denk creatief en flexibel over maatwerk 

oplossingen voor belemmeringen bij teamleden

2. OPLOSSINGEN COMBINEREN
Hoe ga je om met flexibele inzet van vaste 
medewerkers? Min-max-contracten geven 
nieuwe mogelijkheden voor flexibiliteit
Vast contract met geplande deels flexibele 
inzet. Medewerkers die volledig flexibel 
werken een vast contract bieden
Bovenschoolse pool of stichting 
gebruiken om pieken op te vangen. 
Nul uren contract niet meer mogelijk 
en heeft ook veel nadelen. Payroll en 
uitzendarbeid zijn duur en geven risico op 
werkgeversverplichtingen.

ALLEEN ORGANISEREN OF 
SAMENWERKEN
-  Kies voor samenwerking met 

andere scholen of andere 
schoolbesturen?

-  Organiseer zelf vervanging en/of 
huur flexibiliteit in?

-  Dilemma’s; verschillen tussen 
denominaties, kwaliteit binnen de 
vervangingspool

⁴De PO-Raad heeft diverse stellingen voorgelegd aan schoolbestuurders en P&O-medewerkers. Welke nieuwe 
mogelijkheden kunnen er ontstaan voor het organiseren van vervanging als iedereen deels flexibel gaat werken? Hoe 
kunnen andere HR-thema’s in de organisatie helpen bij het organiseren van vervanging? Hoe kan ik de samenwerking 
met schoolbesturen voor het vervangingsbeleid aanpakken?

De opbrengst van de bijeenkomsten zijn gebundeld in de cyclus. In de cirkel staan de stappen 
van de cyclus die worden doorlopen, buiten de cirkel staan de overwegingen die hierbij een rol 
spelen.

Bron: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/cyclus-van-vervangen-in-het-primair-onderwijs

Bijlage⁴

FLEXIBILITEIT AANTREKKELIJK MAKEN
-  Maak flexibiliteit voorspelbaar op vaste 

dagen, binnen vaste klassen, in een vaste 
periode 

-  ga ‘veilig’ experimenteren met flexibiliteit, 
door: meelopen op een andere school 
tijdelijk detacheren.

-  benadruk voordelen nieuwe ideeën 
opdoen buiten eigen klas, bredere 
ontwikkeling, afwisseling

- deel succesverhalen,
-  beloon medewerkers voor flexibiliteit met:  

Beloningsbeleid afgestemd met de PGMR 
op grond van artikel 6.19 van de CAO PO 
Extra tijd voor voor- en nawerk (indien het 
overlegmodel wordt gehanteerd kan dit 
onderdeel zijn van het invoeringsplan) 
Mogelijkheid verlof op te nemen buiten 
leerlingvakanties 

TERUGDRINGEN WERKDRUK 
EN ZIEKTEVERZUIM
Benut de verschillende HR 
instrumenten: 
- Z et hiervoor professionaliserings- 

budget in.  
-  Benut de tijd voor duurzame 

inzetbaarheid 
-  Creëer flexibiliteit binnen 

het team door ruimte in het 
taakbeleid

-  Betrek flexibele medewerkers in 
de gesprekkencyclus

-  Organiseer vanuit het team 
feedback voor flexibele 
medewerkers

-  Benut ervaringen van flexibele 
medewerkers voor organisatie 
verbetering. 


