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Managementsamenvatting 

Inleiding 

Het Vervangingsfonds bekostigt vervanging van zieke werknemers in het primair- en voortgezet 

onderwijs. Per jaar keert het Vervangingsfonds hiervoor f 660 miljoen uit aan het primair en het 

voortgezet onderwijs. De vraag is of er in de totale systematiek veranderingen zijn aan te brengen die 

tot een beter werkend systeem leiden. 

Belangrijkste bevindingen 

Het Vervangingsfonds int premies van scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en 

vergoedt de kosten van de vervanging van zieke medewerkers. De door scholen af te dragen premie is 

afhankelijk van de gedeclareerde vervanging in de voorafgaande periode. Over het functioneren van 

het fonds heeft de werkgroep de volgende bevindingen gedaan: 

Het voortgezet onderwijs heeft inmiddels lumpsumbekostiging. De bekostiging van de vervanging 

(2% van de totale uitgaven) komt hiermee niet meer overeen. Er is dus voor een klein deel van de 

uitgaven sprake van een afwijkende sturingsmethode. Het primair onderwijs kent vanwege de 

schaalgrootte een declaratiebekostiging. De huidige bekostiging van vervanging past hier nog wel 

bij. Voor het primair onderwijs ligt op korte termijn decentralisatie c.q. vergroting van het eigen 

risico niet voor de hand. 

Scholen moeten een gedifferentieerde premie betalen die gebaseerd is op de eerdere 

vervangingsdeclaraties. Hierdoor is er een directe prikkel om & vervangingsdeclaraties terug te 

dringen en slechts een indirecte prikkel om de belangrijkste oorzaak, het ziekteverzuim, terug te 

dringen. 

In het premiesysteem wordt gewerkt met treden om de toeslag of korting op de premie te bepalen. 

Dit leidt tot strategisch declareren. Totaan het betreden van de volgende trede wordt er maximaal 

gedeclareerd. Om de tredegrens niet te overschrijden worden er andere vervangingsmaatregelen 

getroffen of wordt de vervanging uit eigen budget betaald. 

De rollen van de actoren die bij het Vervangingsfonds betrokken zijn, zijn in de loop van de tijd 

diffuus geworden. De door de minister beoogde beleidsdoelstelling om de verantwoordelijkheid 

voor vervanging en ziekteverzuim bij werkgevers en werknemers te leggen, is niet gerealiseerd. 

Naast het Vervangingsfonds kent OCenW ook nog het Participatiefonds (wachtgelden polvolbve) 

en het Noodfonds (voor po-scholen die in de problemen komen). Deze fondsen hebben 

grotendeels hetzelfde bestuur en het Vervangingsfonds en het Participatiefonds hebben allebei te 

maken met inactiviteit, gerelateerd aan de 'welzijnsfactor' in het onderwijs. Er is echter geen 

bewuste beleidsmatige koppeling en ook de geldstromen en administraties zijn gescheiden. 

Doordat het Vervangingsfonds de grens voor declaratie op dertig maanden ziekte stelt, lopen de 

geldstromen voor WAO en ziekte onnodig door elkaar en is sprake van dubbele prikkelwerking. 



Varianten voor verbetehg 

De werkgroep heeft drie voorstellen geformuleerd die leiden tot verbetering van het stelsel, (1) het 

opheffen van het Vervangingsfonds en het introduceren van het eigenrisicodragerschap bij het 

voortgezet onderwijs, (2) het samenvoegen van fondsen en (3) het doorvoeren van een aantal kleine 

verbeteringen op basis van het huidige stelsel. Hierbij zijn (delen van) de varianten ook naast elkaar te 

gebruiken. De werkgroep heeft variant 1 het meest uitgewerkt. In variant 3 is een aantal verbeteringen 

aangegeven met instandhouding van het Vervangingsfonds. Van een andere orde is variant 2. Deze 

ligt op het grensvlak van de reikwijdte van dit onderzoek. De werkgroep heeft deze variant niet ver 

uitgewerkt, maar doet wel een aantal suggesties voor verdere uitwerking. 

1. Ooheffen Vervan~inasfonds en introductie van eiaenrisicodraaerscha~ voor vervanaina en ziekte in 

het voortaezet onderwiis: Het voortgezet onderwijs wordt volledig eigenrisicodrager voor de kosten van 

ziekte in de eigen organisatie . Het schoolbestuur kan zelf kiezen of ze dit risico wil verzekeren. De 

sturing vindt plaats op ziekte en niet meer op vervanging. Hier hoort bij dat scholen ook zelf 

verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsgezondheidszorg. Ook moet dit gepaard te gaan met een impuls 

in de aandacht voor het personeel. Hierbij kan worden gedacht aan een actief mobiliteitsbeleid en 

positieve of negatieve prikkels in de rechtspositie. De lumpsum wordt uitgebreid met de budgetten voor 

bednjfsgezondheidszorg en bevat, met inachtneming van eventuele correctiefactoren, de huidige 

vergoeding voor de premie voor vervanging. Uitsluitend voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof 

wordt een centrale voorziening in stand gehouden (conform de regeling in het bedrijfsleven). Gezien 

de bekostigingssystematiek (declaratiebekostiging) wordt voor het primair onderwijs eigenrisicodrager- 

schap niet voorgesteld. Decentralisatie c.q. lumpsumfinanciering wordt daar vanwege de schaalgrootte 

nu niet mogelijk geacht 

2. Samenvoeaen van fondsen: Het Vervangingsfonds, het Participatiefonds en het Noodfonds worden 

ondergebracht in &n stichting onder &n bestuur. Zo ontstaat een structuur waarin gericht beleid kan 

worden gevoerd op inactiviteit als gevolg van ziekte en ontslag. Verwacht mag worden dat de 

welzijnsfactor die bij beide vormen van inactiviteit een rol speelt, een belangrijk aangrijpingspunt 

hiervoor vormt. Ook zijn financiële besparingen mogelijk. Door bestuurlijke, financiële en beleidsmatige 

integratie, zal namelijk de inzet van wachtgelders voor vervanging kunnen rden gestimuleerd. 

3. Verbeterinaen OR basis van het huidiae stelsel: Het Vervangingsfonds wordt in stand gehouden met 

de volgende aanpassingen: 

a. De bekostiging van vervanging door het Vervangingsfonds wordt voor het voortgezet onderwijs 

beperkt tot het eerste jaar ziekte. 

b. Het Vervangingsfonds stelt de premies vast op basis van het ziekteverzuim in plaats van op basis 

van de vervangingsdeclaraües 



c. Het vervangingsreglement wordt aangepast in die zin dat een glijdende schaal wordt ingevoerd in 

het premiedifferentiatiesysteem en dat er een grens wordt gelegd bij 24 maanden ziekte om in 

aanmerking te kunnen komen voor bekostiging van vervanging. 

d. De rollen van de diverse actoren worden meer geëxpliciteerd en zuiver gehouden. Hierbij kan 

onder andere aan de volgende twee mogelijkheden worden gedacht: (1) de bestuurssamenstelling 

wordt aangepast in die zin dat alleen werkgevers vertegenwoordigd zijn, (2) de minister van 

OCenW neemt een terughoudende positie in ten opzichte van het Vervangingsfonds. 

Aanbeveling van de werkgroep: 

Op grond van de analyse en de toets op de criteria, beveelt de werkgroep aan variant 1 voor het 

voorgezet onderwijs te implementeren. Voor het primair onderwijs beveelt de werkgroep aan variant 3 

toe te passen met uitzondering van onderdeel 3a. Variant 2 bevat kansen die volgens de werkgroep na 

besluitvorming over de OOW-operatie nog nader moeten worden onderzocht. 



1. Inleiding 

1 .1 Aanleiding voor het onderzoek 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het interdepartementaal beleidconderzoek naar het 

Vewangingsfonds. Het Vewangingsfonds bestaat nu enkele jaren. In deze periode is de vraag 

ontstaan of dehuidige bestuurlijke structuur nog adequaat is. Hiervoor bestaan de volgende redenen: 

- De financiële verantwoordelijkheid is in de praktijk niet altijd helder. 

- De Algemene Rekenkamer heeft recent de vraag aan de orde gesteld, in hoeverre de taken voor 

verzuimbeheersing adequaat worden uitgevoerd. 

- In de bekostiging van de onderwijssectoren zijn wijzigingen aangebracht die gericht zijn op meer 

autonomie. 
- In de marktsector is de Ziektewet gewijzigd, waarbij de individuele werkgever meer 

verantwoordelijkheid heeft gekregen voor het ziekteverzuim. In het onderwijsveld is de 

verantwoordelijkheidsverdeling ongewijzigd gebleven. 

Gegeven deze ontwikkelingen is in de MR besloten een onderzoek te doen naar het Vervangings- 

fonds. 

1.2 Onderroekcvraag 

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Zijn er in de verantwoordelijkheden, de 

sturingsinstrumenten en de financiering voor het Vervangingsfonds veranderingen aan te brengen die 

tot een beter werkend systeem leiden voor vervanging en ziektevenuim? 

l .3 Aanpak van het onderzoek 

De werkgroep heeft eerst een analyse gemaakt van de feitelijke situatie. Veel tijd is besteed aan het in 

kaart brengen van verantwoordelijkheden, sturingsinstrumenten en financiële stromen. Hierbij is 

gebruik gemaakt van een aantal onderzoeken naar verschillende deelterreinen van vervanging en 

ziekteverzuim. Verder zijn diverse gesprekken gevoerd met scholen voor primair en voortgezet 

onderwijs (directeuren, bestuur, gemeenten) om een indruk te krijgen van de werking en de 

belemmeringen in de praktijk. Ook heeft het VflBGZ een presentatie gehouden over 

bedrijfsgezondheidszorg. Vervolgens is er een inventarisatie gemaakt van mogelijke aanpassingen en 

de eisen waaraan deze moeten voldoen. Bij de afweging is ruim aandacht besteed aan de invloed en 

doorwerking van de aanpassingen op de omgevingsfactoren. uiteindelijk heeft dit geleid tot drie 

hoofdvarianten met voorstellen voor aanpassing van het huidige bekostigingssysteem enlof 

organisatie. 

1.4 Leeswijzer 

In paragraaf 2 vindt u een beschrijving van het Vervangingsfonds en de werking ervan. Omdat 
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2. Vervanging en ziekteverzuim 

2.1 Het Vervangingsfonds 

Het Vervangingsfonds 

Het Vervangingsfonds is sinds 1992 belast met de bekostiging van vervanging, en bewaklng van die 

bekostiging, wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid in het primair en voortgezet onderwijs. Het 

Vervangingsfonds is een vereveningsfonds waaruit kosten voor vervanging van zieke werknemers 

worden betaald. Hiervoor int het fonds onder andere premies van de scholen. Ter vergoeding hiervan 

ontvangen de scholen van OCenW een opslag in hun bekostiging. 

Het Vervangingsfonds wordt beheerd door de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijkgezondheidszorg 

voor het onderwijs (VflBGZ) en is een zelfstandig bestuursorgaan met een privaatrechtelijke 

rechtsvorm. Het bestuur wordt gevormd door leden uit de kring van de Personeelsorganisaties, leden 

uit de kring van de Besturenorganisaties en de VNG, een onafhankelijk voorzitter op gezamenlijke 

voordracht van werkgevers en werknemers. 

De aanleiding voor oprichting van het fonds waren de jaarlijks stijgende vervangingsuitgaven. Met de 

oprichting van het fonds werd het volgende beoogd: 

1. Beheersing van de vervangingsuitgaven 

2. Beperking van het ziekteverzuim 

3. Versterking van de verantwoordelijkheid van het onderwijsveld voor de problematiek van 

ziekteverzuim en vervanging. 

Werking van het Vervangingsfonds 

Het Vervangingsfonds zorgt voor de bekostiging van vervanging als gevolg van afwezigheid. Om in 

aanmerking te komen voor deze bekostiging, moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Jaarlijks stelt het Vervangingsfonds hiervoor een vervangingsreglement op. In het reglement staan 

regels voor schoolbesturen over o.a. de hoogte van de premie, de premiedifferentiatieregeling en de 

voorwaarden voor het declareren van vervangingskosten. De reglementen worden vastgesteld door 

het Vervangingsfonds. De minister heeft, behoudens het premieécart, geen goedkeuringsrecht De 

uitvoering van de vervangingsregeling berust bij USZO. 

Als aan de voorwaarden van het vervangingsreglement is voldaan, betaalt het Vervangingsfonds de 

kosten van de vervanger aan de school. Hiervoor heeft het Vervangingsfonds in totaal drie 

inkomensbronnen: 



- de premies die de scholen aan het Vervangingsfonds betalen. Deze premie bestaat uiteen 

basispremie en een gedifferentieerde premie. De gedifferentieerde premie hangt af van de 

omvang van de eerdere declaraties (het zgn. Vervangingsbijdrage-Differentiatiesysteem zie 

bijlage D). 
- de WAO-uitkering. Deze gaat in principe van het AOF (wettelijk) en het ABP (bovenwettelijk), via 

USZO, naar de werknemer. In de sector onderwijs kan USZO deze uitkering aan het 

Vervangingsfonds overmaken. 
- eventuele directe betalingen vanuit OCenW. Hierbij gaat het om het oplossen van tijdelijke 

tekorten die niet meer in de opslag aan de scholen kunnen worden verwerkt 

Tezamen moeten deze inkomsten voldoende zijn om de vervangingskosten te betalen. In totaal keert 

het Vervangingsfonds per jaar ongeveer f 650 mln uit aan het primair en voortgezet onderwijs. 

In onderstaand schema is het bovenstaande nog eens schematisch weergegeven. 

AOF, ABP, 
uitv: USZO 

I Ministerie l 
WAO 

Evt. directe 
betalingen 

Bekostiging 
(opslag in 
peisonele 
bekostiging) \ 

Declaratie van 7 

l Vf 

vervangingskosten 
I@- Scholen 



Vervangingsgraad 

Het is van belang t e  beseffen dat e r  niet bij alle afwezigheid van personeel vervangen wordt Voor een  

groot deel komt dit door het vervangingsreglement. Ook speelt mee dat scholen door d e  prikkel van 

het premiedifferentiatiesysteem besluiten niet te  vervangen. Tenslotte speelt d e  beschikbaarheid van 

vervangers op d e  arbeidsmarkt een rol. 

Het percentage afwezigheid dat werkelijk vervangen wordt is alleen globaal bekend. Er zijn geen 

trendcijfers beschikbaar. In een onderzoek van het Project Verzuimcijfers OndeMljs wordt gemeld dat  

in het basisonderwijs het ziekteverzuim tot 30 dagen voor 80% vervangen wordt en het ziekteverzuim 

langer dan 30 dagen voor 90%. In het speciaal onderwijs wordt het ziekteverzuim tot 30 dagen voor 

60% vervangen en  het ziekteverzuim langer dan 30 dagen voor 90%. In het voortgezet onderwijs is 

met name voor het kortdurend ziekteverzuim het vervangingspercentage een stuk lager (2 tot 6%). Het 

ziekteverzuim van 31 -90 dagen wordt nog maar voor ongeveer d e  helft vervangen en  het 

ziekteverzuim van meer dan 90 dagen voor ruim 80% 

Formele regelgeving 

In bijlage C is een beschrijving opgenomen van d e  formele regelgeving rond het Vervangingsfonds. 

2.2 Bedrijfsgezondheidszorg 

Bedrijfsgezondheidszorg in het primair en voortgezet onderwijs wordt op  twee manieren vormgegeven: 
- Scholen sluiten contracten met arbodiensten voor minimaal het wettelijk basispakket 

bedrijfsgezondheidszorg zoals voorgeschreven in d e  ARBO-wet. Hiervoor ontvangen zij middelen 

in d e  reguliere bekostiging. Het gaat hierbij in totaal om ca f 30 mln. 
- Een onderdeel van het Vervangingsfonds is het Centraal Orgaan Bedriifsaezondheidszora voor 

het Onderwiis (COBGZ). Het COBGZ vervult d e  volgende taken: (1) Het sluit 

raamovereenkomsten met arbodiensten over d e  pakketten arbo- e n  bedrijfsgezondheidszorg die 

d e  scholen afnemen van d e  arbodiensten. (2) Het verleent subsidies aan scholen met 

aantoonbare problemen met de arbeidsomstandigheden of met een  bovengemiddeld 

ziekteverzuim (het zgn. Aanvullend Pakket). (3) Het stuurt arboconsulenten naar scholen met een  

hoog ziekteverzuim. En tenslotte (4) houdt dit orgaan zich bezig met instrumentontwikkeling, 

opleiding en  onderzoek om scholen in staat te  stellen een  goed verzuimbeleid te  voeren. Aan deze 
taken wordt ca f 20 mln uitgegeven, incl. apparaatskosten. 

In onderstaand overzicht wordt het bovenstaande nog e e n s  schematisch weergegeven. 



Middelen voor I Ministerie I 
landelijke taken: 
aanvullende pakket, , u K o e l )  subsidie voor 
productontwikkeling basiszorg; via materiele 
en onderzoek bekostiging 

Schoolbesturen * I  1 

Arbodiensten 

Op aanvraag: 

2.3 Ontwikkeling ziekteverzuim en vervanging 

Doel van het Vervangingsfonds was onder andere om de vervangingsuitgaven te beheersen en het 

ziekteverzuim terug te dringen. 

individuele subsidies 
aanvullende pakket 

Ontwikkeling vervangingsuitgaven 

In bijlage B zijn twee grafieken opgenomen die de ontwikkeling aangeven van de vervangingsuitgaven: 

een grafiek met de absolute vervangingsuitgaven en een grafiek waarin de vervangingsuitgaven zijn 

gecomgeerd voor prijsontwikkeling en ontwikkelingen in het aantal personeelsleden. Hierin zien we dat 

de uitgavenstijging in 1994, twee jaar na de instelling van het vervangingsfonds. is gestopt 

Inkopen arbo-diensten 

Onhvik!ce!ing z~eWe:wmh 

In bijlage A is een tabel opgenomen met de ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage van 

onderwijzend personeel in het primair en voortgezet onderwijs. Deze cijfers laten in de periode van 



1985-1995 een nogal schommelend beeld zien. Het geheel bevindt zich binnen een marge van 2,5% 

(tussen de 6,0% en 8,6%). Rekening moet worden gehouden met specifieke kenmerken van de 

onderwijsssector, zoals vergrijzing en het grote aantal vrouwen. Niet bekend is in hoeverre deze 

kenmerken invloed hebben op het ziekteverzuimpercentage. 

In bijlage A is'.een overzicht opgenomen met de verzuimpercentages van overheid en bedrijfsleven 

over de jaren 1993 t/m 1995. In vergelijking met andere sectoren is het ziekteverzuim in de sector 

onderwijs hoog (ruim 7%). In de overige overheidssectoren is sprake van een daling van het 

ziekteverzuim. In de onderwijssector niet. Ook bij deze vergelijking moet echter rekening worden 

gehouden met bovengenoemde kenmerken van de onderwijssector. 

In de marktsector is in de periode 1994 tot 1996 een significante daling opgetreden van het 

ziekteverzuim. Onderzoeken van o.a. het CTSV wijzen erop dat deze daling mede het gevolg is van de 

financiële prikkel die werkgevers ervaren. Zij moeten immers gedurende de eerste zes weken ziekte 

zelf het loon doorbetalen. Deze onderzoeken wijzen er ook op dat "een verbetering in het 

ziekteverzuimbeleid in zijn algemeenheid samengaat met een daling van het ziekteverzuim"'. Het 

effect van de nieuwe maatregelen W L B Z )  waarbij de loondoorbetaling gedurende het gehele eerste 

jaar ziekteverzuim voor rekening van de werkgever komt, is nog niet duidelijk. 

Toekomstige onfwikkelingen 

Een aantal toekomstige ontwikkelingen zal mogelijk leiden tot een hoger ziekteverzuim: 

- Er wordt een verdere vergrijzing van het ondewijspersoneel verwacht 

- Sociale zekerheidsregelingen zijn gewijzigd in die zin dat de uitstroom in inactiviteitsregelingen 

voor personeel is bemoeilijkt en dat de werkgever wordt geprikkeld om uitstroom in deze 

regelingen te voorkomen. 

Goed personeelsbeleid (zoals beschreven in Cj 2.4) om het ziekteverzuim terug te dringen, is dan ook 

van belang. 

Conclusie: 

In 1994, twee jaar na de instelling van het Vervangingsfonds, is de stijging van de vervangingsuitgaven 

gestopt. Mogelijk is er een causaal verband, maar dit is niet aangetoond. Er is geen duidelijke trend in 

de ontwikkeling van het ziekteverzuim in het onderwijs. Het ziekteverzuim in de sector onderwijs steekt 

in negatieve zin af tegen die in andere sectoren. Er is geen nader onderzoek voorhanden in hoeverre 

het verschil verklaard wordt door de manier waarop met vewangingskosten en ziekteverzuim wordt 

omgegaan, hoe de prikkelwerking is, of door specifieke kenmerken van de sector onderwijs 

1 
Erasmus Finance 8 Insurance Centre, p. 172 
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(vergrijzing, aandeel vrouwen). In de toekomst zal er mogelijk een grotere druk op het ziekteverzuim 

ontstaan, met name door vergrijzing. Goed personeelsbeleid om het ziekteverzuim terug te dringen, is 

dan ook van belang. 

Voor verder informatie over ziekteverzuim in het onderwijs (duur, frequentie, soort, oorzaak) zie bijlage 

2.4 Personeelsbeleid 

Personeelsbeleid is, naast bedrijfsgezondheidszorg, een van de instrumenten waarmee de omvang 

van het verzuim kan worden beïnvloed. Op dit moment wordt in het onderwijs op een aantal 

verschillende manieren personeelsbeleid vorm gegeven. Door de BAPO-regeling is het voor oudere 

leerkrachten mogelijk een aantal uren per week minder te gaan werken. Het salaris wordt voor deze 

uren voor 65% doorbetaald. Het aantal uren werkweekverkorting is vier uur voor 52 tot 55 jarigen en 

acht uur voor 56 jaar en ouder. Er is sinds kort een mogelijkheid voor sabbatsverlof. Leraren kunnen 

daarbij verlof opsparen en zo een langdurige verlofperiode opnemen. Gedurende deze verlofperiode 

worden zij volledig doorbetaald. Ook kan arbeidsduurverkorting worden gespaard om deze dagen later 

in de vorm van extra BAPO op te nemen. 

Naast deze algemene faciliteiten bestaat de mogelijkheid voor scholen om zelf een personeelsbeleid te 

voeren. In totaal beschikken de scholen hiervoor over ca. f 320 mln.. Dit kan worden aangewend voor 

beloningsdifferentiatie, taakontlasting, taak- en functiedifferentiatie en begeleiding van beginnende 

leraren. Het belang van goed personeelsbeleid kan worden geïllustreerd met het gegeven dat een 
' 

groot deel van het verzuim een psychische oorzaak heeft. Uit een steekproef van Vewey en Jonker 

(1997) blijkt dat het daarbij gaat om ca 40% van het ziekteverzuim in het onderwijs. Dit "welzijns" 

gerelateerde ziekteverzuim zou voor een deel door personeelsbeleid beïnvloedbaar kunnen zijn. 

Overigens moet erkend worden dat er altijd een groot gedeelte van het ziekteverzuim door de 

werkgever niet beïnvloedbaar zal zijn. 



3. Bevindingen l knelpunten 

3.1 Prikkel van het Vewangingsbijdrage-Differentiatiesysteem 

Het Vervangii'igsbgdrage-Differentiatiesysteem (VDS) 

Om de vervangingskosten en het ziekteverzuim terug te dringen heeft het Vervangingsfo.nds een 

systeem van premiedifferentiatie ingevoerd, het zgn. Vervangingsbijdrage-Differentiatiesysteem (VDS). 

Dit systeem werkt als volgt: Op basis van historische declaraties worden scholen ingedeeld in treden. 

Per trede geldt een toeslag of korting op de premie. Dus hoe meer er gedeclareerd is, hoe meer er aan 

premie moet worden betaald. In de toepassing van dit systeem wordt onderscheid gemaakt naar 

onderwijssector. Per sector gelden per treden andere toeslagpercentagec. Daarbij is rekening 

gehouden met de draagkracht van de scholen. Bij het voortgezet onderwijs zijn de toeslagen hoger 

dan bij het primair onderwijs. 

In bijlage D is een overzicht opgenomen van de verschillende treden in dit systeem. 

Prikkel op vervanging in plaats van op ziektevenuim 

Het aangrijpingspunt in het premiedifferentiatiesysteem is de vervangingsdeclaratie en niet het 

ziekteverzuim. Er is dus een directe prikkel voor scholen om de vervangingsdeclaraties terug te 

dringen en een minder directe prikkel (wel aanwezig) om het ziekterverzuim terug te dringen. 

Gesprekken die gevoerd zijn met een aantal scholen en een gemeente bevestigen dit beeld, met name 

voor het voortgezet onderwijs. Schoolbestuurders geven aan dat ze de voordelen van het declareren 

van een vervanger afwegen tegen de nadelen (hogere toeslag). Onderzoek van het Erasmus Finance 

& Insurance Centre (1997) wijst emp-dat haar alle waarschijnlijkheid op deelterreinen een positieve 

impuls is uitgegaan van de toepassing van het VDS op de terugdringing van het declareergedrag en 

het ziekteverzuimn. 

Strategisch gedrag als gevolg van het tredensysteem 

Het tredensysteem roept gedragseffecten op. Uit gesprekken bleek dat administratiekantoren een 

seintje geven als de tredegrens wordt genaderd. Geprobeerd wordt dan niet meer te declareren. Ais 

mogelijkheden werden genoemd: het vervangen door remedial teachers of assistenten, vervangen 

door leraren uit eindexamenklassen (aan het eind van het schooljaar staan deze leraren minder voor 

de klas) of vervangers betalen uit eigen middelen. Ook werd aangegeven dat als toch een tredegrens 

werd overschreden, "dit ook goed te doenn. Opgemerkt moet worden dat met name vo-scholen en de 

gemeente inzicht hadden in het tredesysteem. Dit beeld wordt ook bevestigd door een aantal 

onderzoeken. in onderzoek van het IVA (1996) geeft ca 56% van de vo-scholen aan dat men een 
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Samenloop 

Door d e  invoering van d e  WAO en Pemba ontstaat op twee manieren samenloop: 

1. In het vervangingsreglement staat dat bij ziekte tot 30 maanden kan worden gedeclareerd bij het 

Vervangingsfonds. Dit is 6 maanden na het moment waarop volgens d e  WAO een personeelslid 

mag worden ontslagen. Door voor d e  declaratiegrens het moment van ontslag t e  kiezen e n  niet 

het moment waarop de  WAO-uitkering ingaat (nl. na  1 jaar), moet het Vervangingsfonds ook 

worden gevoed uit AOF en  ABP. Zo ontstaat een vermenging van geldstromen van ziekte e n  

arbeidsongeschiktheid. 

2. Het premiedifferentiatiesysteem van het Vervangingsfonds kent een  toeslag o p  de premie die 

afhankelijk is van d e  gedeclareerde vervanging voor ziekte van nul tot 30 maanden. De Pemba 

kent een toeslag die afhankelijk is van d e  instroom in d e  WAO, dus  ziekte langer dan 1 jaar. Er is 
dus overlap in de prikkelwerking van de Pernba en  het Vervangingsfonds. Opgemerkt moet 

worden dat e r  in het primair onderwijs in d e  praktijk geen overlap is. In d e  declaratiebekostiging 

van het primair onderwijs worden namelijk ook sociale premies door OCenW vergoed en  heeft 

Pemba dus geen prikkelwerking. 

Conclusie 

Doordat het Vervangingsfonds d e  grens van declaratie op 30 maanden stelt, lopen de geldstromen 

voor WAO en ziekte onnodig door elkaar. Hierdoor ontstaat een dubbele prikkelwerking. In het primair 

onderwijs is er  geen sprake van dubbele prikkelwerking, omdat de Pemba door de 

declaratiebekostiging geen prikkel geeft. 

3.3 Bestuurlijke constructie e n  rollen 

De bedoeling van het oprichten van het Vervangingsfonds was om d e  verantwoordelijkheid voor 

vervanging en  ziekteverzuim op afstand te  plaatsen. Om d e  scholen niet al het risico te  laten dragen, is 

gekozen voor een  verzekeringswnstructie. Beoogd werd om d e  jaarlijks stijgende 

vervangingsuitgaven zo  beleidsarm mogelijk te beheersen. Gaandeweg zijn e r  meer regels e n  beleid 

ontwikkeld voor het vervangingsfonds. De minister van OCenW e n  de werknemers zijn meer bij het 
fonds betrokken geraakt. 

OCenW is nu o p  drie verschillende manieren betrokken bij het Vervangingsfonds. Ten eerste via de 

bekostiging van de vervangingsopslag. Ten tweede via een aantal regels o p  het gebied van 
organisatie, premiehoogte, informatie e n  uiteindelijk d e  aanwijzingsbevoegdheid. Ten'derde doordat de 

minister verantwoordelijk wordt geacht voor financiële problemen bij het Vervangingsfonds. Dit leidt 

ertoe dat d e  minister wel moet betalen, maar slechts indirect kan bepalen. De rol van d e  minister is dus 

niet zuiver. 



Ook de rol van het Vervangingsfonds zelf is niet zuiver. Enerzijds is het Vervangingsfonds 

verantwoordelijk voor het realiseren van de budgettaire taakstelling, anderzijds moet het zoveel 

mogelijk rekening houden met het belang van individuele werkgevers en werknemers. Het bestuur 

bestaat immers uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Verwacht mag worden dat het 

bestuur risicomijdend gedrag zal vertonen bij maatregelen die bij de scholen negatief (financieel) 

kunnen uitwerken en de druk op de bedrijfsvoering vergroten. 

Verder is ook de bedrijfsgezondheidszorg zich beleidsrijker gaan ontwikkelen dan alleen de 

financiering. Het COBGZ is inmiddels zelf een speler geworden in het veld. Aan de ene kant is het 

aanbieder van instrumenten voor bedrijfsgezondheidszorg en geeft het subsidies aan scholen in 

problemen, aan de andere kant is het ook co-afnemer van diensten van de arbodiensten: ze 

onderhandelen over pakketten en prijzen. 

Conclusie: 

De rollen van de actoren die bij het V e ~ a n g i n g ~ f ~ n d ~  betrokken zijn, zijn in de loop van tijd diffuus 

geworden. De door de minister beoogde beleidsdoelstelling om de verantwoordelijkheid voor 

vervanging en ziekteverzuim bij werkgevers en werknemer te leggen, is niet gerealiseerd.. 

3.4 Andere fondsen 

Naast het Vervangingsfonds kent OCenW ook nog twee andere fondsen voor het primair enlof 

voortgezet onderwijs: het Participatiefonds (Pf) en het Noodfonds (Nf). 

Het Participatiefonds (Pf) 

Het Participatiefonds is verantwoordelijk voor de wachtgelduitgaven voor de sectoren primair 

onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het Participatiefonds 

bekostigt de werkloosheidsuitkeringen. Het fonds bevordert ook de arbeidsparticipatie van 

wachtgelders. De financiering is als volgt: De scholen ontvangen een opslag van OCenW, waaruit ze 

de werkgeverspremie aan het Pf kunnen betalen. Het fonds zorgt er op haar beurt weer voor dat deze 

premie beschikbaar wordt gesteld aan USZO. USZO betaalt de werkloosheidsuitkeringen. In het Pf 

gaat voor er voor het primair en voortgezet onderwijs ca f 350 miljoen om. Qua samenstelling en 

personele bezetting zijn het bestuur en het bureau van het VfIBGZ grotendeelsgélijk aan die van het 

Participatiefonds. 

Het P4ûÛdfûI7d~ (P"!!) 

Bij het Vervangingsfonds is ook het Noodfonds ondergebracht. Het Noodfonds biedt financigle 

middelen aan die scholen in het primair onderwijs die betalingsproblemen hebben als gevolg van 



autonome of exogene effecten. Hierbij kan worden gedacht aan plotselinge leerlingdalingen, 

omvangrijke ziekteverzuimontwikkelingen etc.. De betrokken scholen worden dan min of meer onder 

curatele gesteld van het Noodfonds. Dit fonds wordt rechtstreeks door het ministerie van OCenW 

bekostigd. Hierbij gaat het om een jaarlijkse subsidie van f 6,s mln. 

Relatie tussen Vf, Pf en Nf 
- De drie fondsen hebben allemaal grotendeels hetzelfde bestuur. 

- De drie fondsen hebben hun eigen geldstromen in de driehoek OCenW-fonds-bevoegd gezag, hun 

eigen takenpakketten met de daaruit voortvloeiende regels voor scholen en -in beginsel- 

gescheiden administraties en liquiditeiten- en vermogensbeheer. 
- Zoals eerder gezegd, heeft ca. 40% van het ziekteverzuim in het onderwijs een psychische of 

welzijnsoorzaak. Deze welzijnsfactor kan zowel gevolgen hebben voor het Vervangingsfonds 

(verzuimlarbeidsongeschiktheid) als voor het Participatiefonds ('pre-pensioneringseffect in het 

wachtgeld). 
- Er bestaat geen bewuste beleidsmatige koppeling tussen de drie fondsen. Er is bijvoorbeeld geen 

prikkel om een wachtgelder in te zetten voor vervanging. Er bestaat ook geen verplichting voor de 

wachtgelder zich beschikbaar te houden voor vervanging. 

Conclusie 

Het Vervangingsfonds met daarbinnen het Noodfonds, en het Participatiefonds hebben grotendeels 

hetzelfde bestuur en hebben allebei te maken met inactiviteit gerelateerd aan de welzijnsfactor in het 

onderwijs (bijv. psychische overbelasting). Er is echter geen sprake van bewuste beleidsmatige 

koppeling. Ook de geldstromen en administraties zijn gescheiden. 

3.5 Bekostigingssystematiek voor vervanging en sturing in het primair en voortgezet onderwijs 

Bij het Vervangingsfonds zijn zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs aangesloten. 

Eén van beide sectoren wordt inmiddels echter fundamenteel anders bekostigd en bestuurd dan bij de 

oprichting van het Vervangingsfonds. De werkgroep is van mening dat het van belang is de 

sturingsmethodiek en bekostiging van vervanging in het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs 

te bezien in relatie tot de bekostiging voor andere uitgavencatagorieën. Op deze manier kan een 

uitspraak worden gedaan over de bekostigingsmodellen die voor het Vervangingsfonds mogelijk en 

wenselijk zijn. 

In de onderstaande tabel zijn de besturingswijze en bekostiging van het voortgezet onderwijs en het 

primair onderwijs kort samengevat. 



I (ca 200 leerlingen in basisonderwijs, ca (ca 1200 leerlingen) I I 
Kleine gemiddelde schoolgrootte 

1 125 leerlingen in het (voortgezet) 

arbeidsvoorwaarden *) 

Grote gemiddelde schoolgrootte 

speciaal onderwijs. 

Geen bestedingsvrijheid tussen 

") De rechten en plichten op het terrein van de sociale zekerheid blijven op centraal niveau geregeld. 

Wel bestedingsvrijheid tussen 

personele en materiële uitgaven. 

Geen wachtdagen bij vervangen 

Voortgezet onderwijs 

In het voortgezet onderwijs wordt ca. 98% van de kosten als lumpsum aan de scholen verstrekt. Voor 

deze middelen geldt bestedingsvrijheid . Dit wil zeggen dat een school de mogelijkheid heeí€ om de 

middelen vrij aan te wenden en te schuiven tussen de verschillende uitgavencatagorieën. Deze 

bekostigingswijze kan worden omschreven als sturen op afctand. De scholen ontvangen een 

totaalbedrag en zijn verantwoordelijk voor de juiste prestaties. Geconstateerd kan worden dat de 

bekostiging van vervanging (2% van de totale uitgaven) niet past in de sturingsmethode die voor het 

overgrote deel van de uitgaven wordt gehanteerd. 

personele en materiële uitgaven. 

Wachtdagen bij vervangen 

Conclusie 

De bekostigingswijze voor vervanging komt in het voortgezet onderwijs niet overeen met de 

bekostigingswijze die voor de rest van de uitgaven in de sector voortgezet onderwijs van toepassing is. 

Er is voor een relatief klein deel van de uitgaven sprake van een afwijkende sturingsmethode. 

Primair onderwijs 

Voor het primair onderwijs geldt een andere bekostigingswijze, namelijk declaratiebekostiging. Deze 

bekostigingswijze hangt samen met de bestaande structuur van het primair onderwijs waarin nog een 

groot aantal kleinere scholen functioneert Het is niet mogelijk tegelijkertijd de continuïteit van deze 

scholen te garanderen zonder garanties in de bekostiging. Gegeven het feit dat de kosten van 

personeei bij kieine scholen sterk kunnen fluctueren (deze zijn immers afhankeli~k van de anciënniteit 

van de werknemer), is declaratiebekostiging noodzakelijk. Als gevolg van deze 

bekostigingssystematiek kunnen scholen beperkt verschuivingen binnen het budget laten plaats 



vinden. Op korte termijn zijn geen veranderingen in de structuur van het primair onderwijs te 

verwachten. De werkgroep is van mening dat een discussie over de vormgeving van de 

vervangingsbekostiging niet bepalend moet zijn voor de structuur van het primair onderwijs maar 

daarvan een afgeleide is. Dus ook voor vervanging alleen, is een lumpsumbekostiging met vergroting 

van het eigen risico nu niet gewenst. 

Conclusie 

De bekostiging van vervangingskosten dient te passen in de bekostiging van het pdmair onderwijs 

zoals deze ook voor andere uitgaven wordt gehanteerd. Voor het primair onderwijs betekent dit dat 

een vergroting van het eigen risico c.q.. decentralisatie nu niet voor de hand ligt. 



4. Varianten voor verbetering 

Op grond van voorgaande bevindingen en knelpunten stelt de werkgroep drie varianten voor die leiden 

tot verbetering van het stelsel: (1) opheffing van het Vervangingsfonds en het introduceren van het 

eigenrisicodragerschap voor vervanging en ziekte in het voorgezet onderwijs; (2) het samenvoegen 

van fondsen; en (3) het doorvoeren van een aantal kleine verbeteringen op basis van het huidige 

stelsel. Delen'van de varianten zijn ook naast elkaar te gebruiken. 

De werkgroep heeft de meeste tijd gestoken in de eerste variant Deze variant is in meer detail 

uitgewerkt en er zijn berekeningen voor gemaakt. In variant 3 is een aantal verbeteringen aangegeven 

met instandhouding van het Vervangingsfonds. Van een heel andere orde is variant 2. Deze variant ligt 

op het grensvlak van de reikwijdte van dit onderzoek, maar gaandeweg het onderzoek zag de 

werkgroep hierin kansen die het vermelden waard zijn. De werkgroep heeft deze variant niet ver 

uitgewerkt, maar doet wel een aantal suggesties voor verdere uitwerking. 

4.1 Variant l: Opheffen Vervangingsfonds en introductie van eigenrisicodragerschap voor 

vervanging en ziekte in het voortgezet onderwijs 

Beschrijving van de variant 

In deze variant wordt het voortgezet onderwijs volledig eigenrisicodrager voor de ziektekosten in de 

eigen organisatie. Het schoolbestuur kan zelf kiezen of ze dit risico.wil verzekeren. Er vindt sturing 

plaats op ziekte en niet meer op vervanging. Hier hoort bij dat scholen ook zelf verantwoordelijk zijn 

voor bedrijfsgezondheidszorg. Ook moet dit gepaard gaan met een impuls in de aandacht voor het 

personeel. 

Deze variant wordt in meer detail als volgt uitgewerkt: 

a. In de lumpsum wordt een normatieve opslag voor het ziekteverzuim verwerkt. Deze opslag is, met 

inachtneming van eventuele correctiefactoren, gelijk aan de opslag die scholen nu ontvangen als 

vergoeding voor de premie aan het Vervangingsfonds. De scholen dragen deze middelen niet 

meer af aan een fonds, maar ze kunnen hiermee naar wens eigenrisicodrager worden of zich 

verzekeren op de markt tegen het ziekteverzuimrisico. Hierbij gaat het om het risico van het eerste 

jaar ziekte. Daarna is de wet Pemba van toepassing. De schoolbesturen kunnen ervoor kiezen 

zich individueel of op basis van mantelcontracten te verzekeren. Omdat de zieke werknemer 

doorbetaald wordt uit de reguliere personele bekostiging, kunnen de middelen uit de opslag of van 

de verzekering worden gebruikt om de vervangers te bekostigen. 

b. Met ingang van 1 januari 1998 wordt in principe de WAO-uitkering rechtstreeks aan de zieke 

werknemer overgemaakt. De school hoeft dus het salaris van de zieke werknemer niet te betalen. 



Ze ontvangt echter via de lumpsum de reguliere middelen om de formatie te bekostigen. Hierdoor 

ontstaat ruimte om de vervanger te kunnen betalen. 

De scholen ontvangen nu via de lumpsum al geld voor het afsluiten van een contract met Arbo- 

diensten. In deze variant worden ook de middelen in de lumpsum vetwerkt die OCenW nu nog 

rechtstreeks aan het VfICOBGZ overmaakt (huidige middelen voor aanvullend pakket en 

onderzoekfinstrumentontwikkeling) . Als scholen dit wensen, kunnen zij ervoor kiezen een aantal 

taken op BGZ-gebied centraal te laten verrichten. 

Voor zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt een centrale voorziening in stand gehouden. Dit is 

namelijk een zeer specifiek risico dat beperkt verzekerbaar is? Uiteraard is dit ook van belang 

voor de positie van vrouwen. Ook in het bedrijfsleven is bij de invoering van de ziektewet dit risico 

verevend gebleven. Voor deze centrale voorziening moet een deel van het budget apart worden 

gehouden 

Omdat in deze variant gestuurd wordt op ziekte en niet meer op vervanging, moet dit gepaard 

gaan met meer aandacht voor personeelsbeleid. Dit is niets nieuws, maar er is wel extra aandacht 

nodig. Voorgesteld wordt om een actief mobiliteitsbeleid te voeren. In de gevoerde gesprekken is 

aangegeven dat mobiliteit goed werkt om ziekteverzuim te voorkomen. De werkgroep stelt voor 

mobiliteit op de agenda te plaatsen van het overleg van werkgevers en rknemers, met name 

gericht op het wegnemen van rechtspositionele belemmeringen. Bijvoorbeeld door ervoor te 

zorgen dat werknemers die wisselen van bestuur, hun rechtspositie in afvloeiingsregels behouden. 

Verder kan daar onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om positieve of negatieve prikkels 

aan te brengen in de rechtspositie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 

verplichtstellen van het hebben gewerkt op tenminste twee scholen voordat tot promotie kan . 

worden overgegaan. 

Gezien de bekostigingssystematipk (declaratiebekostiging) wordt voor het primair onderwijs 

eigenrisicodragerschap niet voorgesteld. Decentralisatie c.q. lumpsumfinanciering wordt vanwege de 

schaalgrootte voor het primair onderwijs nu niet mogelijk geacht. 

Belangrijkste argumenten voor deze variant 

1. In het huidige stelsel van premiedifferentiatie is de gedifferentieerde premie gebaseerd op de 

vervangingsdeclaraties. Hierdoor is er een directe prikkel om de vervangingskosten terug te 

dringen (door niet te vervangen, creatief te vervangen, of eigen middelen in te zetten) en slechts 

een indirecte prikkel om de oorzaak, het ziekteverzuim, terug te dringen. In bovenstaande variant 

is wel sprake van een directe prikkel om het ziekteverzuim te verlagen. De omvang van het 

ziekteverzuim is immers .be~alend voor de kosten van de werkgever en is dan ook de variabele 

2 
Zie Coopers & Lybrand (1997), p.15. 



waarop de werkgever zal moeten sturen (voorzover beïnvloedbaar). De werkgroep verwacht 

hiervan, mede op grond van ervaringen in de markt, een positief effect op het ziekteverzuim en de 

vervangingskosten. 

In het voortgezet onderwijs is met ingang van 1 augustus 1996 lumpsumbekostiging ingevoerd. 

Hiermee is gekozen voor sturing op hoofdlijnen (outputgericht) waarbij de werkgever de 

verantwoordelijkheid krijgt voor de bedrijfsvoering van de school. Binnen het lumpsumbudget kan 

de werkgever zelf bepalen hoe de middelen worden ingezet. De bekostiging van veriranging (2% 

van de totale uitgaven) past nu niet in de sturingsfilosofie en bekostigingswijze van het voortgezet 

onderwijs. In bovenstaande variant is dit wel het geval. 

In bovenstaande variant zijn de rollen en verantwoordelijkheden duidelijker dan in het huidige 

systeem. De werkgever wordt primair zelf verantwoordelijk voor het ziekteverruim en de 

vervanging. Er worden geen andere actoren (Vervangingsfonds, werknemers) 

medeverantwoordelijk gemaakt 

De geldstromen voor WAO en het ziekteverzuim lopen niet meer onnodig door elkaar. Dit leidt tot 

heldere verantwoordelijkheden en administratieve vereenvoudiging. Ook wordt dubbele 

pnkkelwerking voorkomen. 

Aandachtspunten 

Bij de implementatie van deze variant kan het zo zijn dat een aantal vo-scholen er financieel op 

achteruitgaat. Dit kan het gevolg zijn van een combinatie van kruisbestuiving (herverdeeleffect 

tussen de sector po en vo bij het Vervangingsfonds) en hervergeeleffecten t.o.v. de huidige 

situatie bij de afronderlijke vo-scholen. De werkgroep heeft geprobeerd de mate van 

kruisbestuiving in te schatten. De eerste berekeningen die zijn uitgevoerd, geven aan dat er nu 

niet of nauwelijks kruisbestuiving aanwezig is. Dit is echter sterk afhankelijk van de verdeling van 

WAOgelden over de sectoren. Hierover zijn echter geen gegevens beschikbaar. Zie bijlage G 

voor deze berekeningen. In deze bijlage zijn ook simulaties opgenomen om in te schatten wat de 

risico's zijn voor de afionderlijke scholen. Op grond hiervan lijkt de werkgroep de omvang van 

deze effecten aanvaardbaar. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de 

vervangingskosten slechts ca 2% uitmaken van de lumpsum, waarvoor de scholen zelf al 

risicodrager zijn. Om eventuele risico's af te dekken, kan bij de verdeling van de budgetten een 

deel worden afgezonderd voor een overgangsregeling. 

Invoering Ziektewet: Het kabinet moet nog beslissen of de Ziektewet ook voor de overheid wordt 

ingevoerd. In dat geval worden de kosten van zwangerschaps- en bevallingsverlof automatisch via 

de Ziektewet bekostigd. 

Overschrijdingsregeling: De werkgroep heeft vastgesteld dat de overschrijdingsregeling van 

toepassing is. Dat betekent dat gemeenten extra investeringen om het ziekteverzuim terug te 

dringen in een openbare school, ook door moet vertalen naar bijzondere scholen. Het is echter 
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'welzijnsfactor' in het onderwijs. Problemen gerelateerd aan het welzijn van de werknemer kunnen 

immers zowel leiden tot ziekte als tot instroom in het wachtgeld. Door samenvoeging van de 

fondsen is een gerichtere aanpak mogelijk. 

Met name de 'vervangingspools' kunnen leiden tot financiële besparingen. Er wordt hoeft immers 

geen wachtgeld meer te worden betaald. 

Door de .inrichting van de keuzepakketten kan meer eigen risico naar draagkracht worden belegd 

bij de werkgever. Hierdoor ontstaat een sterkere prikkeiwerking om de vervangingsuitgaven en het 

ziekteverzuim terug te dringen. 

Samenvoeging van de geldstromen en de financiële verantwoording kan mogelijk leiden tot 

vereenvoudiging en lagere administratieve lasten. 

Aandachtspunten 
- Het nieuwe kabinet moet nog beslissen over de vraag of de WW voor ambtenaren zal worden 

ingevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor (de omvang van) het Participatiefonds. Deze variant kan 

pas definitief worden uitgewerkt na deze besluitvorming. 
- Implementatie van deze variant vergt geheel nieuwe regelgeving. Het toezicht op een nieuwe ZB0 

moet, ook gegeven de grote financiële belangen, goed worden geregeld. 

4.3 Variant 3: Aantal verbeteringen op basis van het huidige stelsel 

In deze variant wordt het Vervangingsfonds in stand gehouden met.de volgende verbeteringen: 

3a. Beperking werking Vervangingsfmds voor het voortgezet onderwijs. 

Het Vervangingsfonds bekostigt voor het voortgezet onderwijs alleen vervanging wegens ziekte met 

een duur tot 1 jaar. Het premiedifferentiatiesysteem zorgt dan voor de (indirecte) prikkel om het 

ziekteverzuim terug te dringen. Als een werknemer langer dan 1 jaar ziek is, wordt de WAO van 

toepassing en is de werknemer niet meer ziek, maar arbeidsongeschikt. De werknemer wordt dan 

betaald via de WAO. In de personele bekostiging van een school vallen dan middelen vrij om 

vervanging te betalen. De gedifferentieerde premie van de Pemba zorgt in dat geval voor de prikkel tot 

terugdringen ziekteverzuim. 

Voor het primair onderwijs blijft de huidige systematiek in stand. Het primair onderwijs kent een 

declaratiebekostiging. Dat betekent dat ook sociale premies door OCenW worden vergoed en Pemba 

dus geen prikkelwerking heeft voor de scholen. 

-.. 

Belangrijkste argumenten hiervoor zijn: 
- Samenloop van prikkeiwerking van het Vervangingsfonds en van Pemba wordt voorkomen. 
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zelf te financieren). Aan de andere kant zullen scholen binnen een trede maximaal declareren. 

Een glijdende schaal voorkomt dit gedrag en zorgt voor een betere werking van het 

premiedifferentiatiesysteem. 

3d. Explicitering rollen: 

De rollen van de diverse actoren worden meer geëxpliciteerd en zuiver gehouden. Hierbij kan onder 

andere aan de volgende twee mogelijkheden worden gedacht 

- De bestuurssamenstelling worden aangepast in die zin dat alleen werkgevers vertegenwoordigd 

zijn. 

- De minister van OCenW neemt een terughoudende positie in ten opzichte van het 

Vervangingsfonds. De Minister heeft geen bevoegdheden meer bij het fonds, maar kan alleen bij 

dreigend faillissement gebruik maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid. Hiervoor moeten er wel 

goede toezichtsinstrumenten zijn. 

De belangrijkste argumenten hiervoor zijn: 
- Op dit moment bestaat het bestuur van het Vervangingsfonds uit vertegenwoordigers van 

werkgevers en werknemers. Uit oogpunt van heldere verantwoordelijkheden ligt het voor de hand 

dat alleen werkgevers in het bestuur van het Vervangingsfonds zijn vertegenwoordigd. Hiermee 

worden ook mogelijke belangentegenstellingen binnen het bestuur voorkomen. 

- Het oorspronkelijke doel van het op afstand plaatsen van de verantwoordelijkheid voor vervanging 

en ziekteverruim kan beter worden gehaald, als de minister daadwerkelijk op afstand blijft. 
' 

4.4 Toets op de criteria en aanbeveling van de werkgroep 

De werkgroep heeft de varianten getoetst aan de volgende criteria: 

a. Komen de aanpassingen tegemoet aan de doelstellingen van het Vervangingsfonds: 

- beperking van het ziekteverzuim 

- beperking van het vervangingsvolurne en de vervangingskosten 

b. De aanpassingen moeten tenminste budgettair neutraal zijn. 

c. Er moet sprake zijn van transparante en heldere verantwoordelijkheden. 

d. De kwaliteit van het onderwijs dient op een aanvaardbaar niveau te blijven. 

e. De aanpassingen moeten effectief en efficiënt uitvoerbaar zijn. 

Alle varianten voldoen aan de bovengenoemde criteria. Het is echter mogelijk de varianten te wegen 

op de criteria. De werkgroep is van mening dat variant 1 (introduceren eigen risico voor vo) het meeste 

zal bijdragen aan de doelstellingen om het ziekteverzuim en de vervangingkosten voor het vo te 



beperken, gegeven d e  directe prikkelwerking op  ziekteverzuim. Ook worden in deze variant d e  meest 

transparante en  heldere verantwoordelijkheden geïntroduceerd, ook omdat deze variant goed aansluit 

bij d e  bestaande sturingsfilosofie. De voorgestelde aanpassing is effectief en  efficiënt uitvoerbaar. De 

variant is in principe budgettair neutraal. Wel moet rekening worden gehouden met mogelijke 

herverdeeleffecten t0.v. de huidige situatie. Variant 2 kan ook tegemoet komen aan  d e  doelstelling 

voor terugdringing van de verwangingskosten. Implementatie van deze variant vereist op  d e  korte 

termijn flinke aanpassingen die voor een  deel centraal zullen moeten worden geregeld. Op  het punt 

van d e  uitvoerbaarheid scoort deze variant dan ook minder goed dan d e  overige varianten. 

Variant 3 is zowel voor het primair onderwijs als het voortgezet ondennrijs toepasbaar. Variant 3a 

(beperking werking Verwangingsfonds tot 1 jaar) zal naar verwachting met name leiden tot meer 

transparante en heldere verantwoordelijkheden. Variant 3b (sturen op  ziekteverzuim i.p.v. vervanging) 

zal naar verwachting leiden tot een daling van het ziekteverzuim en daarmee tot een  daling van de 

vervangingskosten. Variant 3c (aanpassingen reglement) kan leiden tot een daling van d e  

vervangingskosten. Variant 3d zal met name leiden tot transparante en heldere verantwoordelijkheden. 

Aanbeveling van de werkgrnep: 

Op grond van d e  analyse en  d e  bovenstaande toets op  d e  criteria, beveelt de werkgroep aan  variant 1 

voor het voorgezet onderwijs t e  implementeren. Voor het primair onderwijs beveelt de werkgroep aan  

variant 3 toe te  passen met uitzondering van onderdeel 3a. Variant 2 bevat kansen die volgens de 

werkgroep na besluitworming over d e  OOWoperatie nog nader moeten worden onderzocht 
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Bijlage A. Ontwikkeling ziekteverzuim 

Ontwikkeling van het ziekteverzuim 

Onderstaande tabel bevat het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend personeel voor de 

schooljaren 198411 985 t/ m l994Il995. 

Tabel A.1 

I schooljaar I basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs 

Bron: Liswo: ziekteverzuim in het onderwijs 

") Deze percentages betreffen voor vo alleen het avo. Er zijn geen cijfers bekend voor het vbo. 

Conclusie 

De ziekteverzuimcijfers voor het onderwijzend personeel in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs 

en het voortgezet onderwijs laten in de periode 1985-1 995 een nogal schommelend beeld zien. Het 

geheel bevindt zich binnen een marge van 2,5% (tussen de 6,O % en de 8,6%). Rekening moet 

worden gehouden met specifieke kenmerken van de onderwijssector, zoals vergrijzing en het grote 

aantal vrouwen. Niet bekend is in hoeverre deze kenmerken invloed hebben op het 

ziekteverzuimpercentage. 
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Conclusie 

In vergelijking met andere sectoren is het ziekteverzuim in de sector onderwijs hoog (ruim 7%). In de 

overige overheidssectoren is sprake van een daling in het ziekteverzuim. In de onderwijssector niet 

Ook bij deze vergelijking moet rekening worden gehouden met bovengenoemde kenmerken van de 

onderwijssector. 

Ziekteverzuim, gemiddelde duur en frequentie 

De aard en omvang van het verzuim in het onderwijs is onderzocht door de projectgroep " Verzuim- 

cijfers Onderwijs" (BM-groep1NIA TNO, 1996). Hierin zijn drie gegevens onderscheiden: het 

ziekteverzuimpercentage, de ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde ziekteverzuimduur. In 

onderstaande tabellen zijn deze gegevens opgenomen voor het schooljaar 1995Il996. 

Tabel A.4 

Tabel A.3 

Onderwijssoort 

Basisonderwijs 

(Voortgezet) speciaal 

onderwijs 

Voortgezet onderwijs 

Ziekmeldings- 

frequentie 

1.18 

1.42 

1,33 

Ziekteverzuim- 

percentage 

7.55 

7.90 

6,60 

Gemiddelde 

verzuimduur (dag) 

20,5 

18,2 

. .. 24,6 



Conclusies 

Uit het onderzoek blijkt dat in het basisonderwijs de leraren zich verhoudingsgewijs het minst vaak 

ziek melden en dat de gemiddelde duur van de verzuimgevallen het langst is in het voortgezet 

onderwijs. 

Uit het onderzoek (niet uit bovenstaande tabellen) blijkt dat mannen in alle dríe de 

onderwijssoorten een lager ziekteverzuimpercentage hebben dan de vrouwelijke medewerkers. 

Met name in het speciaal onderwijs is dit verschil groot, omdat de vrouwen in deze ondennrijssoort 

een relatief hoog verzuim hebben. Dit verschil wordt niet verklaard voor zwangerschaps- en 

bevallingsverlof. De cijfers zijn nl. exclusief deze verlofvormen. 

Mannen hebben ook een lagere ziekmeldingsfrequentie. Dit verschil is het grootst in het 

voortgezet onderwijs. 

Naarmate de leeftijd hoger wordt, neemt het verzuimpercentage toe. Het totale verzuim wordt met 

name bepaald door de twee middelste lee.jdsgroepen. 

Verzuim naar soort 

De redenen voor afwigheid van werknemers in het onderwijs zijn in Wee groepen te verdelen: 

verzuim wegens ziekte en overige verzuim. Overig verzuim kan worden ingedeeld in: 

- zwangerschaps- en bevallingsverlof 

- ouderschapsveriof 

- buitengewoon kort verlof . . 
- buitengewoon lang verlof 
- overige vormen van verlof (o.a. studie, scholing, congresbezoek, vergaderingen, militaire dienst) 

In onderstaande grafiekjes is de verdeling over deze soorten verlof aangegeven voor het 

onderwijzend personeel in het schooljaar 199511996 (uit rapport Projectgroep Verzuimcijfers 

Onderwijs (1997)). 



Grafiek A. 1: Verzuim naar oorzaak 

bo v0 
Onderwijssoort 

fl Ziekteverzuim WOverig verzuim 

Grafiek A.2: Overig verzuim naar oorzaak 
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Tabel A.5: Verzuim naar oorzaak 

Overig verzuim 2.27 

Tabel A.6: Overig verzuim naar oorzaak 
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Conclusies 
- De meeste afwezigheid ontstaat door het ziekteverzuim (ca. 75%). Het overig verzuim is in het 

basisonderwijs het grootst (ca 25%). 

- Het overig verzuim wordt in het basisonderwijs voor het grootste deel veroorzaakt door 

mangerschaps- en bevallingsverlof en kortdurend buitengewoon verlof. Idem voor het speciaal 

onderwijs. In het voortgezet onderwijs springt met name het aandeel buitengewoon langdurig in 

het oog 

Ziekteverzuim naar oorzaak 

Verwey en Jonker (1 997) heeft een steekproef gedaan naar de oorzaak van het ziekteverzuim. Hieruit 

volgt: 

Tabel A.7: Ziekteverzuim naar oorzaak 

reden verzuim 

fysieke oorraak 

Percentage 

44% 

psychische oorzaak 

combinatie fysiek/psychisch 

41 % 

14% 



Bijlage B. Ontwikkeling vewangingsuitgaven 

Hieronder zijn twee tabellen en grafieken opgenomen die de ontwikkeling aangeven van de 

vervangingsuitgaven: een grafiek met de werkelijke vervangingsuitgaven en een grafiek waarin de 

vervangingsuitgaven zijn gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling en voor de ontwikkeling in het volume 

van regulier personeel. Daarmee bevinden de uitgaven zich op het prijs- en volumeniveau van 1987 en 

is de vergelijking over de jaren zuiverder. Het betreft in deze grafieken de uitgaven aan vervanging en 

niet de uitgaven zoals deze op de begroting van het ministerie van OCenW staan. De inkomstenbron 

vanuit de WAO vanaf 1992 staat immers niet op de OCenW-begroting. 

Tabel B.l: Ontwikkeling vervangingsuitgaven 

x f l  min I V 0  B0 SP Totaal 

Grafiek B.l: Ontwikkeling vervangingsuitgaven 

Reconstructie vewangingsuitgaven 
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Tabel 8.2: Ontwikkeling vervangingsuitgaven, gecorrigeerd voor prijs en personeelsvolume 

x f l mln 
l987 
l988 
l989 
1990 
1991 
19% 
1993 
1994 
1995 
l996 
1997 

V 0  B 0  SP Totaal 
159.0 202.4 31.8 393.2 
175.1 220.6 35.2 430.9 
182.0 222.4 33.6 438.0 
156.2 215.6 45.1 417.0 
173.7 227.6 41.8 443.2 
158.7 227.6 41.8 428.2 
180.5 244.0 55.2 479.7 
185.0 251.2 56.0 492.1 
163.6 250.6 54.0 468.2 
146.5 238.3 51.9 436.7 
148.4 215.8 49. O 413.2 

Grafiek 8.2: Vervangingsuitgaven, gecorrigeerd voor prijs en personeelsvolume 

Reconstructie vervarogingsuitgave 
gecorrigeerd voor prijs en volume 
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Technische oomerkinaen bii de ciifers van 8.4 en B.2. De cijfers voor 1992 kunnen niet worden 

gereconstrueerd en zijn gelijk gehouden aan die van 1991. De cijfers voor het schooljaar 199711998 

zijn nog niet bekend. Ze zijn hier gelijk gehouden aan die voor 199611997 en werken door in de 

bedragen voor het kalenderjaar 1997. 



Conclusie 

In 1994, twee jaar na de oprichting van het Vervangingsfonds, is de uitgavenstijging gestopt. 

1987-1 991: De uitgaven voor vervanging voor bol (v)so en vo zijn in de periode van 1987 tot en met 

1991 gestegen van 393 mln naar 533 mln: een stijging met ruim 35%. Gecomgeerd voor 

personeelsvolume en prijs bedraagt de stijging nog ca 20%. 

1992-19% Na 1992 stijgen de uitgaven nog tot 1995 tot 656,4 mln (23%, gecomgeerd 9%). Daarna 

gaan de uitgaven dalen. In 1996 bedroegen de vervangingsuitgaven 636 mln in 1996 (t.0.v 1995 een 

daling van 3%, gecomgeerd voor personeelsvolume en prijs 7%). 



Bijlage C. Formele regelgeving 

De formele relatie tussen het ministerie van OCenW en het Vervangingsfonds is vastgelegd in de 

zogenoemde Beheersovereenkomst en in het Besluit Vervangingsfonds. Dit besluit is weer gebaseerd 

op de onderwijswetten (WBO, ISOVSO, WVO). Het financiële verkeer moet voldoen aan de 

comptabiliteitswet en de begrotingswetgeving. Voedingsafspraken zijn gemaakt in het zgn. Protocol en 

de zgn. Allonge. De relatie tussen het Vervangingsfonds en de schoolbesturen wordt geregeld in de 

vervangingsreglementen die het Vervangingsfonds opstelt 

Beheersovereenkomst 

In 1992 (getekend op 18 december 1992) is een zogenoemde Beheersovereenkomst gesloten tussen 

De Staat der Nederlanden en de Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidczorg voor het 

onderwijs. Hierin is de relatie tussen overheid en het inmiddels opgerichte Fonds vastgelegd. 

De Beheersovereenkomst bevat afspraken over onder meer: 

- de taak van het Vervangingsfonds, het Noodfonds en het landelijk orgaan BGZ; 
- de kosten voor voorbereiding en uitvoering en de wijze van vergoeding daarvan door de Staat; 
- de omvang en aard van de solvabiliteitsbuffer voor het Vervangingsfonds; 
- de voeding van het Noodfonds; 
- de opslag die OenW aan de scholen i.v.m. vervanging zou bekostigen; 
- de mogelijkheid geld van het Noodfonds tijdelijk voor het Vervangingsfonds te gebruiken; 

- de mogelijkheid dat het Vervangingsfonds tijdelijk geld leent van derden; 
- de procedure bij liquidatie van het Vervangingsfonds; 
- de regeling van geschillen tussen de Staat en het Vervangingsfonds. 

Besluit 

In 1994 is een groot deel van bovengenoemde bepalingen neergelegd in een Algemene Maatregel van 

Bestuur ( Besluit van 7 november ,Staatsblad nr 809, citeertitel: Besluit Vervangingsfonds). Daarnaast 

zijn in het Besluit Vervangingsfonds bepalingen opgenomen met betrekking tot: 
- de informatieplicht van het Vervangingsfonds (is nader uitgewerkt in een Informatiestatuut); 
- de inhoud van de Statuten van het Vervangingsfonds ( inclusief de samenstelling van het bestuur); 

- bepalingen over het zgn &art ( = verschil tussen opslag en premie); 
- de aanwijzingsbevoegdheid van de minister, 
- de basis voor het Bestuuríijk Overleg tussen het Vervangingsfonds en OCenW. 

Die onderdelen uit de Beheersovereenkomst die niet in het Besluit zijn overgenomen, zijn nog steeds 

in de vorm van de Beheersovereenkomst tussen de Staat en het Vervangingsfonds van kracht. 
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Voor het primair onderwijs (basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) heeft het bestuur van 

het Vervangingsfonds ook de wettelijke bevoegdheid voor het Noodfonds reglementen vast te stellen. 

Het ~oodfonds geeft geld aan scholen in het primair onderwijs die betalingsproblemen hebben en is bij 

het Vervangingsfonds ondergebracht 



Bijlage D. Vervangingsbijdrage-Differentiatiesysteem 

Om de vervangingskosten en het ziekteverzuim terug te dringen heeft het Vervangingsfonds een 

systeem van premiedifferentiatie ingevoerd, het zgn. Vervangingsbijdrage-Differentiatiesysteem (VDS). 

De kern van clit systeem is dat de scholen worden ingedeeld in treden: van O tot 5. De indeling gebeurt 

op basis van de verhouding tussen de gedeclareerde vervangingskosten wegens ziekte en de aan het 

Vervangingsfonds verschuldigde vervangingsbijdrage (premie). Hoe hoger de omvang van de 

declaraties t.o.v. de premie is, hoe hoger de verschuldigde toeslag. Restituties worden in het 

voortgezet onderwijs in feite weinig toegekend. In het primair onderwijs komt restitutie van premies wel 

voor. De totale premie of vervangingsbijdrage die scholen aan het Vervangingsfonds moeten betalen, 

bestaat daarmee uiteindelijk dus uit de basispremie vermeerderd met een toeslag of verminderd met 

een restitutie. 

In de toepassing van dit systeem wordt onderscheid gemaakt naar onderwijssector. Per sector gelden 

per treden andere toeslagpercentages. Daarbij is rekening gehouden met de draagkracht van de 

scholen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende treden in het systeem. Daarna is 

in tabellen aangegeven hoe ongeveer de scholen ingedeeld zijn in deze treden. 

Tabel D.l: Toeslagen van het Vervangingsbijdrage-Differentiatiesysteem 

Trede I Ondergrens Bovengrens Tarief B0  l l " I Tarief SP I TariefVO . 

I declaratie *) I declaratie *) I I I 

Bron: reglementen Vervangingsfonds voor het schooljaar 199611997. 

*) Dit percentage geeft de verhouding weer tussen de in het voorgaande schooljaar verschuldigde 

vervangingsbijdrage en de gedeclareerde netto loonkosten i.v.m. vervanging wegens ziekte. 



Tabel D.2: Trede-indeling per onderwijssector op schoolniveau voor schooljaar 199511996 

199511996 b0 s0 

Trede Aantal % Aantal % 

O (restitutie) 

l 
Totaal I 7273 100% 1 983 100% 

3ron: Jaarverslag 1996 van VflBGZ 

Met ingang van het schooljaar 199611997 vindt trede-indeling plaats op het niveau van het bevoegd 

gezag. 

. , 

Tabel D.3: Trede-indeling per onderwijssector op het niveau van het bevoegd gezag voor schooljaar 



Bijlage E. Pemba 

Per 1 januari 1998 vallen de overheidswerknemers ook onder de werking van de WAO. Dat betekent 

dat ook de wet Pemba (Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid) voor de 

overheidswerkgevers van toepassing is geworden. Voor de aanspraken van werknemers heeft dit 

geen consequenties, voor de financiering van de arbeidsongeschiktheid wel. 

De Pemba houdt het volgende in: 
- Er komt &én verzekering voor arbeidsongeschikte werknemers: de WAO. De werkgever gaat een 

WAO-premie betalen die mede gebaseerd is op zijn eigen arbeidsongeschiktheidsrisiw. De 

premie is als volgt opgebouwd: 
- Een basispremiepercentage betaald door de werkgever. Uit deze premie worden de 

kosten betaald van de zgn. zittende gevallen, de uitkeringen van voor 1 januari 1998, en 

worden de nieuwe WAO-uitkeringen betaald voor zover deze langer dan vijf jaar duren. 
- Voor nieuwe gevallen (c 5 jaar) wordt door de werkgever een gedifferentieerde premie be- 

taald. Afhankelijk van het aantal werknemers dat in een bedrijf in de WAO instroomt, wordt 

een opslag of korting op de (landelijk gemiddelde) premie gegeven. Er komt wel een 

maximum- en een minimumpremie voor kleine bedrijven. Voor grote bedrijven is geen 

minimumpremie (neemt prikkel teveel weg) wel een maximumpremie. 
- De werkgever krijgt de mogelijkheid de kosten van uitstroom naar de WAO van de eerste 5 jaar 

arbeidsongeschiktheid voor eigen risico te nemen. .. - 

Ook scholen betalen per 1-1-1998 de gedifferentieerde WAO-premie. Dit betekent dat voor nieuwe 

instroom in de WAO (na 1 jaar ziekte ), per school een gedifferentieerde premie geldt. Afhankelijk van 

de schoolgrootte is deze premie aan een maximum of een minimum gebonden. De gedifferentieerde 

WAO-premie heeft betrekking op de nieuwe instroom in de WAO na 1-1-1998. Het betreft het wettelijk 

deel van de WAO-kosten. De bovenwettelijke WAO wordt betaald via de IP-premie. Deze 

doorsneepremie wordt verevend over alle werkgevershverknemers die bij het ABP zijn aangesloten. 

Het Vervangingsfonds ontvangt de WAO-uitkering niet meer van het FAOP-fonds maar van het AOF. 



Bijlage F. Kenmerken primair en voortgezet onderwijs 

Voor een goed begrip van de werking van het Vervangingsfonds, is ook kennis nodig van de 

bekostigingsstelsels voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze worden in deze bijlage kort 

beschreven. Ook wordt ingegaan op belangrijke ontwikkelingen die in de beide onderwijsvelden 

hebben plaatsgevonden. 

Primair ondenuijs 

Onderwijsvormen 

Het primair onderwijs kan in twee delen worden onderscheiden, het basisonderwijs en het speciaal 

onderwijs. Daarnaast valt onder het beleidsterrein primair onderwijs ook het voortgezet speciaal 

onderwijs. 

Het bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag van de scholen voor voorgezet onderwijs ligt in de handen van de gemeente of 

van een privaatrechtelijk bestuursorgaan. Het bevoegd gezag beheert en bestuurt een school. De 

gemeente is bevoegd gezag van het openbaar onderwijs. Privaatrechtelijke bestuursorganen 

(verenigingen, stichtingen en kerkelijke organen) besturen het bijzonder onderwijs. 
. . 

r 

Bekostiging 

Het primair onderwijs is een zogenaamde open einde sector, de bekostiging is leerlingafliankelijk 

(grondslag is het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar) en de prijs van het 

personeel is grotendeels declarabel. De grootste budgettaire risico's in deze sector vloeien dan ook 

voort uit enerzijds de aantallen leerlingen die deelnemen aan het onderwijs en het daaruit 

voortvloeiende personeelsvolume. Anderzijds is de gemiddelde prijs van het personeel een belangrijke 

onzekere factor. 

Om de hoogte van de vergoeding voor het personeel te bepalen, is het Formatie Budget Systeem 

(FBS) ingevoerd. Dit is een bekostigingsinctrument voor het bepalen van de normatieve maximale 

formatie-omvang, in rekeneenheden, op basis van sectorspecifieke rekenregels. De school krijgt op 

basis hiervan een 'formatiebudget' toegewezen. Dit is geen geld, maar dit zijn rekeneenheden 

waarmee formatievolume ingekocht kan worden. De werkelijke salariskosten worden gedeclareerd bij 

OCenW, maar er kan niet voor meer formatie gedeclareerd worden dan er op basis van het 

rekeneenheden-budget in dienst mag zijn. Door de invoering van FBS is het voor de school binnen de 

toegekende formatierekeneenheden mogelijk een eigen personeelsbeleid te voeren en hebben de 



scholen dus een grotere autonomie. 

In het FBS worden de reguliere formatie en de fnctieformatie in een totaal van rekeneenheden aan de 

scholen toegekend. De kosten van vervanging worden toegekend als een opslag op het ambtelijk 

inkomen. 

Het FBS biedt de mogelijkheid rekeneenheden die niet worden gebruikt om functies te vervullen te 

verzilveren. Dit houdt in dat scholen de tegenwaarde in geld kunnen declareren. Zo kunnen scholen 

sparen of personeel voor eigen rekening aanstellen. De bestemming moet echter personeel zijn. 

Jaarlijks wordt het verziveringspercentage en het verzilveringstarief vastgesteld. 

De materiële bekostiging vindt plaats op basis van het zogenaamde Londo-stelsel, dat per 1 januari 

1997 vereenvoudigd is. Het aantal leerlingen is in dit stelsel de belangrijkste indicator. OCenW geeft 

programma's van eisen uit, waarin de normen staan voor vergoedingen waarvoor basisscholen in 

aanmerking komen. In 1998 bedragen de uitgaven ongeveer f 1,2 miljard. 

Kengetallen 

De totale uitgaven op het beleidsterrein primair onderwijs bedragen in 1998 bijna f l l miljard. Het 

aantal ingeschreven leerlingen bedraagt voor 1998 ruim 1,6 miljoen en er worden ruim 105.000 fte 

bekostigd in 7.1 52 instellingen. 

Ontwikkelingen zijn: 
- Leerlingen: Tot en met 2001 zet de lichte stijging van het totale aantal leerlingen zich door. In het 

speciaal onderwijs zal het aantal leerlingen dalen als gevolg van het beleid voor Weer Samen 

Naar School. Dit beleid is er op gericht bepaalde categorieën kinderen uit het speciaal onderwijs 

(bv. kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden) op te vangen in het reguliere onderwijs. In de 

overige categorieën van het speciaal onderwijs wordt een lichte stijging verwacht. Ook in het 

reguliere basisonderwijs wordt een lichte stijging in de leerlingenaantallen verwacht tot 2002. Na 

2002 wordt een daling verwacht van het totaal aantal leerlingen. 
- Instellingen: Als gevolg van het fusiebeleid Toerusting en Bereikbaarheid bedraagt het aantal 

instellingen op 4 januari 4997 geen 8.356 (zoals bij ongewijzigd beleid zou zijn), maar 7.135. 
- Personeel: Er is sprake van een vergrijzing van het onderwijspersoneelsbestand. Verder zal als 

gevolg van de verkleining van de groepcgrootte in de onderbouw het aantal personeelsleden in de 

toekomst uitbreiden 
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Het grootste deel van de bekostiging in het primair onderwijs bestaat uit personele uitgaven. 

Belangrijke spelers op het terrein zijn dan ook de .organisaties die de schoolbesturen en de 



werknemers vertegenwoordigen. 

Voortgezet onderwijs 

Ondenvijsvormen 

Het voortgezet onderwijs bevat het algemeen voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo) en het 

beroepsonderwijs (voorbereidend beroepsonderwijs). Beleidsvoorbereidingen worden getroffen om 

delen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) onder te  brengen bij de  Wet op  het Voortgezet 

Onderwijs (VWO). 

Het bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag van d e  scholen voor voorgezet onderwijs ligt in d e  handen van d e  gemeente of 

van een  privaatrechtelijk bestuursorgaan. Het bevoegd gezag beheert en bestuurt een school. De 

gemeente is bevoegd gezag van het openbaar onderwijs. Privaatrechtelijke bestuursorganen 

(verenigingen, stichtingen en kerkelijke organen) besturen het bijzonder onderwijs. 

Bekostiging 

Met ingang van 1 augustus 1996 is e r  sprake van lumpsumbekostiging e n  decentrale 

arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat het bevoegd gezag van de school bestedingsvrijheid heeft 

binnen d e  grenzen van d e  wet. Dit betekent o.a. dat het bestuur bepaalt hoeveel wordt uitgegeven aan 

materieel en  personeel. De materiële component wordt berekend op  basis van het zgn. BSM, het 

bekostigingssteisel materieel. (BSM is al in 1993 ingevoerd). De personele component wordt 

vastgesteld o p  basis van te berekenen formatie die vergoed wordt tegen een gemiddelde 

personeelslast. Beide componenten worden als één  bedrag uitgekeerd. Het niveau van d e  bekostiging 

hangt af van het aantal leerlingen in het jaar voorafgaande aan  het schooljaar waarvoor d e  vergoeding 

is bestemd (t-l-systematiek). De budgettaire onzekerheden in d e  begroting zijn hiermee voornamelijk 

beperkt tot die onzekerheden in d e  ontwikkeling van het aantal leerlingen. 

Lumpsum-financiering betekent meer autonomie e n  bestedingsvrijheid voor het bevoegd gezag. Om 

die toenemende vrijheid waar te  kunnen maken, hebben schoolbesturen (werkgevers) ook meer 

vrijheid nodig om in goed overleg met d e  werknemers d e  rechtspositie van het onderwijspersoneel vast 
te stellen. Daarom is een deel van d e  arbeidsvoorwaarden gedecentraliseerd. 

Kengetallen 

De totale uitgaven o p  het beleidsterrein voortgezet onderwijs zullen 1998 ruim 7 miljard gulden 



bedragen voor ruim 800.000 leerlingen op ca 690 instellingen met ruim 62.000 personeelsleden. 

Ontwikkelingen zijn 

- Leerlingen: De laatste 12 jaar is als gevolg van demografische ontwikkelingen het aantal leerlingen 

in het voortgezet onderwijs met ca 30% afgenomen. Deze daling heeft echter het diepste punt 

bereikt. Nu wordt een stabilisatie en daama een weer een toename van het aantal leerlingen 

verwacht 
- Instellingen: De omvang en samenstelling van het scholenbestand in het voortgezet ondewijs is in 

het afgelopen decennium, maar vooral in de laatste 5 jaar ingrijpend gewijzigd. De fusiegolf heeft 

het aantal vo-scholen in 9 jaar doen verminderen van 2016 scholen in 1987188 tot 852 in 1995196 

(inclusief landbouw). De fusieprocessen hebben geleid tot een snelle daling van het aantal 

categoriale vbo en avo (mavo) scholen en een explosieve stijging van het aantal brede 

scholengemeenschappen. 

- Personeel: Er is sprake van een vergrijzing van het ondewijspersoneelsbestand. 

Krachtenveld 

Het grootse deel van de bekostiging in het voortgezet onderwijs bestaat uit personele uitgaven. 

Belangrijke spelers op het vo-terrein zijn dan ook de organisaties die de schoolbesturen en de 

werknemers vertegenwoordigen. 



Bijlage G. Inschatting kruisbestuiving en risico's voor afzonderlijke vo-scholen 

Als het voortgezet onderwijs uit het Vf zou stappen en het primair onderwijs er in zou blijven, ontstaan 

twee potentiële herverdelingseffecten: 

a) als het vo meer aan het Vf afdraagt dan het uit het Vf ontvangt en voor po het omgekeerde geldt 

(zodat feitelijk sprake is van een kruissubsidiëring), ontstaat een tekort in het Vf, als ervan wordt 

uitgegaan dat de verdeling van de middelen tussen beide sectoren geschiedt op basis van de 

huidige uitgaven van de vo-scholen. 

b) budgettaire risico's voor afionderiijke vo-scholen. 

in onderdeel G.l wordt ingeschat in hoeverre er sprake zal zijn van kruisbestuiving als vo het Vf zal 

verlaten. In onderdeel G.2 is een aantal simulaties gemaakt om in te schatten wat de risico's kunnen 

zijn voor vo-scholen in verschillende situaties. In onderdeel G.3 staat een oplossingsrichting voor 

eventuele budgettaire risico's. Belangrijk is dat de mate waarin sprake is van deze 

herverdeeleffecten voor een groot gedeelte wordt bepaald door de feitelijke verdeling van de 

WAOgelden tussen de beide sectoren. Hierover bestaat nu nog te weinig inzicht om definitieve 

conclusies te trekken. 

G.1 Inschatting kruisbestuiving tussen vo- en poacholen 

Als het voortgezet onderwijs de huidige venrangingsconstructie zou verlaten, dan zal dit niet alleen 

voor de vertrekkende sector gevolgen hebben, maar zeker ook voor het primair onderwijs enlof de 

rekening van het Vervangingsfonds. De volgende vragen daaromtrent worden hieronder beantwoord: 

- Wat zijn de financiële resultaten van het fonds en welk aandeel hebben de te onderscheiden 

sectoren daarin? 

- Hoe groot is de kruisbestuiving tussen de sectoren geweest c.q. hoe groot zal die zijnhorden? 

- Wat kan het voorgaande betekenen als de sector vo de constructie zal verlaten? 

Het antwoord op de vragen is gebaseerd op gegevens van OCenW en het Vervangingsfonds zelf. De 

cijfers zoals ze er nu liggen worden door het fonds onderschreven. 

Het is min of meer gebruikelijk om te wijzen op de betrekkelijkheid van gebruikte cijfers. In dit geval 

dient er echter met nadruk te worden gewezen op de betrekkelijkheid van de verwerkte wao-bedragen, 

alsmede op het "ceteris paribus karakter" van een groot aantal waarden bij de simulatie "V0 uit VF", 

ziekteverzuim, declaratiegedrag etc.. Bovendien is er voor het jaar 1998/1999 uitgegaan van de 

begroting van het Vervangingsfonds. In het bijzonder voor de wao-bedragen geldt een aanzienlijke 

onzekerheid. 



De conclusies, als de cijfers van het Vervangingsfonds correct zijn: 

1. Voor de 3 schooljaren m.i.v. 199611997 (deels realisatie, deels prognose) draait het fonds 

resultaten ad f 17,s mln negatief, f 34,8 mln positief en f 11,5 mln positief. Als we de 

liquiditeitssteun van OCenW en het Noodfonds buiten beschouwing laten: f 57,s mln negatief, f 

18.3 mln positief en f 11 ,5 mln positief. 

2. De cijfers zijn in hoge mate belvloed door de ontwikkeling van de wao-inkomsten. Deze springen 

van f 90,s mln naar f 116,l mln en zakken vervolgens naar een niveau van f 103 mln structureel. 

- Dat zou het gevolg zijn van een inhaalslag van USZO voor 199611997 (globaal de helft van de 

sprong) maar ook van een wao-volumeontwikkeling. We zien dan ook een mee jarige 

doorwerking (aanvankelijk f 90,6 mln, na deels wegvallen van de voornoemde sprong nu 

gewijzigd naar f 103 mln). 
- Zonder de aanname (!) van het hogere wao-volume zou het fonds structureel ongeveer quitte 

draaien. Dus gé6n f 11,5 mln positief. 
- Als USZO op tijd had gestort zou het tekort 199611997 ca f 44 mln hebben bedragen. Als de 

sprong van f 90,5 mln naar f 116,l mln echter in z'n geheel een inhaaleffect is geweest, dan 

was dat tekort niet meer dan f 32 mln. Tegelijkertijd was dan natuurlijk wel de structurele 

doorwerking afwezig geweest (dus zijn m.i.v. 199811999 de uitgaven en inkomsten ongeveer 

in evenwicht). 

3. Er vindt tussen vo en po geen kruisbestuiving plaats, wel worden (ten opzichte van 

loonsomproportionering 41 % en 59%) scheef liggende bijdragen zichtbaar: 
- Het tekort 199611997 is veroorzaakt door po voor 65,5% en voor vo voor 34,5% (na 

uitzuivering liquiditeitssteun OCenW maar met meerekenen toevoeging-Nf ten gunste van po). 

Zonder Nf-toevoeging was het tekort veroorzaakt door po voor 754% en door vo voor 24,6%. 
- Het overschot l997ll998 wordt veroorzaakt door po voor 62,8% en door vo voor 37,2%. 
- Het begrotingsoverschot 199811999 wordt veroorzaakt door po voor 77,2% en vo voor 22,8%. 

4. Als het vo uit het Vf zou worden gehaald: 
- we daarbij de diverse factoren als ziekteverzuim, vervangingsgraad, declaratieniveau po als 

constant veronderstellen; 
- de wao-gelden bij de veroorzakende sectoren worden gelaten; 
- we voor het Vf een ongewijzigd beleid voorstellen (geen premie- en reglementaanpassingen); 

dan zien we dat het beeld voor het Vf slechts marginaal slechter wordt (van f 11 ,S mln positief naar 

f 8,9 mln positief: een verschil van f 2,7 mln), voor het vo marginaal beter en voor het po niet 

verandert. Pro memorie: de waocijkrs kunnen dit beeld volledig veranderen. 

Een sterk veranderd beeld als de wao-cifiers niet de wenkel#ke verdeling VO/PO weergeven: 

Bij USZO is het niet bekend uit welke subsector de wauibedragen werkelijk afkomstig zijn. Het is zeer 
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wel mogelijk dat de weergegeven verdeling van de wao-gelden een te grote afwijking van de 

werkelijkheid geeft. In de nu gepresenteerde cijfers zijn de wao-gelden ad f 90 a f 103 mln 

bijvoorbeeld voor 199611997 verdeeld naar een verhouding vo:po = 33%:66% (bij gebrek aan een 

beter inzicht is deze verhouding bij het laatste accoord met het Vf wel als een aanname 

overeengekomen). In de realisatie c.q. prognose 199711998 en in begrotingscijfers voor het jaar 

199811999 gaat het fonds zelfs uit van een aanname vo:po = 79%:21% Dit contrasteert nogal sterk met 

de aanname van loonsomevenredigheid (41%:59%). 

Bij een ontvlechting van de sectoren, en het onttrekken van de vo- wao-gelden aan het Vf, zou het vo 

in het geval van loonsomevenredig meenemen van de wao-gelden wel eens f 41,9 mln in plaats van 

de nu geraamde f 21,8 mln aan de rekening van het fonds kunnen onttrekken. Dat stelt de conclusie 

van punt 4 hierboven in een heel ander daglicht: het positieve saldo 199811999 van f 11,5 mln blijkt 

dan namelijk te zijn opgebouwd uit V0  f 22,7 mln positief en PO f 11 ,l mln negatief. Bij vertrek van 

het vo zal het Vf-resultaat verkeren in (+l 1,5 minus 22,7 =) f l 1  ,l mln negatief. 

De gewijzigde aanname laat bovendien zien dat er in 1 99711 998 en 1 99811999 wel kruisbestuiving 

bestaat: van vo naar po: steeds f 11 ,l mln. Ook na de kruisbestuiving draagt het vo nog steeds 

positief bij aan het beeld van het fonds. Hierin ligt de oorzaak van het ondanks tekorten po nog steeds 

positieve Vf-resultaat. 

De reactie van het fonds: . . r 

Het Vf onderschrijft de te onderkennen wao-onzekerheden, qua sectorale verdeling maar 66k qua 

niveau. Het Vf laat blijken ook niet echt zeker te zijn van de mate waarin de meevaller 199711998 (ca 

25 mln) nu eenmalig of structureel zou zijn. Het fonds geeft aan dat het zelf op een inhaaleffect van 

niet meer dan f 5 mln had gerekend. 

Algemene conclusies over kruisbestuiving: 

1. Als de toerekening van de wao-gelden conform Vf zou worden gevolgd: geen kruisbestuiving en 

slechts een marginaal effect als het vo zou vertrekken. 

2. De werkelijke verdeling van de wao-gelden is niet bekend. Bij een loonsomproportionele 

toerekening aan de sectoren verandert het beeld aanzienlijk: een kruisbestuiving van zo'n f l 1  mln 

en een effect van bijna f 23 mln als het vo zou vertrekken. 

3. Het verbeteren van de informatievoorziening m.b.t. de wao-gelden is een noodzakelijke voorwaarde 

voordat er kan worden gesproken over de eventuele consequenties van een financiële ontvlechting. 



W ?: het effect op het VIF' 

Voortgezet Onderwijs 
A 

Uit de premie-restitutie VDS 
Declaratie bij M 
Diversen 

lui iaven door het fonds 

WAO-gelden 
Premieontvangsten 
Naheffingen VDS 
Diersen ten laste van de scholen 
Diversen van de overheid 

I Inkomsten voor het fonds 

realisatie real+begr begroting 
I996M997 l99 ï I l  998 l998Il999 

B I C I D 

Uit de premie-restitutie VDS 
Declaratie bij VF 
Diversen 

luitgaven door het fonds 

WAO-gelden 
Premieontvangsten 
Naheffingen VDS 
Diversen ten laste van de scholen 
Diversen van de overheid 
Toevoeging uit noodfonds 

I Inkomsten voor het fonds 
Het saldo 

Uit de premie-restitutie VDS 
Declaratie bij VF 
Diersen 

TOTAAL-BEELD BIJ VF 
A 

Illitgaven door het fonds 

9W 116,l 103,O 
Premieontvangsten 472,5 475,l 505,l 

12,O 32,5 349 
Diversen ten laste van de scholen 0,O 0,O 88 
Diversen van de overheid 31 ,O 16,5 0.0 
Overige diversen (NF, reserves) 16,5 0.0 o,a - 
in~omsten voor Rei ionas @4,5 

199611 997 l99711998 199811 999 
B I C I D 

VOuitVF 
E 



V VEWVMGENGSFONDS; 3 SCHOOLJAREN 

ANALYSE VAN HET TEKORT 199611997 

l In het schooljaar I99611997 had het M een tekort van: -17,s mln 

-163 liquiditeit van NF 
-23.5 steun van OCW 
m 

Na aftrek van liquiditeitssteun OCenW en Noodfonds PO: -57,s mln 

I In een schooliaar later ontstaat echter een zeer hose wao-bate: 116.1 min .- . . 

Volgens het M rit daarin een waenabetaling van USZO m.bi 199611997: 13;2 min 
en bovendien een nieuwe bestandcontwikkelingen 199711998: 12.4 min verdeling totale resultaat (excl liquidiieitssteun) 

tekort +we0 
Het tekort 199611997 was dus in Mi: -57.5 mln -14,l -9,: 

13,2 wao-nebeteling -34,: - 
-44.3 mln -57.5 -44.: 

Voor 199711998 wordt gerekend op een overschot : 

na aftrek van liquiditeitssteun van OCenW 

-1615 steun van OCW -11.1 24.6 - -70,2 91,5 
18.3 mln - - ::::I - 

ANALYSE VAN HET RESULTAAT 199711998 (vermoedelijk beloop) 

Indusief liquiditeitssteun t.o.v. I99611997 een resultaatverbetering ad: 
Exdusief liquidiieitssteun t.o.v. 199611997 een resultaatverbetering ad: 

I 

waarvan door afgenomen deciaraties: 
waarvan door wao-meevaller: 

waarvan door hogere naheffingen M S :  
waarvan door "diversen van d e  overtieid": 

waarvan door hogere premieheffing: 
waarvan door toegenomen premierestitutie: 

verdeling totale resultaat 
34.8 mln brutresult + wao netresult 

waarvan door wegvallen toevoeging uit NF: 
waarvan door lagere OCenW liquidiieits-toevoeging: 

52,3 mln 
75,8 mln \verdeling tot resultaat (exd hulp van OCenW) 1 

I brutresult + wao net.resultl 

4.0 

-2.4 - brutresult + wao netresult 
75.8 

-16,s -80,O -11,l 
-7.0 , 

-97.8 116.1 18.3 
52,3 

9NALYSE VAN DE BEGROTINGSCIJFERS VOOR 199811999 
1 

Het M houdt voor de begmting 199811999 rekenening met een overschot ad: 11,5 mln verdeling totale resultaat 
brutresult + w o  net.result 

Dat is t.o.v. 97198 een resultaatverslechtering ad: -23.3 mln -19,2 21.8 
Liquiditeitssteun 97198 buiten beschouwing. t.o.v. 97/98 een verslechtering ad: -63 mln -72,3 81.2 - - 

waarvan door weer stijgende declaralies: -37,O I -91.5 103,O 11.5 
waarvan door toegenomen omvang premieontvangsten (opslag): 30.0 

waarvan door verdwenen wao-nabetaling uuo:  -13,2 
waarvan door toegenomen "diversen t.l.v. scholen": 8,6 

waarvan door toegenomen naheffingen W S  2,4 
waarvan door lagere "diverse uitgaven": 2.3 - 

-63 mln 

Als hierboven: met andere sectorverdeling wao 
brutresult + w o  netresult 

V 0  -19.2 41.9 Z 7  
PO -723 61.1 -11.1 - - - 

-91.5 103,O 11.5 
waarvan door weggevallen liquiditeitssteun OCenW -16,s - 

-23.3 mln 



?: de zogenoemde kruisbestuiving 

Tabel 1 

I Bijdrage PO zonder wao-gelden -72,7 -70,2 -72,3 
Bijdrage PO: wao-gelden 59,8 91,5 81,2 

Van PO -12-9 21-3 

it Vt-cijfers blijkende bijdrage 
n het VF-resultaat 

Bijdrage V 0  zonder wao-gelden 
Bijdrage VO: wao-gelden 

Van V0 

Bijdragen rechtstreeks uit de sectc 
Bijdrage van de wao-gelden . 

W-resultaat 

realisatie reallbegr begrotin 
19961199 19971199 19981199 

-35,3 -11,l -19,2 
30-7 24,6 21,8/ 
4-6 13,s 2-6 

Tabel 2 

Bijdrage V 0  zonder wao-gelden 
Bijdrage VO: wao-gelden 

Van VO 

I Bijdrage PO zonder wao-gelden 
Bijdrage PO: wao-gelden 

Van PO 

Bijdrage van V 0  aan PO 
Bijdrage van V 0  aan VF-resultaat 
Bijdrage van PO aan V0 
Bijdrage van PO aan VF-resultaat 

-86,7 -80,O -72,3 
59.8 91,5 81i21 

-26-9 11,s 8-9 65,5% 62,8% 77,2% 

I Bijdragen rechtstreeks uit de secto 
Bijdrage van de wao-gelden 

VF-resultaat 

-14,l 
Conclusie l: geen kruisbestuiving 

-26,9 11,5 Conclusie 2: vooral in  begroting 199811999 
een niet reeële verhouding V0:PO 

-l3l,5 -97,8 -9l,5 
90,5 116,l 103,O 

4 1 , O  18,3 11,5 100.0% 100,0% 100,0% I 

Tabel 3 

Bijdrage V 0  zonder wao-gelden -44,8 -17'8 -19,2 
Bijdrage VO: wao-gelden 36,8 47,2 41,9 

Van V0 -8-0 29-4 22,7 

Bijdrage PO zonder wao-gelden 
Bijdrage PO: wao-gelden 

Van PO 

Bijdragen rechtstreeks uit de sectc 
Bijdrage van de wao-gelden 

VF-resultaal 

Bijdrage van V 0  aan PO 
Bijdrage van V 0  aan W-resultaat 
Bijdrage van PO aan V 0  
Bijdrage van PO aan VF-resultaat 

nvt 11,l 11,l 
-8,O 18,3 11,5 
nvt -111 -11,l 

-33,O 0.0 O,O Conclusie 1: kruisbestuiving VO»PO ca 11-5 mln 
Conclusle 2: bijdrage V 0  aan VF-resultaat is veel beter 



G.2 Budgettaire risico's voor afzonderlijke vo-scholen, simulaties 

Bij het inschatten van de budgettaire risico voor afzonderlijke vo-scholen is een tweetal zaken van 

belang: 

1. Wat is de financiële positie van een vo-school t.o.v. de huidige situatie; 

2. Wat zijn de mogelijkheden van individuele scholen om zich, tegen een redelijke premie, te 

verzekeren op de markt 

ad 1) Uit uitgevoerde simulatieberekeningen voor vo-scholen met verschillende karakteristieken 

blijkt dat, onder een aantal veronderstellingen (W.O. die t.a.v de WAO-stroom): 

a) "modalen scholen, "modalen scholen met een hoog ziekteverzuimpercentage, scholen met een 

relatief laag declaratiegedrag en scholen met een relatief laag ziekteverzuim er in de variant 

Vo uit Vf op vooruitgaan. Hierbij wordt uitgegaan van een verdeling van de middelen op basis 

van de daadwerkelijke uitgaven van de vo-scholen in het Vf. 

b) scholen met een hoog ziekteverzuim en waarbij slechts een gering deel van het aantal zieken 

langer dan 1 jaar voldoet aan de criteria om voor een WAO-uitkering in aanmerking te komen, 

gaan er op achteruit. Het gaat hierbij met name om een aantal middelgrote vo-scholen in de 

drie grote steden. 

ad 2) De vraag wat de mogelijkheden zijn voor individuele scholbn om zich tegen een redelijke 

premie te verzekeren op de particuliere markt is moeilijk te beantwoorden. Uit het onderzoek 

van Coopers & Lybrand (1997) bleek dat het door het afsluiten van raamcontracten ook 

mogelijk zou zijn scholen met een hoog ziekteverzuim toch tegen een redelijke premie te 

verzekeren. Dit veronderstelt wel dat ook scholen met een relatief laag ziekteverzuim 

participeren in een dergelijk raamcontract. Als deze scholen echter opteren voor 

eigenrisicodragerschap, neemt het draagvlak onder de vo-scholen af. Dit zal leiden tot een 

hogere premiestelling voor scholen met een hoog ziekteverzuim. Gezien de beoogde reductie 

van het ziekteverzuim is dit in principe niet verkeerd, maar voorkomen moet worden dat de 

uiteindelijke rekening voor de hogere premiestelling weer wordt neergelegd bij de minister van 

OCenW. 



DE VO-SCHOOL VIERVANGINGSFONDS, een 

input 
input 

hput 
input 
input 

input 
input 

input 
input 
input 

l 

Aantal Be vervangbaar personeel 
GPL van het vervangbaar personeel 

Ziekteverzuim 
Aandeel binnen ziekteverzuim: langer dan een jaar ziek 
Vervangingsgraad 

Aandeel binnen "langer dan een jaar ziek": toegekende wao-rec 50% 50% 
GPL voor wao-uitkeringen 77.616 77.616 80% 

van GPL 
Declaratiegraad bij het Vervangingsfonds 90% 
GPL voor vervangers 69.854 69.854 
Premie-percentage VF = Opslag-percentage V 0  3,01% 3,01% 

1 input l Aandeel van de premiegrondslag in de loonkosten 

Totale aantal fte ziek 
Totale aantal fte vervanging voor ziekte 
Gedeclareerde aantal fte vervanging 
Aantal fte's niet gedeclareerd, maar wel vervangen 
Aantal fte met wao-rechten 

21 = (i - 12) * 2 Loonkosten m.b.t. gezond personeel 
22 = 2 * 1 2  Loonkosten m.b.t. ziek personeel 
23 -9.13 Loonkosten vervanging 
24 - 1 2 ~ 1 3  Premieafdracht aan het VF 
25 = 12- 16 Naheffing premiedifferentiatie (een jaar later !) 

26 I=z ivrn2r  I u@awen wan de scha 

Reguliere bekostiging van OCenW 
Vervangings-opslag 

l 
Declaraties voor de vervanging 

l 
Restitutie premiedifferentiatie (een jaar later !) 
WAO.jelden naar de school 

32 =27tim31 l l Inkomsten van de scha 

33 )=32-26 1 aaldo van de scha 



DE VO-SCHOOL UIT HET VERVANGINGSFONDS, een reke 

Variant: 

abel l. Uitgangspunten: simulatieinbreng I V01 V 0  uit 
I .- I I 

l input 
2 input 

3 input 
4 input 
5 input 

6 input 
7 input 

8 input 
9 input 
l 0  input 

11 input 

Aantal fte vervangbaar personeel 
GPL van het vervangbaar personeel 

Ziekteverzuim 
Aandeel binnen ziekteverzuim: langer dan een jaar ziek 
Vervangingsgraad 

l Aandeel binnen "langer dan een jaar ziek": toegekende wao-rec 
GPL voor wao-uitkeringen 

Declaratiegraad bij het Vervangingsfonds 
GPL voor vervangers 
Premie-percentage VF = Opslag-percentage V 0  

IAandeel van de premiegrondslag in de loonkosten I 

80% 
van GPL 

abel 2. Uitgangspunten: diverse effecten van de simulatie-inbreng I V 0  l V 0  uit Vi- l >-fl 
1 I I I 

Totale aantal fte ziek 
Totale aantal fte vervanging voor ziekte 
Gedeclareerde aantal fte vervanging 
Aantal fte's niet gedeclareerd, maar wel vervangen 
Aantal Re met wao-rechten 

17 
18 
19 
20 

Omvang van de premiegrondslag 
Trigger voor premiedifferentiatie: declaratie I premie ; 
Trede-indeling premiedifferentiatie 
Naheffing of restitutie premiedifferentiatie 

= 1 * 2 * 1 1  
= 2 9 / 2 4  
= tabel 
= tabel 

25 = 12 * 16 Naheffing premiedifferentiatie (een jaar later !) 1 10.021 -1 10.021 

26 =21 tin125 uitgaven van de school 10.738.403 10.383.077 -355.326 

27 =21+22 Reguliere bekostiging van OCenW 9.702.000 9.702.000 
28 =24 Ve~angings-opslag 245.305 245.305 
29 = 7 * r o  Declaraties voor de vervanging 612.969 -612.969 
30 Restitutie premiedifferentiatie (een jaar later !) O O 
31 =7*16 WAO-gelden naar de school 349.272 349.272 

7 

32 =27ffm31 Inkomsten van de school 10.560.274 10.296.577 -263.697 

33 =32-26 saldo van de school -178.128 -86.499 91.629 



DE VO-SCHOOL T VEXVANGINGSIF 

Variant: 

abel 1. Uitgangspunten: simulatielnbreng 
I I 

1 input 
2 input 

3 input 
4 input 
5 input 

6 input 
7 input 

8 input 
9 input 
10 input 

11 input 

I Aantal fte vervangbaar personeel 
GPL van het vervangbaar personeel 

tiekteverzuim 
Aandeel binnen ziekteverzuim: langer dan een jaar ziek 
Vervangingsgraad 

Aandeel binnen "langer dan een jaar ziek": toegekende wao-rel 
GPL voor wao-uitkeringen 

Declaratiegraad bij het Vewangingsfonds 
GPL voor vervangers 
Premie-percentage VF = Opslag-percentage V0 

IAandeel van de premiegrondslag in de loonkosten 

80% 
van GPL 

abel 2. Uitgangspunten: diverse effecten van de simulatie-inbreng I V 0  ( V 0  uit VF 1 EFFECT 
I I I I 

12 = 1 * 3  Totale aantal fte ziek 
13 =5*12 Totale aantal fte vervanging voor ziekie 
14 =8*13 Gedeclareerde aantal fte vervanging 
15 = 13 - 14 Aantal fte's niet gedeclareerd, maar wel vervangen 
16 = 4 * 6 * 12 Aantal fte met wao-rechten 

17 = 1 '2 11 Omvang van de premiegrondslag 
18 = 29/24 Trigger voor premiedifferentiatie: declaratie I premie 

Trede-indeling premiedifferentiatie 19 =tabel 
20 =tabel Naheffing of restitutie premiedifferentiatie 

21 = (i - 12)*2 Loonkosten m.b.t. gezond personeel 9.071.370 9.071.370 
22 -2012 Loonkosten m.b.t. ziek personeel 630.630 630.630 
23 = 9 * r 3  Loonkosten vervanging 295.133 295.133 
24 =12*13 Premieafdracht aan het VF 245.305 -245.305 
25 = 12 * 16 Naheffing premiedifferentiatie (een jaar later !) 32.599 -32.599 

26 =21 urnas uitgaven wan de school 10.275.037 9.997.133 -277.904 

Reguliere bekostiging van OCenW 27 =21+22 9.702.000 
28 =24 Vervangings-opslag 245.305 
29 =7*10 Declaraties voor de vervanging 265.620 
30 Restitutie- premiedifferentiatie (een jaar later !) O 
31 . =7*16  WAO-gelden naar de school 

32 =nu11131 inkomsten van de school 10.212.925 

33 1.32-26 I saldo van de school( -62.1121 176.659I 178.8.77: 
I 



DE VO-SCHOOL UIT HET VERVANGINGSFONDS, een rekenmodel. 

Variant: T 

Aantal fte vervangbaar personeel 
GPL van het vervangbaar personeel 

3 input Ziekteverzuim 7,3% 
4 input Aandeel binnen ziekteverzuim: langer dan een jaar ziek 10% 
5 input Vervangingsgraad 65% 

6 Aandeel binnen "langer dan een jaar ziek": toegekende wao-ree 10% 
GPL voor wawitkenngen 77.616 

8 input 
9 input 
10 input 

Declaratiegraad bij het Vervangingsfonds 
GPL voor vervangers 
Premiepercentage VF = Opslag-percentage V 0  

l 1  linput IAandeel van de premiegrondslag in de loonkosten I 84% 

- abel 2. 

12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

fitgangspunten: diverse effecten van de simulatie-inbreng 
I 

- 1 . 3  Totale aantal Re ziek 
~ 5 . 1 2  Totale aantal fte vervanging voor ziekte 
=8*13  Gedeclareerde aantal Re vervanging 
= 13 - 14 Aantal fte's niet gedeclareerd. maar wel vervangen 
= 4 * 6 12 Aantal fte met wao-rechten 

= i  - 2  11 Omvang van de premiegrondslag 
= 29/24 Trigger voor premiedifferentiatie: declaratie I premie . .. 
= tabel Tredeindeling premiedifferentiatie 
= tabel Naheffing of restitutie premiedifferentiatie 

VO uit Vi- 

100,o 
97.020 

7,3% 
10% 
65% 

10% 
77.616 

69.854 
3,01% 

84% 
l 

v 

l 

I 80% 
van GPL 

l 

l 

l 

m 

VO l V 0  uit VF I EFFEC~ 
I I 

Loonkosten m.b.t. gezond personeel 8.993.754 8.993.754 
Loonkosten m.b.t. ziek personeel 708.246 708.246 
Loonkosten vervanging 331.457 331.457 
Premieafdracht aan het VF 245.305 -245.305 
Naheffing premiedifferentiatie (een jaar later !) O O 

uitgaven van de school 10.278.763 10.033.457 -245.305 

= 21 + 22 Reguliere bekostiging van OCenW 9.702.000 
= 24 Vervangings-opslag 245.305 
= 7 * 1 0  Declaraties voor de vervanging 123.965 

Restitutie premiedifferentiatie (een jaar later !) O 
=7*16  WAO-gelden naar de school 

= 27 vm 31 inkomsten van de school 10.071.270 
l 

33 1=32-26 I saldo van de schooll -207.4921 -80.4861 127.00I 
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DE VO-SCHOOL 

Variant: IM 

1 input 
2 input 

3 input 
4 input 
5 input 

Aantal Re vervangbaar personeel 
GPL van het vervangbaar personeel 

Ziekteverzuim 
Aandeel binnen ziekteverzuim: langer dan een jaar ziek 
~ervangingsgraad 

6 Aandeel binnen "langer dan een jaar ziek": toegekende w a m  10% 
GPL voor wao-uitkeringen 77.616 

8 input Declaratiegraad bij het Vervangingsfonds 
9 input GPL voor vervangers 
10 input Premie-percentage VF = Opslag-percentage V0 

Aandeel van de premiegrondslag in de loonkosten 

f'abel 2. Uitgangspui 
I 

:en: diverse effecten van de simulatie-inbreng 

Totale aantal Re ziek 
Totale aantal fie vewanging voor ziekte 
Gedeclareerde aantal Re vewanging 
Aantal Re's niet gedeclareerd, maar wel vervangen 
Aantal Re met wao-rechten 

Omvang van de premiegrondslag 
Trigger voor premiedifferentiatie: declaratie I premie ' 
Trede-indeling premiedifferentiatie 
Naheffing of restitutie premiedifferentiatie 

80% 
van GPL 

vo I V 0  uit VF 
I 

= ( i  - 12)'2 Loonkosten m.b.t. gezond personeel 
= 2 * 1 2  Loonkosten m.b.t. ziek personeel 
=g013  Loonkosten vervanging 
=12=13 Premieafdracht aan het VF 
= 12' 16 Naheffing premiedifferentiatie (een jaar later !) 

uifgaven van de school 10.738.403 10.383.077 -355.326 I I -I I 
= 21 + 22 Reguliere bekostiging van OCenW 9.702.000 9.702.000 
= 24 Vervangings-opslag 245.305 245.305 
=7*10  Declaraties voor de vervanging 612.969 

Restitutie premiedifferentiatie (een jaar later !) O 
=7*16 WAO-gelden naar de school 69.854 

l 

inkomsten van de school 10.560.274 1 0.017.160 

I saldo van úe schwll l 7 8 1 2 8  -365.9171 -187.7881 



G.3 Mogelijke oplossing voor budgettaire risico's 

Doelstelling van de variant "vo uit het Vf" is dat er een dusdanige prikkel op de bestrijding van het 

ziekteverzuim wordt ingevoerd dat het ziekteverzuim ook daadwerkelijk zal dalen ten opzichte van de 

huidige situatie (en dus dat er een efficiency-winst wordt bereikt). Voor het vo wordt dit bereikt door het 

eigenrisicodrager te maken. Voor het po zou bijv. ook nog gedacht kunnen worden aan het doorvoeren 

van een aantal modaliteiten (bijv. glijdende schaal premiedifferentiatie en vergoeding beperken tot 24 

maanden i.p.v. 30 maanden). 

Cruciaal is de vraag welke verdeelsleutel wordt gehanteerd bij het uit het Vf halen van het vo. Zoals 

hierboven is aangegeven leidt het verdelen op basis van de huidige daadwerkelijke uitgaven tot een, 

macro bezien, voordelige situatie voor vo-scholen (door de hoge VDS-betalingen en het feit dat de 

WAO-gelden rechtstreeks naar de scholen gaan), maar het Vf-overschot zoals dat nu wordt 

verondersteld, slinkt (of verandert zelfs in een tekort). De budgettaire neutraliteit van deze variant komt 

dan in gevaar. Gegeven ook de risico's voor een klein aantal vo-scholen zoals hierboven beschreven, 

zou een mogelijkheid zijn om een deel van het budget af te zonderen voor een overgangsregeling. 






