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Samenvatting  

In september- oktober 2013 is het scholenpanel van de Algemene Vereniging 

Schoolleiders uitgenodigd de jaarlijks terugkerende vragenlijst in te vullen over de 

vacatures en vervangingen van het afgelopen schooljaar (2012-2013).  Hiervoor is 

een eerder ontwikkelde webvragenlijst voorgelegd aan leidinggevenden uit het 

primair en speciaal onderwijs. De respons bedroeg 861 leidinggevenden, van wie er 

657 leiding geven aan één en 204 leiding geven aan  meerdere scholen in het 

primair onderwijs.  

Omdat de vragenlijst jaarlijks wordt afgenomen, kan vergeleken worden met de 

voorgaande schooljaren. Daarnaast is ook getoetst op verschillen tussen subgroepen 

op basis van enkele schoolkenmerken, waaronder leerlingenaantal, onderwijssoort, 

denominatie en regio.  

Kleinere directieformatie, meer meerscholen- directeuren 

De 204 respondenten die leiding geven aan meerdere scholen vertegenwoordigen 

samen ruim 2.600 scholen met een formatie van meer dan 1.500 fte voor 

directiefuncties. De directieformatie is kleiner dan voorgaande jaren, vooral door 

een afname in gemiddeld aantal fte aan formatie voor schoolleiders en een relatief 

laag blijvende formatieomvang voor de adjunct-functie sinds twee schooljaren.  

Er stonden in 2012-2013 181 fte aan directievacatures open. Daarbij valt op dat een 

relatief groot deel open staat voor de functie van meerscholendirecteur. Vergeleken 

met vorige schooljaren is niet alleen het aantal fte in formatie voor de adjunct-

functie relatief laag gebleven, maar ook het aantal fte in vacatures voor deze functie 

is gedaald. De adjunct-functie lijkt daarmee meer buiten beeld te raken.  

Kleinere schoolformatie én minder vacatures 

De schoolformatie in dit onderzoek beslaat ruim 7.000 fte. In het speciaal 

(basis)onderwijs werken relatief meer leerkrachten en OOP-ers dan in het 

basisonderwijs. De meeste leerkrachten in het basisonderwijs krijgen uitbetaald in 

schaal LA en de meeste leerkrachten in het speciaal (basis)onderwijs in schaal LB. 

Wel is er binnen het basisonderwijs een verschuiving te constateren: meer 

leerkrachten vallen in de LB-schaal dan in de voorgaande jaren. Hogere schalen 

worden nauwelijks toegepast. Er zijn over het geheel genomen minder fte in de 

leerkracht- en OOP-formatie dan voorgaande jaren (elk gemiddeld 1 fte minder).   

Ook is het aantal vacatures afgenomen binnen de school, met name binnen de 

leerkrachtfunctie. In totaal stond in het afgelopen schooljaar voor 246 fte open aan 

vacatures, waarvan 200 fte voor de leerkrachtfunctie.  
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Formatiekrimp belangrijkste reden voor uitblijven vacatures 

Het uitblijven van vacatures wordt volgens de meesten veroorzaakt door krimp in 

leerlingenaantal en/of budget; met name op openbare scholen lijkt dit te spelen.  

Ook een onveranderde formatieomvang speelt een belangrijke reden sinds 2010. 

Vacatures zijn volgens een grote groep ontstaan vanwege VUT/ pensioen en 

vrijwillig vertrek naar een andere school vergelijkbaar met eerdere schooljaren. 

Voor directievacatures specifiek zijn daarnaast meer dan in voorgaande jaren ook 

interne mobiliteit en ontslag een reden voor het ontstaan van vacatures; op 

schoolniveau is, naast pensioen, vermindering van de werktijdfactor van 

medewerkers een belangrijke reden.   

 

Merendeel tijdig ingevuld; vacatures bovenschools en schooldirecteur moeilijkst 

Op schoolniveau kunnen jaarlijks ongeveer 95% van alle vacatures op de gewenste 

ingangsdatum ingaan, vooral leerkracht- en OOP- vacatures. Deze staan gemiddeld 

ook maar enkele weken open. Van de schoolleidersfunctie lukt een tijdige invulling 

het minst (18% niet op tijd) en staan de vacatures ook  langer open. 

Leidinggevenden ervaren bij deze vacatures ook meer moeite om ze tijdig in te 

vullen. Interne oproep, benaderen van eigen netwerk en pool en kenbaar maken van 

vacatures op de website (meestal die van de eigen stichting of school) zijn de meest 

ondernomen acties. Het benutten van de pool is sterk gestegen sinds 2011-2012.  

Het gebruik van de website en het benutten van het eigen netwerk laten een afname 

zien in de afgelopen drie schooljaren.  

Op bovenschools niveau is ruim 80% tijdig ingevuld, meer dan de voorgaande jaren, 

en vooral van vacatures voor locatie- en meerscholendirecteuren. Van de vacatures 

voor bovenschools directeuren is een derde niet op tijd ingevuld.   

 

In het algemeen is het beeld dat openbare scholen meer moeite hebben dan 

confessionele scholen om vacatures tijdig in te vullen.  

Wanneer vacatures niet tijdig konden worden ingevuld, had dit volgens de 

leidinggevenden vooral te maken met onvoldoende gekwalificeerde kandidaten; dit 

is vergelijkbaar met het beeld uit de vorige metingen. 

 

Specifieke eisen aan kandidaten voor de directiefunctie en talentontplooiing meest 

genoemd om vraag naar directiefuncties te ondervangen  

Een universitaire opleiding wordt nog steeds maar mondjesmaat als eis gesteld, 

daartegenover staat dat ervaring en een schoolleidersopleiding door het merendeel 

belangrijk worden gevonden.  Daarnaast worden ook schoolspecifieke eisen gesteld 
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aan kandidaten, zoals aansluiting bij de identiteit van de school, specifieke 

competenties en dergelijke. 

 

De meeste leden zeggen dat de organisatie een goed beeld heeft van ontwikkelingen 

in de vraag naar directiefuncties; een krappe meerderheid geeft aan dat er ook 

beleid is ontwikkeld op dit terrein. Opmerkelijk is dat in de voorgaande twee 

schooljaren een beduidend grotere groep aangaf hierop beleid te hebben. Dat aantal 

is aanzienlijk gedaald. Geven de huidige ontwikkelingen aanleiding tot nieuw of 

ander beleid of is er een besef dat het zicht minder goed is dan gedacht? Een 

verklaring hiervoor is onbekend. Van degenen die aangeven wel een goed beeld te 

hebben, geven de meeste aan dat dit  beleid gericht is op talentontplooiing, zoals 

kweekvijvers.  

 

Concluderend, de toegenomen interne mobiliteit, het benutten van mogelijkheden in 

de eigen organisatie en van eigen pools, beleid gericht op talentontplooiing in eigen 

organisatie, vergroten van meerschoolse leiding schetsen het beeld dat steeds meer 

scholen en besturen de arbeidsmarkt-, economische en demografische 

ontwikkelingen vooral intern en ‘dicht bij huis’ aanpakken.  

Vervanging van leerkrachten 

Het regelen van vervanging kost voor een steeds groter wordende meerderheid 

weinig tot zeer weinig moeite. De invallerspool blijft favoriet en wordt het meest 

frequent ingezet, naast het uitbreiden van het contract van een parttimer en het 

inzetten van gedeeltelijk van les vrijgestelde leerkrachten. Het beeld over de 

afgelopen jaren is weinig veranderd op hoofdlijnen.  Wat betreft het gebruik van de 

pool kijkt een vijfde niet expliciet naar wie geschikt is om te vervangen; de 

meerderheid die hier wel expliciet naar kijkt, wordt elk jaar weer een beetje groter.  
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1.  Inleiding 

Dit onderzoeksverslag gaat over de uitkomsten van het scholenpanelonderzoek met 

als thema vacatures en vervangingen, dat in september- oktober van 2013 is 

uitgezet onder leden van de AVS. De onderzoeksgroep betreft leidinggevenden in 

het primair en speciaal onderwijs.  

 

1.1 Inhoud vragenlijst 

Elk jaar wordt een vragenlijst rond het aantal vacatures en de leerkrachtvervanging 

voorgelegd aan de leden van de AVS. Dit maakt het mogelijk ontwikkelingen in de 

tijd te laten zien. Ook dit jaar is weer gevraagd naar het aantal vacatures, voor welke 

functies vacatures zijn ontstaan en met welke reden. Er is onder meer gevraagd naar 

de acties die men heeft ondernomen om de vacatures in te vullen en welke 

oplossingen gekozen zijn wanneer de vacatures niet tijdig ingevuld konden worden. 

Met betrekking tot de vervanging is gevraagd naar de moeite die men ervaart bij het 

regelen van vervanging en welke oplossingen scholen hebben gekozen bij het 

ontstaan  van de vervangingsvraag.  De vragenlijst bestaat uit een deel specifiek 

voor leidinggevenden op schoolniveau en een deel specifiek voor leidinggevenden 

die leiding geven aan meerdere scholen.  

1.2 Onderzoeksmethoden en -periode 

Aan de leden is een webvragenlijst voorgelegd. Uit het relatiebestand van de AVS is 

een selectie gemaakt van leden, van wie bekend is dat zij leiding geven aan een of 

meer scholen in het primair en speciaal onderwijs. Omdat van een deel van de leden 

onbekend is of zij leidinggeven aan een of meerdere scholen binnen het primair 

onderwijs, is aan iedereen de vraag voorgelegd op welk niveau zij al dan niet 

leidinggeven binnen het primair onderwijs; het antwoord op deze vraag heeft 

bepaald welke categorie vacaturevragen zij kregen. Voor de leden die aangaven 

geen leidinggevende functie te hebben, is de vragenlijst beëindigd. Dit laatste gold 

voor 29 van de 890 leden die de eerste vraag beantwoord hebben.  

 

Alle geselecteerde leden hebben een uitnodigingsbericht ontvangen met daarin een 

persoonlijke link naar de vragenlijst, gekoppeld aan de gegevens in het 

relatiebestand van de AVS.   
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De veldwerkperiode van de vragenlijst bedroeg drie weken (van 16 september tot 

en met 7 oktober); twaalf dagen na de start is een herinneringsmail naar de leden 

gestuurd, die de vragenlijst (nog) niet afgerond hadden.  

 

1.3 Respons en representativiteit 

Uit het ledenbestand zijn 4.250 leden geselecteerd en uitgenodigd de vragenlijst in 

te vullen. Naar schatting – op basis van de in het bestand geregistreerde functie – 

geven 3.737 leden leiding aan één school en 513 leden leiding aan meerdere 

scholen. In totaal zijn 890 leden aan de vragenlijst begonnen, van wie 861 leden 

leidinggeven op school- of bovenschools niveau.1 Voor 29 leden is de vragenlijst 

direct beëindigd, omdat zij geen leiding (meer) geven aan een of meer scholen. De 

responsgrootte is voldoende om met 95% betrouwbaarheid uitspraken te doen over 

de doelgroep leidinggevenden op schoolniveau. Wat betreft de responsgrootte op 

boven- of meerschools niveau ligt de betrouwbaarheid iets lager, rond de 90%.  Dit 

komt onder meer door de lage responsaantallen bij meerdere vragen. Voor 95% 

betrouwbaarheid zijn bij een populatie van 510 personen minstens 220 

respondenten nodig.  

Tabel 1: Responstabel 

Leidinggevenden op…. Schoolniveau  Boven- of 

meerschools niveau 

Totaal  

Begonnen aan vragenlijst 657 204 861 

Vragenlijst afgerond 462 142 604 

% respons afgeronde vragenlijsten t.o.v. 

populatie (selectie ledenbestand) 

12% 28% 14% 

 

Er is bij acht variabelen op representativiteit getoetst (zie bijlage 1 voor  

responsoverzicht). De responsverdeling op deze variabelen is vergeleken met de 

verdeling in het relatiebestand van de AVS.  Een lichte ondervertegenwoordiging is 

te zien onder adjunct-directeuren, leden in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar en 

leden werkzaam in de regio zuid-west (met name Zuid-Holland). Een lichte 

oververtegenwoordiging is te zien onder directeuren, 55- tot 65- jarigen, leden 

werkzaam in organisaties tussen de 300-400 leerlingen, het confessioneel 

                                                           
1
 Voor de leesbaarheid wordt de term bovenschools niveau gebruikt in het rapport. Hiermee worden de 

respondenten bedoeld die leidinggeven aan meerdere scholen. Omdat dit vaak bovenschoolse 

leidinggevenden zijn, is de term bovenschools niveau aangehouden. 
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onderwijs, basisonderwijs en organisaties in de regio zuid (m.n. Noord-Brabant). De 

afwijkingen zijn over het algemeen klein en voor de overige variabelen geldt dat de 

responsverdeling zeer sterk vergelijkbaar is met de populatieverdeling.   

In onderstaande figuur is de responsontwikkeling van de afgelopen jaren te zien en 

het aantal brinnummers dat de bovenschools leidinggevenden gezamenlijk 

vertegenwoordigen (zie figuur 1). Het grote aantal brinnummers sinds 2010 is 

waarschijnlijk te verklaren door de toename in scholenfusies, waardoor een 

respondent veel meer scholen vertegenwoordigt dan de jaren daarvoor. De respons 

van beide onderzoeksgroepen is op hoofdlijnen sinds 2001 stabiel.  

 

Figuur 1: Jaarlijkse respons en aantal brinnummers, absolute aantallen  

 

1.4 Leeswijzer 

Elk thema uit de vragenlijst wordt in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld:  

• vacatures (hoofdstuk 2); 

• vervanging van leerkrachten (hoofdstuk 3); 

• conclusies (hoofdstuk 4). 

 

De uitkomsten worden gepresenteerd in tekst, tabellen en diagrammen. Er zijn 

vergelijkende analyses gedaan tussen de uitkomsten van de meting in 2011, 2012 en 

de meting van 2013 en getoetst op een significantieniveau van p≤0,05. In elk 

hoofdstuk zijn ook – in een aparte paragraaf-  de significante uitkomsten van 

vergelijkende analyses op schoolkenmerken beschreven. Dit zijn uitkomsten, 

waarvan de gevonden verschillen bij een waarschijnlijkheid van 95% niet op toeval 
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berusten.  De volgende achtergrondkenmerken van de scholen zijn meegenomen in 

de analyses:2 

1- denominatie (algemeen bijzonder, confessioneel, openbaar en overig); 

2- onderwijssoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal 

onderwijs); 

3- aantal scholen vallend onder bevoegd gezag (1-10, 10-20, 20+); 

4- organisatiegrootte uitgedrukt in aantal leerlingen (50-100, 100-200, 200-

400, 400-600, 600 of meer); 

5- provincie; 

6- regio (midden, noord, noord- west, oost, zuid, zuid- west). 

Soms bleken deelgroepen te klein om betrouwbare uitspraken te doen. Deze zijn 

niet meegenomen in de rapportage.  

In bijlage 1 is een responsoverzicht opgenomen. In bijlage 2 is een overzicht van de 

antwoorden op de halfopen vragen weergegeven. In bijlage 3 is een overzicht van 

enkele uitkomsten van metingen sinds 2001 weergegeven. Een tabellenboek met 

frequenties van de antwoorden op alle gesloten vragen vormt een separaat 

document bij deze rapportage.  

  

                                                           
2 De achtergrondkenmerken zijn afkomstig uit het relatiebestand van de AVS en vervolgens in 

grotere categorieën geclusterd. De kenmerken zijn dus niet in de vragenlijst voorgelegd.  
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2.  Vacatures  

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de omvang van de formatie en 

vacatures en de redenen voor het ontstaan of ontbreken van vacatures. Ook wordt 

een verdeling van leerkrachtformatie over de salarisschalen weergegeven (2.1). 

Daarna volgen in 2.2 uitkomsten met betrekking tot de vacatureduur, de moeite die 

het gekost heeft en de acties die men ondernomen heeft. In 2.3 wordt ingegaan op 

de tijdigheid van de invulling en de oplossingen die gekozen zijn wanneer vacatures 

niet op de gewenste ingangsdatum ingevuld konden worden. In 2.4 komen de 

selectiecriteria en het beleid aan de orde. In 2.5 worden de resultaten van de 

vergelijkende analyses beschreven. 

2.1  Omvang formatie en vacatures en redenen vacatures 

Op twee niveaus zijn vragen over de formatie en vacatures voorgelegd: over functies 

specifiek op directieniveau (verschillende typen directiefuncties van school- tot 

bovenschools niveau) en functies specifiek op schoolniveau (i.e. functies geheel 

binnen de school: directie-, leerkracht- en OOP/OBP-functies). 

Formatie en vacatures op directieniveau 

De respondenten die leidinggeven aan meerdere scholen (o.a. meerscholen- 

directeuren, bovenschools directeuren, bestuursleden) vertegenwoordigen 

gezamenlijk 2.682 scholen (brinnummers) en een directieformatie van 1.534 fte. 

Het betreft de functies directeur, adjunct-directeur, bovenschools directeur, 

meerscholendirecteur en locatiedirecteur en overige directiefuncties (zoals 

(directeur-)bestuurders). Bijna 60% van de totale directieformatie wordt gevuld 

door de functie van directeur, gevolgd door de adjunct- directeur met 16% van de 

totale directieformatie (zie figuur 2).  Gemiddeld is er 11 fte aan directiefuncties per 

stichting/ bestuur.  

In totaal stond er in het afgelopen schooljaar (2012-2013) 181 fte aan 

directievactures open.  Voor de functie van directeur (schoolleider) zijn er de 

meeste vacatures als gekeken wordt binnen de categorie vacatures (bijna 60% van 

het totaal aan openstaande fte) (zie figuur 2). Als de vacatures afgezet worden tegen 

de formatie zijn het vooral meerscholen-directeuren waarvoor de vacatures zijn 

ontstaan (20% afgezet tegen de formatie) en relatief weinig voor de functie van 

adjunct-directeur (4% afgezet tegen de formatie).  

 

 

 



 

 

 

Figuur 2: Totale directieformatie

procenten 

 

Ontwikkelingen in de tijd 2010

De verhouding van het aantal fte 

op directieniveau verschillen

2011 valt op dat er verhoudingsgewijs 

aantal fte voor de schooldi

directieformatie voor zijn rekening

directieformatie is sinds 2010

bestuur naar 11 fte, met name door een afgenomen aantal fte voor

schooldirecteuren.  

Van alle ontstane vacatures valt op d

staan voor de functie van 

minder voor de adjunctfunctie

adjunct-functie lijkt zowel in de formatie als in v

functie sterker uit beeld te raken. 

 

Formatie en vacatures 

Ook aan leden die leidinggeven 

en het aantal vacatures (zie figuur 

over bijna 11.000 personen)

school twee personen in een directiefunctie (

Directeur 

Adjunct-directeur 

Bovenschools directeur 

Locatiedirecteur 

Meerscholen-/clusterdirecteur 

Anders  

directieformatie (1534 fte)

 

 

directieformatie (n=136) en directievacatures in fte  (n=

Ontwikkelingen in de tijd 2010-2013 op directieniveau 

aantal fte voor de formatie tussen de verschillende functies 

verschillen over de afgelopen schooljaren. Vergeleken met 2010

2011 valt op dat er verhoudingsgewijs veel minder adjunct-directeuren

aantal fte voor de schooldirecteuren neemt nog altijd meer dan helft van de totale 

zijn rekening, maar het gemiddeld aantal fte in de 

directieformatie is sinds 2010-2011 behoorlijk gedaald: van 20 fte per stichting/ 

fte, met name door een afgenomen aantal fte voor 

Van alle ontstane vacatures valt op dat verhoudingsgewijs meer fte open 

staan voor de functie van meerscholendirecteur en de bovenschools directeur

functie en locatiedirecteur, vergeleken met 201

functie lijkt zowel in de formatie als in vacatures af te nemen en daarmee als 

functie sterker uit beeld te raken.  

 op schoolniveau 

Ook aan leden die leidinggeven aan één school zijn vragen gesteld over de formatie 

vacatures (zie figuur 3). In totaal is er 7.299 fte aan formatie

over bijna 11.000 personen) en 246 fte aan vacatures. Gemiddeld werken er per 

school twee personen in een directiefunctie (1,5 fte), 19 leerkrachten (1

0 10 20 30 40

Directeur 

directeur 

Bovenschools directeur 

Locatiedirecteur 

/clusterdirecteur 

Anders  

16

8

5

8

4

6

10

6

14

5

directieformatie (1534 fte) directievacatures (181 fte)

11 

 

 

in fte  (n=77), in 

de verschillende functies 

over de afgelopen schooljaren. Vergeleken met 2010-

directeuren zijn. Het 

ecteuren neemt nog altijd meer dan helft van de totale 

et gemiddeld aantal fte in de 

2011 behoorlijk gedaald: van 20 fte per stichting/ 

 

at verhoudingsgewijs meer fte open zijn gaan 

en de bovenschools directeur en 

, vergeleken met 2010-2011.  De 

acatures af te nemen en daarmee als 

n school zijn vragen gesteld over de formatie 

aan formatie (verdeeld 

Gemiddeld werken er per 

leerkrachten (13,3 fte) en 3 

50 60

57
59

directievacatures (181 fte)



 

 

 

OOP-/OBP-ers (2,0 fte). In dit onderzoek verstaan we o

schoolleiders, adjunct-directeuren als middenmanagement. 

het grootste deel van zowel de formatie als de vacatures uit fte voor de 

leerkrachtfunctie bestaat. 

er 3% aan vacatures, als dit afgezet wordt tegen de formatie.

 Figuur 3: Totale formatie

 

In onderstaande figuur is de verdeling van de leerkrachten over de salarisschalen te 

zien voor het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. 8

leerkrachten in het basisonderwijs krijgt uitbetaald in salarisschaal LA en 1

LB. Hogere schalen komen niet of nauwelijks voor. 

is de verdeling anders: 4%

schaal en 9% LC.  

Figuur 4: Procentuele verdeling leerkrachten 

(n=412)  en speciaal (basis) onderwijs (

Directie 

Leerkracht 

Onderwijsondersteunend personeel

schoolformatie (7299 fte)

0 20

LA

LB

LC

LD

LE

19

4

9

basisonderwijs 

speciaal (basis) onderwijs 

 

 

In dit onderzoek verstaan we onder de directiefunctie 

directeuren als middenmanagement. In figuur 3 is te zien dat 

het grootste deel van zowel de formatie als de vacatures uit fte voor de 

leerkrachtfunctie bestaat.  Van elk functietype (directie, leerkracht en OOP/O

er 3% aan vacatures, als dit afgezet wordt tegen de formatie. 

 

formatie (n=448) en vacatures in fte op scholen (n=230

In onderstaande figuur is de verdeling van de leerkrachten over de salarisschalen te 

et basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. 81% van de 

leerkrachten in het basisonderwijs krijgt uitbetaald in salarisschaal LA en 1

komen niet of nauwelijks voor.  In het speciaal (basis)onderwijs 

4% van de leerkrachten heeft een LA- schaal, 87

Procentuele verdeling leerkrachten over salarisschalen  basisonderwijs 

(n=412)  en speciaal (basis) onderwijs (n=42) 

0 20 40 60 80 100

Directie 

Leerkracht 

Onderwijsondersteunend personeel

9

79

11

9

81

9

schoolformatie (7299 fte) schoolvacatures (246 fte)

40 60 80 100

81

87

basisonderwijs - totaal 7.822 leerkrachten

speciaal (basis) onderwijs - totaal 975 leerkrachten

12 

 

irectiefunctie zowel 

In figuur 3 is te zien dat 

het grootste deel van zowel de formatie als de vacatures uit fte voor de 

Van elk functietype (directie, leerkracht en OOP/OBP) is 

230), in procenten 

In onderstaande figuur is de verdeling van de leerkrachten over de salarisschalen te 

% van de 

leerkrachten in het basisonderwijs krijgt uitbetaald in salarisschaal LA en 19% in 

In het speciaal (basis)onderwijs 

schaal, 87% een LB- 

 
basisonderwijs 



  13 

 

   

Ontwikkelingen in de tijd 2010-2013 op schoolniveau 

De verhouding van het aantal fte van de formatie tussen de verschillende functies op 

schoolniveau zijn sterk overeenkomstig met voorgaande schooljaren. Ongeveer 8% 

binnen de school bestaat uit directieformatie, 78% uit leerkrachtformatie en 15% 

uit OOP-/OBP-formatie.  

In 2012-2013 zijn beduidend minder leerkrachten ingedeeld in de LA-schaal dan in 

2010-2011. Meer leerkrachten vielen in het afgelopen schooljaar in de LB-schaal. 

Gemiddeld bestond de formatie per school uit 17 fte per school (en ca. 26 

personen); in het afgelopen schooljaar was dat 16 fte (en ca. 25 personen). De 

afname is te zien bij leerkrachten en OOP-ers.  

Van alle ontstane vacatures valt op dat het aantal vacatures gedaald is ten opzichte 

van 2011-2012, met name voor de leerkrachtfunctie. 

 

Redenen vacatures op directie- en schoolniveau 

Aan de groep die heeft aangegeven dat er geen vacatures waren in het afgelopen 

schooljaar is gevraagd naar de reden hiervan (zie tabel 2). Deze vraag is voorgelegd 

aan zowel de groep die leiding geeft aan één als aan meerdere scholen. Meest 

genoemde reden is de formatiekrimp als gevolg van dalend leerlingenaantal/ budget 

(54%). Een derde geeft aan dat de formatie ongewijzigd is. Overige redenen komen in 

minder dan 10% van de gevallen voor. 

Ook aan de groep die aangegeven heeft dat er wel vacatures zijn geweest is  naar de 

redenen gevraagd (zie ook tabel 2). Daaruit komt naar voren dat VUT/ pensioen en 

vrijwillig vertrek naar een andere school de meest voorkomende redenen zijn voor 

het ontstaan van vacatures (beiden ongeveer een derde).  Bij een op de vijf is sprake 

van vacatures als gevolg van een toenemend leerlingaantal en als gevolg van 

vermindering werktijdfactor van zittend personeel (dit speelt vooral op schoolniveau 

als reden). Interne mobiliteit wordt door 16% als reden voor het ontstaan van 

vacatures opgegeven. Ruim een op de tien geeft ontslag als reden voor het ontstaan 

van vacatures aan en vrijwillig vertrek uit het onderwijs.  Interne mobiliteit en 

ontslag zijn redenen die vaker genoemd zijn op bovenschools niveau.  
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Tabel 2:  Redenen waarom er geen/ wel vacatures zijn geweest in 2012-2013, in 

procenten 

Reden  GEEN vacatures (n=351*) Percentage** 

 

Formatiekrimp vanwege dalend leerlingenaantal of krimp budget 57 

Formatie is gelijk gebleven 34 

Formatiekrimp als gevolg van vrijwillig vertrek personeelsleden 9 

Formatiekrimp als gevolg van beleidskeuzes (niet vanwege 

leerlingaantal of budget) 

7 

Overig  (zoals detachering, overplaatsing, reorganisatie, fusie e.d.) 4 

Reden  WEL vacatures (n=254***) Percentage** 

VUT/pensioen 33 

Vrijwillig vertrek naar andere school 32 

Formatiegroei vanwege toenemend aantal leerlingen (of in leerling-

gewicht) 

19 

Vermindering werktijdfactor van zittend personeel dat opgevangen 

moet worden (bv. BAPO, zwangerschapsverlof) 

19 

Interne mobiliteit/ doorstroom 16 

Vrijwillig vertrek uit onderwijs 13 

Ontslag (bv. Vanwege ongeschiktheid) 11 

Langdurige ziekte/ overlijden 9 

Formatiegroei vanwege beleidskeuzes 5 

Overig (zoals gedwongen mobiliteit, demotie, tijdelijke benoemingen 

e.d.) 

11 

* alle respondenten die geen vacatures hebben opgegeven, zowel leidinggevend aan één als aan 

meerdere scholen. 

**  de percentages zijn op basis van aantal antwoorden ten opzichte van het totaal aantal 

respondenten. Omdat dit een meerkeuzevraag betreft, telt het percentage op tot boven 100. 

*** alle respondenten die wel vacatures hebben opgegeven, zowel leidinggevend aan één als aan 

meerdere scholen. 

 

Ontwikkelingen in de tijd 2010-2013 op directie- en schoolniveau 

Formatiekrimp vanwege een dalend leerlingenaantal en een onveranderde 

formatieomvang zijn sinds 2010 de meest genoemde redenen voor het uitblijven 

van vacatures, zowel op directie- als schoolniveau. 

Voor de organisaties die wel vacatures hadden, zijn VUT/ pensioen en vrijwillig 

vertrek naar een andere school sinds 2010 de meest genoemde redenen. Wel is er 
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speelde ziekte/ overlijden nog een relatief grote rol; in 2012

directieniveau -  interne mob

van werktijdfactor de afgelopen twee schooljaren vaker genoemd dan in 2010

 

2.2  Vacatureduur, moeite die het kost en ondernomen acties
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een verschuiving waar te nemen bij andere redenen: In 2010-2011 en 2011

speelde ziekte/ overlijden nog een relatief grote rol; in 2012-2013 vallen 

interne mobiliteit en ontslag op. Op schoolniveau is vermindering 

de afgelopen twee schooljaren vaker genoemd dan in 2010

, moeite die het kost en ondernomen acties 

leidinggevenden (c.q. aan één en aan meerdere scholen) is 

gevraagd of de vacatures tijdig ingevuld zijn en hoe lang de vacatures gemiddeld 

 In onderstaande figuur is de vacatureduur voor de 

schoolvacatures weergegeven (figuur 5). 

Vacatureduur op schoolniveau 
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Ontwikkelingen in de tijd 2010

De tijd dat vacatures openstaan is weinig veranderd sinds 2010. Ook blijft de duu

van de vacatures voor de directiefunctie gemiddeld langer openstaan dan voor 

leerkracht- en OOP-functies

 

Ervaren moeite bij het invullen van vacatures

Aan de respondenten die leidinggeven op één school is gevraagd hoeveel moeite zij 

hebben moeten doen om vacatures te vervullen en welke acties daarvoor 

ondernomen zijn.  Over het geheel genomen kostte het weinig moeite om de 

vacatures te vervullen. Vergeleken tussen de verschillende functies, kostte het 

invullen van de vacatures voor de di

de vijf leidinggevenden geeft aan dat zij veel tot zeer veel moeite hebben ervaren. 

Deze stonden gemiddeld genomen ook het langste open

 

Figuur 6: Mate van moeite vervullen vacatures op 

 

Ontwikkelingen in de tijd 2010

Het beeld blijft dat het invullen van de leerkracht
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Ontwikkelingen in de tijd 2010-2013 op schoolniveau 

De tijd dat vacatures openstaan is weinig veranderd sinds 2010. Ook blijft de duu

van de vacatures voor de directiefunctie gemiddeld langer openstaan dan voor 

functies. 

Ervaren moeite bij het invullen van vacatures op schoolniveau

Aan de respondenten die leidinggeven op één school is gevraagd hoeveel moeite zij 

ben moeten doen om vacatures te vervullen en welke acties daarvoor 

ondernomen zijn.  Over het geheel genomen kostte het weinig moeite om de 

vacatures te vervullen. Vergeleken tussen de verschillende functies, kostte het 

invullen van de vacatures voor de directiefunctie het meeste moeite. 

de vijf leidinggevenden geeft aan dat zij veel tot zeer veel moeite hebben ervaren. 

Deze stonden gemiddeld genomen ook het langste open (vergelijk figuur 5)

Mate van moeite vervullen vacatures op schoolniveau, in procenten

Ontwikkelingen in de tijd 2010-2013 op schoolniveau 
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De tijd dat vacatures openstaan is weinig veranderd sinds 2010. Ook blijft de duur 

van de vacatures voor de directiefunctie gemiddeld langer openstaan dan voor 

op schoolniveau 

Aan de respondenten die leidinggeven op één school is gevraagd hoeveel moeite zij 

ben moeten doen om vacatures te vervullen en welke acties daarvoor 

ondernomen zijn.  Over het geheel genomen kostte het weinig moeite om de 

vacatures te vervullen. Vergeleken tussen de verschillende functies, kostte het 

rectiefunctie het meeste moeite.  Ruim één op 

de vijf leidinggevenden geeft aan dat zij veel tot zeer veel moeite hebben ervaren. 

(vergelijk figuur 5). 
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Ondernomen acties om vacatures in te vullen op schoolniveau

Aan de respondenten is tevens gevraagd welke acties zij ondernomen hebben om de 

vacature tijdig te kunnen vervullen. In 

binnen het eigen bestuur en het gebruik van eigen netwerk het meest genoemd zijn

(respectievelijk 67% en 37%)

pool (26%).  Bij het gebruik van een website (

gemaakt van de site van de eigen school of stichting/

antwoorden op deze vraag

verenigingen van bijzondere schol

worden nauwelijks ingezet. Er 

over welke vaktijdschriften meer of minder gebruikt worden, gezien de kleine 

responsgrootte.  

Figuur 7: Acties om school
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Ongeacht wel of geen gebruik van de regeling, is een kwart van mening dat deze 

regeling redelijk tot volledig zinloos is; 
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Ondernomen acties om vacatures in te vullen op schoolniveau

Aan de respondenten is tevens gevraagd welke acties zij ondernomen hebben om de 

vacature tijdig te kunnen vervullen. In figuur 7 is te zien dat een interne oproep 

binnen het eigen bestuur en het gebruik van eigen netwerk het meest genoemd zijn

(respectievelijk 67% en 37%); op de derde plaats staat het benutten van de eigen 

gebruik van een website (21%) wordt met name gebruik 

site van de eigen school of stichting/bestuur, zo blijkt uit de open 

antwoorden op deze vraag. Ook worden enkele keren sites genoemd van 

verenigingen van bijzondere scholen (zoals Montessorinet). Vaktijdschriften 

n nauwelijks ingezet. Er zijn dan ook geen algemene conclusies te trekken 

over welke vaktijdschriften meer of minder gebruikt worden, gezien de kleine 

schoolvacatures te vervullen, in procenten (n=191

instroomregeling is nauwelijks gebruik gemaakt door 

% geeft aan hier geen gebruik van te hebben gemaakt). 

Ongeacht wel of geen gebruik van de regeling, is een kwart van mening dat deze 

regeling redelijk tot volledig zinloos is; 60% oordeelt hier neutraal over en slechts 

- vindt de regeling (redelijk) zinvol.  

Ontwikkelingen in de tijd 2010-2013 op schoolniveau 

De website wordt beduidend minder gebruikt dan voorgaande jaren voor het 

vervullen van vacatures op schoolniveau: was dit in 2010-2011 nog 35% van de 

leidinggevenden en in 2011-2012 28%, in het afgelopen jaar was dit nog maar 21%.  

Ook het benutten van het eigen netwerk, nog steeds een favoriete actie, is 

afgenomen vergeleken met de het schooljaar 2011-2012: in 2011-2012 werd dit nog 
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Ondernomen acties om vacatures in te vullen op schoolniveau 
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2.3  Niet tijdige invulling

Aan de leidinggevenden is gevraagd of alle vacatures tijdig ingevuld waren. Indien 

niet alle vacatures tijdig ingevuld waren, is gevraagd welke van de vacatures op tijd 

vervuld waren. Daarnaast is ook gevraagd naar redenen voor

invullen van de vacatures en welke oplossingen op bovenschools niveau genomen 

zijn, wanneer dit het geval was. 

 

(Niet) tijdige invulling 

83% van de bovenschoolse directievacatures en 94% van de schoolvacatures zijn 

tijdig ingevuld. In totaal kon 46 fte niet tijdig ingevuld word

15 fte op schoolniveau (voornamelijk leerkrachtvacatures) en 31 fte op 

bovenschools-/directieniveau (met name vacatures voor de functie van directeur). 

In onderstaande figuren

konden worden.  In figuur 8 valt op dat vooral de functie van schoolleider 

(verhoudingsgewijs) niet op tijd ingevuld kon worden van alle openstaande fte 

binnen de school (18% niet tijdig). In figuur 9 geldt dit voor de functie van 

bovenschools directeur en adjunct

Figuur 8: Aantal tijdig en niet tijdig ingevulde vacatures op schoolniveau, in procenten 
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door 50% genoemd en in 2012-2013 nog door slechts 37%.  De interne oproep 

licht toegenomen, maar dit verschil is niet significant.
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83% van de bovenschoolse directievacatures en 94% van de schoolvacatures zijn 
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bovenschools directeur en adjunct-directeur (resp. 33% en 30%). 
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Figuur 9: Aantal tijdig en niet tijdig ingevulde directievacatures op bovenschools niveau, 

in procenten 

 

Ontwikkelingen in de tijd 2

Ten opzichte van 2011-2012 is het aantal tijdig ingevulde fte voor de directiefunctie 
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Redenen voor niet tijdige invulling en oplossingen

Redenen waarom vacatures niet tijdig zijn ingevuld, zijn vooral het gebrek aan 

gekwalificeerde kandidaten

In figuur 10 is de verdeling van de redenen weergegeven in absolute aantallen, 

vanwege de kleine responsgrootte
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Figuur 10: Redenen niet tijdige invulling vacatures, in 
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Ontwikkelingen in de tijd 2010-2013 op directieniveau 

De eisen die gesteld worden sinds 2010 zijn sterk met elkaar vergelijkbaar over de 

verschillende schooljaren heen. De universitaire opleiding scoort het laagst; de 

andere eisen worden relatief veel genoemd.  

Ook ten aanzien van het zicht dat organisaties hebben op toekomstige 

ontwikkelingen in de vraag naar directiefuncties, wordt sinds 2010 door de 

meerderheid (meer dan 80%) aangegeven dat hier een goed zicht op is, al neemt dit 

aantal geleidelijk af: in 2010-2011 en 2011-2012 gaf 5% aan geen goed zicht te 

hebben; in 2012-2013 is dit 9%. De verschillen zijn echter niet significant. 

In significant minder schoolorganisaties is beleid ontwikkeld op toekomstige 

ontwikkelingen. In 2010-2011 en 2011-2012 gaf nog 69%-71% aan dat er dergelijk 

beleid was; in het afgelopen schooljaar gaf iets meer dan de helft (53%) dit aan.  De 

focus in organisaties die hier beleid op hebben ontwikkeld, is niet significant anders 

sinds 2010.  

2.5  Vergelijkende analyses op basis van schoolkenmerken, meting 2013 

Formatie en vacatures 

• Schoolniveau: in de regio zuid-west hebben scholen een grotere 

leerkrachtformatie (gemiddeld 23 leerkrachten), met name in Zuid-Holland, 

dan de regio’s noord en oost (respectievelijk gemiddeld 16 en 17 

leerkrachten).  In het basisonderwijs is het aantal OOP-/OBP-ers met 

gemiddeld 2 personen veel lager dan in het speciaal onderwijs (gemiddeld 15 

personen) en speciaal basisonderwijs (gemiddeld 9 personen).  In het 

speciaal (basis)onderwijs is het aantal leerkrachten ook hoger, maar dit 

verschil is niet significant.  

• Schoolniveau: het aantal OOP-/OBP-vacatures is beduidend groter in het 

speciaal onderwijs dan in het basisonderwijs.  

 

Salarisschalen 

• Schoolniveau: het gemiddeld aantal leerkrachten met een LA-schaal is 

beduidend hoger in het basisonderwijs dan in het speciaal basisonderwijs. 

Voor de schalen LB en LC geldt dat het basisonderwijs een significant lager 

gemiddeld aantal leerkrachten telt dan in het speciaal (basis)onderwijs. 

 

Reden geen vacatures 
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• Schoolniveau: confessionele scholen geven vaker een gelijkblijvende 

formatieomvang als reden voor het uitblijven van vacatures dan bijzondere 

scholen. Daarentegen noemen openbare scholen voornamelijk een 

formatiekrimp als reden.  

 

Reden wel vacatures 

• Schoolniveau: er zijn geen significante verschillen tussen scholen in de 

redenen voor het ontstaan van vacatures.   

 

Vacatureduur en tijdige invulling: 

• Schoolniveau: op de confessionele scholen stonden leerkrachtvacatures 

beduidend korter open dan in het bijzonder en openbaar onderwijs. Ook 

wordt op deze scholen minder moeite ervaren om vacatures te vervullen.  

• Bovenschools niveau: vanwege de lage responsomvang is het niet mogelijk 

betrouwbare uitspraken over formatie en vacatures te doen op bovenschools 

niveau. 

 

Eisen kandidaat directievacature en beleid op toekomstige vraag directiefuncties 

• Bovenschools niveau: er zijn geen verschillen op bovenschools niveau 

gevonden in de eisen die men stelt in directievacatures.  

• Bovenschools niveau: met name de kleinere scholen (200 of minder 

leerlingen) geven aan een goed zicht te hebben op de toekomstige vraag naar 

directiefuncties. 

 

  



 

 

 

3.  Vervanging 
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vergelijkende analyses (3.2)
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• leerkrachten inzetten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn van les,  

• vakleerkrachten inzetten en  

• compensatieverlof uitstellen.  

De invallerspool is de enige maatregel die vaker wordt ingezet dan in 2010-2011.   

 

Er wordt iets sterker gekeken naar wie geschikt is om in te vallen wanneer de 

vervangingspool wordt benut, maar het verschil is net niet significant. 

 

3.2  Vergelijkende analyses op basis van schoolkenmerken, meting 2013 

Ervaren moeite bij het regelen van vervanging 

• Confessionele scholen lijken minder moeite te hebben ervaren bij het regelen 

van vervanging dan scholen in het bijzonder onderwijs. Opvallend is dat 

confessionele scholen veel vaker gebruik hebben gemaakt van de 

invallerspool, terwijl bijzondere scholen veel vaker groepen hebben 

gecombineerd, gedeeltelijk van les vrijgestelde leerkrachten, stagiaires, 

vakleerkrachten, klassenassistenten of een parttimer hebben ingezet.   

• Het speciaal onderwijs heeft beduidend meer moeite met het regelen van 

vervanging dan het basisonderwijs.  

• Noord- en Zuid-Holland hebben meer moeite met het regelen van vervanging 

dan Noord-Brabant, Drenthe en Gelderland. 

 

Frequentie van vervangingsmogelijkheden 

• De mate van moeite hangt nauw samen met oplossingsmogelijkheden: hoe 

meer moeite men ervaren heeft, hoe vaker een maatregel is ingezet. Dit 

positieve verband geldt voor alle maatregelen op twee na: inzet van een 

ouder zonder bevoegdheid en er is een negatief verband tussen de mate van 

moeite en het benutten van een invallerspool, verglijkbaar met de vorige 

meting. Het sterkste verband met de ervaren moeite is te zien bij twee 

maatregelen: groepen combineren en de inzet van gedeeltelijk van les 

vrijgestelde leerkrachten.  

• Het basisonderwijs maakt veel vaker gebruik van de invallerspool, terwijl het 

speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs vaker een beroep doen op de 

andere oplossingsmogelijkheden.  

• Hoe groter de school, hoe vaker gebruik wordt gemaakt van de volgende 

mogelijkheden: combineren van groepen, inzetten van leerkrachten, LIO’s, 

stagiaires en uitstellen van compensatieverlof.  
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• Groepen naar huis sturen en combineren, inzet van stagiaires, 

vakleerkrachten en klassenassistenten komen vaker voor in de regio noord-

west en het midden van het land dan in de regio oost. De invallerspool wordt 

beduidend het meest gebruikt in de regio oost.  

• De mate van moeite hangt niet samen met de mate waarin men kijkt naar wie 

geschikt is om te vervangen.  
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4.  Conclusies 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek beschreven. De 

uitkomsten uit hoofdstuk 2 en 3 vormen de basis hiervoor.   

 

4.1  Hoeveel vacatures waren er in het afgelopen schooljaar? 

Op directieniveau stond in het schooljaar 2012-2013 181 fte aan vacatures open bij 

een totale directieformatie van 1.534 fte. Voor het grootste deel waren er vacatures 

voor de functie van directeur, een functiegroep die ook het grootste deel van de 

formatie beslaat.  Maar vergeleken met de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 is 

het gemiddeld aantal fte aan formatie per organisatie voor schooldirecteuren wel 

lager. Dat geldt niet alleen voor de schooldirecteuren; ook zijn er minder adjunct-

directeuren in de formatie vergeleken met de voorgaande schooljaren.  

Verhoudingsgewijs – ten opzichte van de bestaande formatie – zijn er veel (en ook 

meer dan in vorige metingen) vacatures voor meerscholendirecteuren ontstaan in 

2012-2013; ook is er een toename te zien in het aantal vacatures voor de functie van 

schoolleider en bovenschools directeur. Ten aanzien van de functie voor adjunct-

directeur en locatiedirecteur is er een afname te zien in aantal vacatures.  

Op schoolniveau stond voor 246 fte open aan vacatures, met name voor de 

leerkrachtfunctie. OOP-/OBP-vacatures komen relatief meer voor in het speciaal 

(basis)onderwijs. In totaal bestond de schoolformatie (directie, leerkracht en 

OOP/OBP) uit 7.299 fte. Het grootste deel daarvan,  voor 5.788 fte, zijn leerkrachten.  

Gemiddeld per school is er 1 fte minder voor de leerkracht- en 1 fte minder voor de 

OOP-functie. Voor alle drie de functiegroepen is het aantal vacatures afgenomen, 

met name voor de leerkrachtfunctie. In schooljaar 2011-2012 was er 8% afgezet 

tegen de formatie aan leerkrachtvacatures ontstaan, in 2012-2013 nog maar 3%.  

 

4.2  Wat waren de redenen voor het al dan niet ontstaan van de vacatures? 

Formatiekrimp als gevolg van een dalend leerlingenaantal of krimpend budget is, 

evenals in de schoolperiode 2010-2012, de belangrijkste reden voor het uitblijven 

van vacatures. In 2012-2013 is dit vooral genoemd door de openbare scholen en het 

minst door confessionele scholen. Op de tweede plaats blijft een onveranderde 

formatie staan. 

Wanneer vacatures wel ontstonden, was de meest genoemde reden, VUT/ pensioen 

en vrijwillig vertrek naar een andere school.  Redenen die ook in de voorgaande 
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jaren het meest zijn genoemd. In 2012-2013 is ‘interne mobiliteit’ en ‘ontslag’ 

beduidend vaker genoemd als reden voor het ontstaan van directievacatures dan de 

jaren daarvoor. Op schoolniveau speelde de vermindering werktijdfactor vaker een 

reden dan in voorgaande metingen.  

 

4.3  Hoe lang stonden vacatures gemiddeld open? 

De tijd dat schoolvacatures openstaan is weinig veranderd sinds 2010. Ook blijft de 

duur van de vacatures voor de directiefunctie gemiddeld langer openstaan dan voor 

leerkracht- en OOP-functies. Ook het aantal tijdig ingevulde fte voor de directiefunctie 

op schoolniveau is beduidend lager dan in 2012-2013. Ten aanzien van de OOP-

functie daarentegen hoger. Het is dus voor de directiefunctie duidelijk moeilijker 

geweest vacatures tijdig in te vullen. Bij de leerkrachtfunctie valt op dat de duur van 

de vacatures korter is in het confessioneel onderwijs, vergeleken met bijzonder en 

openbaar onderwijs. Gemiddeld staat een directiefunctie 3 tot 8 weken open en een 

leerkracht- of OOP-functie 1 tot 4 weken.  

Over het algemeen is het beeld dat meer directievacatures tijdig ingevuld konden 

worden. In het afgelopen schooljaar waren volgens 86% leidinggevenden alle 

vacatures in hun organisatie tijdig vervuld. In 2010-2011 was dit 83% en in 2011-

2012 80%.  De responsaantallen zijn te klein om de vacatureduur per functie te 

vergelijken. 

4.4  Welke redenen waren er voor het niet tijdig invullen van vacatures? 

Evenals voorgaande jaren is het gebrek aan voldoende gekwalificeerde kandidaten 

veruit de meest genoemde reden, zowel met betrekking tot school- als 

directievacatures. Op schoolniveau wordt de website beduidend minder gebruikt 

dan voorgaande jaren voor het vervullen van vacatures op schoolniveau: was dit in 

2010-2011 nog 35% van de leidinggevenden en in 2011-2012 28%, in het afgelopen 

jaar was dit nog maar 21%.   

Ook het benutten van het eigen netwerk, nog steeds een favoriete actie, is 

afgenomen vergeleken met de het schooljaar 2011-2012: in 2011-2012 werd dit nog 

door 50% genoemd en in 2012-2013 nog door slechts 37%.  De interne oproep 

binnen het bestuur is toegenomen, maar dit verschil is niet significant. De eigen pool 

wordt sinds 2011 veel benut.  

Over het geheel genomen kostte het weinig moeite om de vacatures te vervullen. 

Vergeleken tussen de verschillende functies, kostte het invullen van de vacatures op 

directieniveau het meeste moeite.  Deze stonden gemiddeld genomen ook het langste 
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open. Ruim een op de vijf leidinggevenden geeft aan dat zij veel tot zeer veel moeite 

hebben ervaren. Het beeld blijft dat het invullen van de leerkracht- en OOP-functie 

minder moeite kost dan die van de directiefunctie. Wel komt naar voren dat het in 

2012-2013 voor de leerkrachtfunctie nog minder moeite heeft gekost dan in de 

schooljaren daarvoor. 

Op bovenschools niveau komt de inzet van een interim-directeur als oplossing voor 

niet tijdig ingevulde vacatures nog steeds op de eerste plaats.  

 

4.5  Welke eisen worden gesteld in directievacatures en is er zicht op de vraag naar 

directiefuncties? 

Een afgeronde schoolleideropleiding staat op de eerste plaats met 58%, gevolgd 

door de bereidheid tot het volgen van een schoolleideropleiding en ervaring in het 

onderwijs (beide 57%). Een universitaire opleiding wordt nauwelijks gehanteerd 

als selectiecriterium. Een ruime meerderheid (81%) geeft aan een goed zicht te 

hebben op toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar directiefuncties – met 

name op de kleinere scholen van 200 leerlingen of minder, maar de omvang van 

deze groep is behoorlijk afgenomen (2010-2011: 89%). Ook het aantal 

leidinggevenden dat zegt hierop beleid ontwikkeld te hebben (circa de helft), is 

afgenomen (2010-2011: 71%). Het beleid is hoofdzakelijk gericht op 

talentontplooiing (78%), duurzame inzetbaarheid (49%), binden en boeien (51%). 

 

4.6  Hoe vaak zijn welke maatregelen genomen om vervanging te regelen? 

Gemiddeld genomen wordt weinig moeite ervaren bij het regelen van vervanging. 

Sommige maatregelen laten een verband zien met de ervaren moeite. Maatregelen 

die bij een hogere frequentie samengaan met meer moeite zijn, het combineren van 

groepen en inzetten van leerkrachten tijdens hun lesvrijstelling. De meest gekozen 

maatregelen zijn op volgorde van frequentie: 

• benutten van invallerspool (73% een keer of vaker, waarvan 3359% 

regelmatig tot vaak) 

• het geven van een tijdelijke uitbreiding van het contract van een parttimer 

(82%, waarvan 31% regelmatig tot vaak) 

• benutten van tijdelijke lesvrijstelling van leerkrachten (68%, waarvan 13% 

regelmatig tot vaak).  

De adjunct wordt volgens 58% weleens ingezet, maar in de helft van de gevallen is 

dat maar enkele keren gedaan en dus niet op structurele basis). De invallerspool 
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wordt steeds vaker ingezet, als we kijken naar voorgaande schooljaren en ook 

wordt iets meer gekeken daarbij naar wie geschikt is om te vervangen.  

Groepen naar huis sturen of combineren, (vak)leerkrachten inschakelen en 

compensatieverlof uitstellen zijn in het afgelopen schooljaar minder vaak 

voorgekomen.  
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Bijlage 1 Responsoverzicht naar persoons- en organisatiekenmerken 

Tabel 3a Absoluut respons Percentage respons Percentage populatie 

Totaal 890 100%  100% (n=4250) 

Geslacht    

Vrouw 376 42,2 43,8 

Man 510 57,3 55,7 

Onbekend 4 0,4 0,5 

Leeftijd     

Jonger dan 20 jaar 0 0,0 0,0 

20 tot 25 jaar 0 0,0 0,0 

25 tot 30 jaar 1 0,1 0,1 

30 tot 35 jaar 16 1,8 2,3 

35 tot 40 jaar 33 3,7 6,0 (-) 

40 tot 45 jaar 61 6,9 9,5 (-) 

45 tot 50 jaar 85 9,6 11,6 

50 tot 55 jaar 165 18,5 16,9 

55 tot 60 jaar 312 35,1 31,9 (+) 

60 tot 65 jaar 213 23,9 20,5 (+) 

65 jaar en ouder 0 0 0,4 

Onbekend 4 0,5 0,8 

Functie     

Adjunct-directeur  57 6,4 8,7 (-) 

Algemeen directeur 56 6,3 6,1 

Bouwcoördinator  2 0,2 0,1 

College van bestuur 27 3,0 2,2 

Directeur 661 74,3 71,2 (+) 

Directeur-Bestuurder 1 0,1 0,0 (n=2) 

Interim manager 6 0,7 0,7 

Intern begeleider 0 0,0 0,0 (n=2) 

Leraar/ docent 0 0,0 0,1 

Locatiedirecteur 26 2,9 4,1 

Meerscholen- directeur 37 4,2 3,6 

Middenmanagement 6 0,7 1,1 

Overig 8 0,9 1,4 

Raad van bestuur 3 0,3 0,2 

Onbekend 0 0,0 0,4 
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Tabel 3b Absoluut respons Percentage respons Percentage populatie 

Totaal 890 100%  100% (4250) 

Leerlingenaantal    

Minder dan 100 89 10,0 9,6 

100 tot 200 218 24,5 24,7 

200 tot 300 235 26,4 24,8 

300 tot 400 143 16,1 13,9 (+) 

400 tot 500 51 5,7 7,3 

500 tot 600 30 3,4 3,5 

600 tot 700 9 1,0 1,7 

700 tot 800 10 1,1 0,8 

800 tot 900 8 0,9 0,7 

900 tot 1000 4 0,4 0,3 

1000 en meer 71 8,0 6,8 

Onbekend  22 2,5 6,0 

Denominatie     

Algemeen bijzonder 78 8,8 8,4 

Confessioneel 475 53,4 49,6 (+) 

Openbaar 311 34,9 36,0 

Onbekend 26 2,9 6,0 

Provincie    

Noord- Holland 127 14,3 15,1 

Zuid- Holland 129 14,5 17,2 (-) 

Flevoland 15 1,7 2,1 

Utrecht 56 6,3 7,1 

Gelderland 119 13,4 11,8 

Noord-Brabant 170 19,1 15,9 (+) 

Zeeland 21 2,4 2,6 

Limburg 68 7,6 6,3 

Overijssel 73 8,2 8,0 

Drenthe 27 3,0 3,0 

Friesland 34 3,8 3,1 

Groningen 36 4,0 3,3 

Onbekend 15 1,7 4,4 
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Tabel 3c Absoluut respons Percentage respons Percentage populatie 

Totaal 890 100%  100% (4316) 

Regio     

Regio midden 123 13,8 15,5 

Regio noord 150 16,9 15,6 

Regio noord- west 93 10,4 10,6 

Regio oost 114 12,8 12,5 

Regio zuid 238 26,7 21,8 (+) 

Regio zuid- west 140 15,7 17,7 (-) 

Onbekend 32 3,6 6,3 

Onderwijssoort     

Basisonderwijs 780 87,6 84,7 (+) 

Speciaal basisonderwijs 49 5,5 5,1 

Speciaal onderwijs 35 3,9 4,3 

Onbekend 26 2,9 5,9 
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Bijlage 2  Antwoorden op halfopen vragen uit de vragenlijst 

Hoofdstuk  2.1 : Omvang formatie en vacatures en redenen 

 

Hoeveel fte aan directieformatie hebben deze scholen gezamenlijk, 

uitgesplitst naar type directiefunctie? Anders, namelijk (n=30) 

� 4x directeur bestuurder 

� 3x bestuurder 

� 3x Locatie coördinator/ locatieleider/ locatievertegenwoordigers 

� 2x algemeen directeur 

� 2x CvB 

� 2x teamleider/ teamleider+ 

� Adjunct-directeur  

� Directeur Onderwijs gemeenschap 

� Divisiemanager 

� Interim 

� Middenmanager 

� Portefeuillehouders 

� Schoolcoordinatoren 

� Synergiedirecteur 

 

Hoeveel directievacatures waren er, uitgedrukt in fte, in het afgelopen 

schooljaar (2012-2013) binnen het bestuur? Anders, namelijk (n=3) 

� Locatieleider 

� 2x teamleider 

 

U heeft aangegeven dat er in het afgelopen schooljaar geen vacatures zijn 

geweest. Kunt u aangeven welke situatie op uw school/ in uw organisatie 

van toepassing was? Anders, namelijk (n=12) 

 

� 6x groei van de school 

� 2x Budget, extra bezuiniging van bestuur op personeel 

� 2x Detachering, overplaatsing binnen de stichting 

� Reorganisatie  

� Fusie 2 scholen; extra fte vanuit fusiegarantie 
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Wat zijn de redenen voor het ontstaan van de vacature(s)? Overig, namelijk 

(n=22) 

 

� 2x zwangerschapsverlof 

� Demotie naar leerkrachtfunctie 

� Onbetaald verlof 

� Deeltijdontslag na moederschap 

� Inzet gelden AWBZcompensatiemaatregel 

� Gebruikmaking regeling bestuur om gedwongen ontslagen te vemijden 

� Gedwongen mobiliteit / disciplinaire maatregel ; onvrijwillig vertrek andere 

school 

� OOP schoonmaak in eigen dienst (50% subsidie) vanwege bezuinigingen 

� 2x Aflopen interimperiode/ pensionering van de interim 

� Prestatieboxmiddelen 

� RDDF plaatsing 

� Schorsing 

� Tijdelijke benoemingen 

� Verhuizing naar buitenland 

� Vertrek tijdelijk aangestelde vervangers 

� Vervanging door toekenning lerarenbeurs 

� Geen draagkracht 

� Levensloop 

� Functie IB 

 

Hoofdstuk  2.2 : Vacatureduur, moeite die het kost en ondernomen acties 

 

Welke acties heeft de school ondernomen om de vacature(s) tijdig in te 

kunnen vullen? Overig, namelijk (n=25) 

� 8x intern opgelost; interne mobiliteit; interne verplichtingen; overheveling 

van leerkrachten door krimp op andere scholen binnen het bestuur 

� 5x sites: SCOLIX, site AVS,  2x Vacaturebank, Atlant 

� Benoemingsverplichtingen binnen de stichting 

� Eigen functie directie-ondersteuning gecreëerd 

� Headhunter 

� Verplichte plaatsing binnen bestuur ivm rechtenopbouw invaller 

� Inval pool 

� Inzet interim 

� Mensen zijn niet allemaal vast benoemd vanwege de krimp. Worden 

benoemd vanuit de Payrol 
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� Onderwijsvacaturebank 

� Ouderkrant 

� Overleg bestuur 

� Uitbreiding aanstellingsomvang 

� Via UWV 

 

In welke vaktijdschriften? Een ander vaktijdschrift, namelijk (n=2) 

� 2x Schooljournaal 

 

Op welke websites? Een andere website, namelijk (n=33) 

� 14x site van bestuur/stichting 

� 10x onderwijsvacaturebank 

� 4x montessorinet, vereniging vrije scholen, Jenaplanvereniging (NJPV) 

� IPPON 

� Meesterbaan 

� Onderwijstalenten.nl 

� Werk.nl 

 

 

Hoofdstuk  2.3 : Niet tijdige invulling vacatures en oplossingen 

 

Heeft u enig idee waarom niet alle vacatures tijdig ingevuld konden 

worden? Overig, namelijk (n=4) 

� Conflict Bestuur-MR 

� Eigen uitstel invulling 

� Uit 1e ronde geen geschikte kandidaat, toen 2e ronde 

� Planning van procedure 

 

Wanneer directievacatures langdurig niet opgevuld kunnen worden, kiezen 

besturen voor alternatieve oplossingen. Zijn onderstaande alternatieven 

binnen uw bestuur in het afgelopen schooljaar (2010-2011) voorgekomen? 

Anders, namelijk (n=0) 

 

Hoofdstuk  2.4 : Selectiecriteria en beleid directiefuncties 

 

Welke eisen stelt het bestuur aan de kandidaat om in aanmerking te komen 

voor een directievacature? Overig, namelijk (n=21) 

� Affiniteit met de doelgroep 

� Ambitie, flexibiliteit 
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� 2x Christelijke Identiteit;  Protestants Christelijke identiteit 

� 3x binnen de stichting gezocht naar geschiktheid op meerdere terreinen (er 

heeft binnen stchtingen mobiliteit plaatsgevonden; dus gebleken 

geschiktheid op een grot aantal terreinen; er werd gezocht binnen de 

stichting zelf naar een directeur of directeur in opleiding) ; verplichtingen 

binnen bestuur door teruggang andere scholen 

� Geen specifieke eisen geformuleerd 

� Geschiktheid aantoonbaar door assessment 

� HBOplus 

� Jenaplanopleiding 

� Kennis van het voortgezet (speciaal) onderwijs 

� Kwaliteiten die aanwezig zijn en verder tot ontwikkeling kunnen komen 

� Leidinggevende competentie en ondernemerschap 

� 2x Montessori bevoegdheid; Montessori opleiding 

� Netwerk in onderwijs 

� NSA competenties 

� Passie voor onderwijs 

� Persoonlijkheidskenmerken 

� Voldoen aan profiel, kerncompententies met nadruk op specifieke situatie 

 

Wat voor beleid is hierop geformuleerd (i.e. beleid met betrekking tot de 

vraag naar directiefuncties)? Overig, namelijk (n=6) 

� Beleid gericht op toekomstige ontwikkelingen van duurzaam business 

model waarbij niet is uit te sluiten dat op termijn locaties worden 

gesloten, samengevoegd of samenwerken met kindcentra etc. 

� Beleid invulling directiefuncties en tijd 

� Duidelijke managementstructuur 

� Een directeur per x aantal lln geen aanname nieuw personeel ivm 

personeelsstop 

� Open staan voor andere opties zoals parttime of zij instroom 

� Professionalisering huidige directies 

Hoofdstuk  3: Vervanging 

 

Hoe vaak heeft u in het afgelopen schooljaar (2010-2011) gebruik gemaakt 

van onderstaande mogelijkheden om vervangingen te regelen? Anders, 

namelijk (n=20) 

� 4x Externe vervanger ; invaller gevonden (soms van ver); invaller van buitenaf ; 

vervangers gezocht en gezocht en uiteindelijk gevonden 

� 4x Arbeidsbureau Randstad onderwijs ingeschakeld ; uitzendkracht; 

uitzendorganisatie 
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� 3x eigen vervangers; eigen vervangingslijst; via de PIO invalpool 

� 2x IPPON (vervangingsbureau); via Ippon vervangersmanager 

� ASA studenten  

� 1x Interteach en was geen succes op het SBO 

� Directeur 

� Inhuren leerkracht 

� Leerlingen over groepen opdelen 

� Onderwijsassistent inzetten 

� Ouderschapsverlofdagen intrekken 

  



Bijlage 3  Overzicht uitkomsten meerdere metingen vacatures & vervangingen

De daling in de directieformatie is met name zichtbaar bij de schoolleiderfunctie

adjunct-functie blijft, vergeleken met 2010-2011 erg laag

directiefuncties ten opzichte van de andere jaren. 

Op schoolniveau is er in de gemiddelden per school een onveranderd beeld

leerkrachtfunctie op. Per school zijn er (nog altijd) 

   

 
  Figuur  13: Gemiddelde directieformatie in fte per organisatie 2008
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De daling in de directieformatie is met name zichtbaar bij de schoolleiderfunctie. Ook het gemiddeld aantal fte voor de

2011 erg laag. In 2010-2011 was de grootste formatie zichtbaar

ten opzichte van de andere jaren.  

is er in de gemiddelden per school een onveranderd beeld; wel valt een daling van gemiddeld 1 fte voor de 

(nog altijd) gemiddeld twee fte aan directiefuncties.  
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Het percentage vacatures voor adjunct-directeuren 

schoolleidersvacatures liggen weer wat hoger dan in de vorige meting (schooljaar 2011

schommelen ten opzichte van de formatie. Het aantal vacatures voor

in de vorige meting weer hetzelfde beeld van de jaren 

jarenlang hoog aantal vacatures voor de functie van locatiedirecteur is nu voor het eerst een forse daling te zien. 

leerkrachtvacatures is flink gedaald ten opzichte van de vorige meting

 

 

Figuur 15: Aantal  fte aan vacatures t.o.v. directieformatie en leerkrachtformatie
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directeuren blijft opvallend laag vergeleken met de de periode voor 2010

n weer wat hoger dan in de vorige meting (schooljaar 2011-2012), maar blijft rond de 10% 

zichte van de formatie. Het aantal vacatures voor bovenschools directeuren laat na een aanzienlijke daling 

de jaren daarvoor zien, 14% vacatures afgezet tegen de formatie. Na een 

voor de functie van locatiedirecteur is nu voor het eerst een forse daling te zien. 

flink gedaald ten opzichte van de vorige meting.  

directieformatie en leerkrachtformatie, in procenten 2008-2013 
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De meeste vacatures konden ook dit jaar weer tijdig ingevuld worden

ingevuld en in de afgelopen twee schooljaren (

stijging in het aantal vacatures dat tijdig ingevuld kon worden

schooljaar daarvoor (zie vorige figuur).  Ongeveer een derde van de 

konden niet allemaal tijdig ingevuld worden, een stuk lager dan in andere schooljaren

Figuur 16:  Aantal tijdig ingevulde fte aan directie-
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De meeste vacatures konden ook dit jaar weer tijdig ingevuld worden. In 2010-2011 was 59% van alle directievacatures tijdig 

de afgelopen twee schooljaren (ruim) 80%. Wat betreft de vacatures voor locatiedirecteur i

stijging in het aantal vacatures dat tijdig ingevuld kon worden, maar het aantal vacatures was een stuk lager dan in het 

Ongeveer een derde van de vacatures voor de functie van bovenschools directe

, een stuk lager dan in andere schooljaren.  

- en leerkrachtvacatures t.o.v. aantal vacatures 2007-2012, in procenten 
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Tabel 4: percentage tijdig ingevulde vacatures 1998-2013 

 1998-

1999 

1999-

2000 

2000-

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Directeur 56 77 17 69 31 70 85 72 80 73 78 76 74 81 81 

Adjunct-directeur 44 77 76 53 36 84 92 73 86 88 76 67 88 86 70 

Bovenschools 

directeur 

79 100 100 78 14 100 83 57 100 75 100 45 83 100 67 

Locatiedirecteur 54 56 91 82 59 70 91 87 100 90 79 100 66 94 100 

meerscholendirecteur              59 83 100 

totaal 

directievacatures 

   69 34 74 87 73 85   81 80 73 80 83 

Leerkracht     85 100 96 99 98 98 99 91 97 96 95 

 

Wanneer directievacatures niet tijdig ingevuld konden worden, is soms voor andere (tijdelijke) oplossingen gekozen. In 

onderstaande figuur is te zien dat de inzet van een interim-directeur de meest favoriete oplossing is. Tijdelijke waarneming 

door het bovenschools management komt beduidend minder vaak voor als oplossing. Wel moet een voorbehoud geplaatst 

worden bij de interpretatie van de cijfers: de responsaantallen zijn bij deze vraag soms erg laag, omdat het hier gaat over een 

selectie groep: bovenschoolse directeuren die aangegeven hebben dat er vacatures waren, waarvan een deel niet tijdig 

ingevuld konden worden.  



  

 

  

Figuur 17:  Oplossingen voor niet tijdig ingevulde direct
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Oplossingen voor niet tijdig ingevulde directievacatures, 2002-2013, in procenten  
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Het invullen van leerkrachtvacatures op de school 

Wanneer de beide vacaturetypen met elkaar vergeleken worden, valt op dat het invullen van directie

meer moeite kost dan het invullen van leerkrachtvacatures

moeite kostte.  

Figuur 18: Mate van moeite invullen leerkrachtvacatures

Figuur 19: Mate van moeite vervullen directievacatures op 
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op de school kostte ook dit jaar vergeleken met andere jaren nog minder moeite

Wanneer de beide vacaturetypen met elkaar vergeleken worden, valt op dat het invullen van directievacatures gemiddeld wel 

meer moeite kost dan het invullen van leerkrachtvacatures en dat dit ook ten opzichte van het voorgaande schooljaar meer 

: Mate van moeite invullen leerkrachtvacatures, 2001-2013, in procenten   

: Mate van moeite vervullen directievacatures op op schoolniveau, 2008-2013, in procenten 
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VUT/ pensioen blijft een veel voorkomende reden

beleidskeuzes, vertrek uit het onderwijs, langdurige zie

toenemend leerlingaantal en interne mobiliteit zijn vaker genoemd als reden dan in de vorige meting

 

 

Figuur 20: Redenen ontstaan schoolvacatures 2010-2013

 

Een gelijkblijvende formatie wordt elk jaar iets meer genoemd als reden voor het uitblijven van vacatures op schoolniveau. De 

meest genoemde reden blijft echter de formatiekrimp als gevolg van een dalend leerlingenaantal of krimpend budget. 
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VUT/ pensioen blijft een veel voorkomende reden voor het ontstaan van schoolvacatures. Formatiegroei vanwege 

ertrek uit het onderwijs, langdurige ziekte, ontslag zijn minder genoemde redenen. Formatiegroei vanwege 

toenemend leerlingaantal en interne mobiliteit zijn vaker genoemd als reden dan in de vorige meting. 

3, in procenten 

de formatie wordt elk jaar iets meer genoemd als reden voor het uitblijven van vacatures op schoolniveau. De 

meest genoemde reden blijft echter de formatiekrimp als gevolg van een dalend leerlingenaantal of krimpend budget. 
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Figuur 21: Redenen uitblijven schoolvacatures 2010-2013, in procenten
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2013, in procenten 
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VUT/ pensioen en vrijwillig vertrek naar een andere school blijven de twee meest genoemde redenen voor het ontstaan van 

directievacatures sinds 2010.  

Echter, vrijwillig vertrek (naar een andere school en uit het 

leidinggevenden dat ziekte/overlijden als reden voor het ontstaan van vacatures noemde. In 2011

2012-2013 op 7%.  

 

 

Figuur 22: Redenen ontstaan directievacatures 2010-2013, in procenten
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VUT/ pensioen en vrijwillig vertrek naar een andere school blijven de twee meest genoemde redenen voor het ontstaan van 

rijwillig vertrek (naar een andere school en uit het onderwijs) zijn sterk afgenomen. Opvallend is het relatieve aantal 

leidinggevenden dat ziekte/overlijden als reden voor het ontstaan van vacatures noemde. In 2011-2012 lag dit op 

2013, in procenten 
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Op directieniveau wordt formatiekrimp vanwege dalend budget nog steeds door de meerderheid genoemd

uitblijven van directievacatures, maar dit aantal is wel afgenomen vergeleken met de voorgaande schooljaren. 

Figuur 23: Redenen uitblijven directievacatures 2010-2013, in procenten
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Op directieniveau wordt formatiekrimp vanwege dalend budget nog steeds door de meerderheid genoemd

, maar dit aantal is wel afgenomen vergeleken met de voorgaande schooljaren. 

2013, in procenten 

formatiekrimp door 

budget/ llnaantal

formatiekrimp agv 

beleidskeuzes

formatiekrimp agv 

vrijwillig vertrek 

personeelsleden

overig

9 11
4

8
14

7

52

11 13

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Op directieniveau wordt formatiekrimp vanwege dalend budget nog steeds door de meerderheid genoemd als reden voor het 

, maar dit aantal is wel afgenomen vergeleken met de voorgaande schooljaren.  

 

6



  

 

  

Het gebruik van de website is na een stijging in de vorige meting 

wordt vaker genoemd dan in de vorige meting

tijdschriften worden relatief weinig gebruikt sinds 2008

 

 

Figuur 24: Ondernomen acties om vacatures in te vullen 2008
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is na een stijging in de vorige meting opnieuw gedaald (-7%). Een oproep binnen het eigen bestuur

vaker genoemd dan in de vorige meting en de eigen pool laat sinds 2011-2012 een forste stijging zien

relatief weinig gebruikt sinds 2008.  

: Ondernomen acties om vacatures in te vullen 2008-2013, in procenten 
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Het regelen van vervanging kost steeds minder moeit

tot zeer weinig moeite heeft gekost om vervanging te regelen

weinig moeite kostte en 60% ervoer (zeer) veel moeite

 

 

Figuur 25:  Mate van moeite regelen vervanging 2001-201
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steeds minder moeite.  Meer dan de helft gaf over het afgelopen schooljaar aan dat het weinig 

tot zeer weinig moeite heeft gekost om vervanging te regelen; ter vergelijking in 2001-2002 gaf slechts 13% aan dat het (zeer) 

(zeer) veel moeite.  
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In onderstaande figuur is te zien dat het aantal respondenten dat aangeeft één keer of vaker gebruik te hebben gemaakt van de 

maatregel in de afgelopen jaren vergelijkbaar is gebleven.  De top 3 meest ingezette maatregelen zijn een parttimer een 

tijdelijke uitbreiding geven, de invallerspool  en een gedeeltelijk van lesvrijgestelde leerkracht inzetten. Groepen naar huis, een 

ouder voor de groep, maar ook het inzetten van een vakleerkracht worden veel minder ingezet. 

 

 

 
 

Figuur 26:  Percentages 1 of meerdere keren gebruik van de betreffende maatregel 2007-2013 
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Tabel 5: percentage een of meerdere keren genomen vervangingsmaatregelen 1998-2013, in procenten  
Schooljaar� 99-

00 

00-

01 

01-

02 

02-

03 

03-

04 

04-

05 

05-

06 

06-

07 

07-

08 

08-

09 

09-

10 

10-

11 

11-

12 

12-

13 

Groep naar huis sturen 29 47 56 43 36 31 26 25 28 27 23 21 18 13 

Groepen combineren 66 71 69 63 59 60 59 60 60 62 63 59 54 48 

(Adjunct)directeur vervangt 77 76 74 64 58 62 58 59 61 60 61 64 61 58 

Voor lesvrijgestelde leerkracht 

vervangt 

84 87 87 79 77 76 77 80 79 81 80 79 72 68 

LIO vervangt 41 42 58 48 49 49 49 51 55 50 48 43 43 44 

Stagiaire vervangt 41 42 49 48 41 41 44 35 42 44 40 33 32 29 

Vakleerkracht vervangt 19 15 21 15 9 12 11 11 12 13 10 12 9 6 

Klassenassistent vervangt 25 32 45 41 39 44 44 39 40 44 40 41 39 33 

Parttimer tijdelijk uitbreiding geven 89 91 90 84 84 86 85 84 85 91 85 83 81 82 

Compensatieverlof uitstellen 64 74 73 58 54 56 56 54 54 56 47 40 36 31 

Ouder zonder bevoegdheid voor de 

groep 

- - 10 - 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 

Invallerspool - - - - - - - - - - - 73 73 73 

Groen: meest genoemde vervangingsmaatregel 

Rood: minst genoemde vervangingsmaatregel 


