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Samenvatting en conclusies 

In oktober – november 2011 is het scholenpanel van de Algemene Vereniging 

Schoolleiders uitgenodigd de jaarlijks terugkerende vragenlijst in te vullen over de 

vacatures en vervangingen in het afgelopen schooljaar (2010-2011).  Hiervoor is 

een webvragenlijst ontwikkeld en voorgelegd aan leidinggevenden uit het primair 

en speciaal onderwijs. De respons bedraagt 744 personen.  

Omvang formatie en vacatures 

De 162 bovenschools leidinggevenden vertegenwoordigen gezamenlijk 2669 

scholen. Zij hebben een directieformatie van 2385 fte aangegeven, vooral bestaande 

uit directeuren en adjunct-directeuren. De gemiddelde directieformatie is met name 

groot in de regio zuid-west en op openbare scholen in tegenstelling tot scholen in de 

regio noord en algemeen bijzondere scholen. In totaal is er 243 fte aan 

directievacatures genoemd door 70% van de bovenschools leidinggevenden, 

waarvan relatief veel vacatures voor locatiedirecteuren én aanzienlijk meer dan in 

de voorgaande jaren.  

De formatie van alle scholen (volgens n=582) uit de respons telt 9784 fte (directie, 

leraren en OOP-/OBP-ers). Een gemiddeld grote formatie is met name te zien in het 

speciaal onderwijs (o.a. veel OOP-/OBP-ers ). De meeste leerkrachten in het 

basisonderwijs krijgen uitbetaald in schaal LA en de meeste leerkrachten in het 

speciaal (basis)onderwijs in schaal LB. Hogere schalen worden nauwelijks 

toegepast. Er is in totaal 309 fte aan vacatures opgegeven door 38% van de 

schooldirecteuren.  Er is een afname te zien in de directie- en vooral in 

leerkrachtvacatures op schoolniveau vergeleken met de voorgaande jaren. 

Redenen ontstaan en ontbreken vacatures 

De meest genoemde reden voor het ontstaan van vacatures is de VUT/pensioen 

(veel meer dan in voorgaande jaren) en vrijwillig vertrek van een personeelslid naar 

een andere school.  Het ontstaan van vacatures vanwege VUT/ pensioen speelt met 

name in de regio’s zuid en zuid- west. Formatiekrimp  vanwege een dalend 

leerlingenaantal of budgetkrimp is de meest genoemde reden voor het ontbreken 

van vacatures; dit speelt met name in de regio’s noord- west en oost.  

Tijdig invullen van vacatures 

De vacatures voor locatiedirecteur staan gemiddeld het langste open, zijn het vaakst 

niet tijdig ingevuld, waarbij ook gemiddeld meer moeite ervaren wordt. Ook 

vacatures voor de meerscholendirecteur staan relatief lang open en worden vaker 

dan andere vacatures van het afgelopen jaar niet tijdig ingevuld. In totaal geeft 73% 
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van de bovenschools leidinggevenden aan dat alle vacatures tijdig zijn ingevuld. 

Meest gekozen oplossingen wanneer directievacatures niet tijdig ingevuld zijn, zijn 

wederom de inzet van een interim-directeur en – op de tweede plaats- de 

vervanging door een adjunct. Beide oplossingen zijn het afgelopen jaar vaker 

gekozen dan in de voorgaande jaren.  

De leerkrachtvacatures staan gemiddeld 1 tot 2 weken open, die van de directie 1 

tot 2 maanden; men ervaart bij de directievacatures ook iets meer moeite om ze 

tijdig in te kunnen vullen, maar vergeleken met voorgaande jaren ervaart men 

gemiddeld minder moeite. In totaal geeft 95%  aan dat alle vacatures tijdig zijn 

ingevuld.  Om vacatures tijdig te kunnen invullen zijn het plaatsen van een interne 

oproep binnen het bestuur, het benaderen van het eigen netwerk en het kenbaar 

maken van de vacature op (de eigen) websites de meest genoemde acties. Het 

gebruik van de website scoorde ook in de voorgaande jaren hoog, maar is het 

afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Niet tijdig kunnen invullen van vacatures wordt 

vooral toegeschreven aan een gebrek aan gekwalificeerde kandidaten en 

onvoldoende tijd.  

Toekomstige ontwikkelingen en selectiecriteria directievacatures 

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

in de vraag naar directiefuncties (vooral het speciaal (basis)onderwijs scoort hier 

hoog op); een ruime meerderheid geeft aan dat er ook beleid is ontwikkeld op dit 

terrein: het gaat dan met name om beleid gericht op talentontplooiing, zoals 

kweekvijvers.  

Als selectiecriteria staan ervaring in het onderwijs op de eerste plaats, gevolgd door 

een afgeronde schoolleideropleiding en ervaring in een leidinggevende functie. Een 

universitaire opleiding wordt nauwelijks als eis aan kandidaten gesteld. 

Vervanging van leerkrachten 

Alhoewel het regelen van vervanging over het algemeen weinig tot gemiddelde 

moeite kost, zegt toch ruim een kwart (zeer) veel moeite hierbij te ervaren; het zijn 

vooral adjunct-directeuren en middenmanagers, leden werkzaam in de regio’s 

noord- west en in het speciaal (basis)onderwijs die dit aangeven. De mate van 

moeite hangt positief samen met de frequentie van de meeste 

vervangingsmaatregelen. Bij de invallerspool ligt het verband echter omgekeerd: 

hoe meer gebruik van de pool, hoe minder moeite men ervaart. De maatregelen die 

volgens de meeste respondenten regelmatig tot vaak zijn ingezet, zijn een parttimer 

een tijdelijke contractuitbreiding geven, de inzet van een gedeeltelijk ambulante 

leerkracht en de invallerspool. Wat betreft het gebruik van de pool kijkt een kwart 

niet expliciet naar wie geschikt is om te vervangen. 



  5 

 

  

1.  Inleiding 

Dit onderzoeksverslag gaat over de uitkomsten van het scholenpanelonderzoek met 

als thema vacatures en vervangingen, dat in oktober- november van 2011 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.  

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 PO en SO (VO is buiten beschouwing gebleven). De leden die  

leidinggeven op schoolniveau hebben voor het onderdeel vacatures vragen over 

vacatures op schoolniveau voorgelegd gekregen. De leden die leiding geven aan 

meerdere scholen zijn vragen voorgelegd over vacatures op (boven)schools 

directieniveau. De leden van wie onbekend is op welk niveau zij al dan niet 

leidinggeven hebben een startvraag gekregen waarin zij moesten aangeven of zij 

leidinggeven aan een of meerdere scholen; het antwoord op deze vraag heeft 

bepaald welke groep vacaturevragen zij kregen. 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. De 

benadering m.b.t. het onderzoek vacatures is daarmee anders dan voorgaande jaren: 

alle leden ontvingen destijds een e-mailbericht met twee algemene links, een voor 

bovenschools management en een voor schooldirecteuren. De persoonlijke links in 

de meting van dit jaar maken het mogelijk dat respondenten maximaal één keer de 

vragenlijst kunnen invullen en achtergrondvariabelen niet telkens opnieuw 

bevraagd hoeven te worden.  
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Ook op twee andere aspecten is het onderzoek anders dan in voorgaande metingen: 

in de vragenlijst met betrekking tot vacatures zijn veelgenoemde antwoorden op 

(half-)open vragen in vorige metingen ‘vervangen’ door gesloten antwoordopties én 

er zijn validaties en routings ingebracht. Een voorbeeld van een validatie is dat 

respondenten nooit méér vacatures konden opgeven dan de omvang van de 

formatie; een voorbeeld van een routing is dat alleen respondenten die aangegeven 

hadden dat er vacatures waren, vragen over de vacatures hebben gekregen. Door 

deze aanpassingen - die de geldigheid van de uitkomsten vergroten- zijn de 

percentages niet altijd één op één naast de percentages van de vorige metingen te 

leggen, omdat daarin respondenten meegenomen zijn die bijvoorbeeld een 

ongeldige waarde hadden ingevuld of bijvoorbeeld geen vacatures hadden, maar de 

vraag toch beantwoord hebben, ook al was die niet van toepassing. Verschillen in 

percentages kunnen dus gedeeltelijk hierdoor verklaard worden.   

 

De veldwerkperiode van de vragenlijst bedroeg drie weken (van 17 oktober tot en 

met 6 november); twee weken na de start is een herinneringsmail naar de leden 

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

 

1.3 Respons en representativiteit 

In totaal zijn 1064 aan de vragenlijst begonnen: 582 personen hebben de vragen op 

schoolniveau beantwoord en 162 personen de vragen op (boven)schools 

directieniveau (totaal n=744). De responsgrootte is voldoende om met 95% 

betrouwbaarheid uitspraken te doen over de totale doelgroep.  

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. Daaruit komt naar voren dat functie en 

leeftijd niet representatief zijn. Binnen de functie zijn adjunct-directeuren en 

buitengewone leden ondervertegenwoordigd en clusterdirecteuren (meerschools) 

oververtegenwoordigd. Binnen de leeftijdsgroep zijn leden tussen 30 en 40 jaar 

ondervertegenwoordigd en leden in de leeftijd van 50 jaar en ouder 

oververtegenwoordigd. Voor de overige variabelen geldt dat de responsverdeling 

vergelijkbaar is met de populatieverdeling op uitzondering van de categorieën 

‘overig’ en ‘onbekend’ (vaak ondervertegenwoordiging in de responsgroep).   

Het aantal leidinggevenden op schoolniveau dat de vragen op schoolniveau heeft 

beantwoord is dit jaar iets lager dan voorgaand jaar. Daartegenover staat dat het 

aantal bovenschools leidinggevenden dit jaar hoger is. Het aantal scholen, c.q. 
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brinnummers, waarover zij uitspraken doen is waarschijnlijk mede daardoor ook 

aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren (zie figuur 1.1). 

 

Figuur 1.1 Jaarlijkse respons en aantal brinnummers 2001-2011, absolute aantallen  

1.4 Leeswijzer 

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

• vacatures (hoofdstuk 2); 

• vervanging van leerkrachten (hoofdstuk 3). 

 

De uitkomsten worden gepresenteerd in tekst, tabellen en diagrammen. In elk 

hoofdstuk worden ook – in aparte paragrafen-  de significante uitkomsten op 

verdiepende analyses beschreven. Dit zijn uitkomsten, waarvan de gevonden 

verschillen of verbanden bij een waarschijnlijkheid van 95% niet op toeval berusten 

Er zijn vergelijkende analyses gedaan op deelgroepen binnen de onderzoeksgroep 

en er zijn enkele correlaties bekeken tussen variabelen. In de vergelijkende analyses 

zijn de volgende achtergrondkenmerken meegenomen: 

 

Respondentkenmerken: 

1- aantal functiejaren in klassen (0-5, 5-10, 10-20, 20 of meer) 

2- geslacht 

3- niveau van leidinggeven (bovenschools, schools) 

4- leeftijd (vanaf 20 jaar, in klassen van 5 jaar) 

Organisatiekenmerken: 

5- denominatie (algemeen bijzonder, confessioneel, openbaar en overig) 

6- onderwijssoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) 
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7- aantal scholen vallend onder bevoegd gezag (1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 

25+) 

8- schoolgrootte (50-100, 100-200, 200-400, 400-600, 600 of meer) 

9- provincie 

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

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

worden niet meegenomen in de rapportage.  

Enkele vragen zijn op een vijfpuntsschaal bevraagd (c.q. helemaal oneens, oneens, 

neutraal, mee eens, helemaal mee eens). Bij deze vragen is een gemiddelde score 

berekend: hoe hoger de score, hoe sterker men het eens is met de betreffende 

stelling. Een score van 3,5 of hoger wordt in deze rapportage beschouwd als positief, 

een score lager dan 3,0 als kritisch. Voor een overzicht van alle gemiddelde scores 

wordt verwezen naar het tabellenboek (zie hieronder toelichting). 

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

clusters op open en halfopen vragen weergegeven. Dit is uitgebreider dan wat in de 

hoofdstukken aan bod komt. In bijlage 3 is een overzicht van uitkomsten van de 

metingen in de afgelopen jaren weergegeven. Een tabellenboek met frequenties van 

de antwoorden op alle gesloten vragen vormt een separaat document bij deze 

rapportage.  
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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 en het aantal 

tijdig ingevulde vacatures. In 2.3 wordt ingegaan op de mate waarin het moeite 

heeft gekost om vacatures in te vullen en de acties die genomen om vacatures 

kenbaar te maken. Deze uitkomsten hebben alleen betrekking op de vacatures op 

schoolniveau. In 2.4. gaat het over de oplossingen die binnen organisaties genomen 

zijn wanneer vacatures niet tijdig ingevuld konden worden. In 2.5. komen de 

selectiecriteria en het beleid aan de orde. De uitkomsten in 2.4 en 2.5 hebben alleen 

betrekking op vacatures voor de directiefuncties. In 2.6. worden de verdiepende 

analyses beschreven en – ten slotte - in 2.7 de conclusies. 

2.1  Omvang formatie en vacatures en redenen 

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). 

 

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

directeuren, bovenschools directeuren, bestuursleden) vertegenwoordigen 

gezamenlijk 2669 scholen (brinnummers) en een directieformatie van 2385 fte 

(figuur 2.1). Het betreft de functies directeur, adjunct-directeur, bovenschools 

directeur, meerscholendirecteur en locatiedirecteur. De 92 fte overige 

directiefuncties (n=10) betreffen met name bestuurlijke functies. De formatie 

binnen de totale organisaties is relatief hoog in de regio’s zuid-west vergeleken met 

de regio noord (ca. gemiddelde van 30 fte aan directieformatie in zuid-west 

tegenover 11 fte in noord). En in het openbaar onderwijs is de gemiddelde formatie 

hoger dan de gemiddelde formatie in het algemeen bijzonder onderwijs 

(respectievelijk 27 fte gemiddeld tegenover 7 fte gemiddeld).  

 

In totaal stond er in het afgelopen schooljaar (2010-2011) 243 fte aan vactures open 

(figuur 2.1).  Voor de functie van directeur (schoolleider) zijn er de meeste 

vacatures als gekeken wordt binnen de categorie vacatures (60%); de directeur 

maakt ook het grootste deel uit van de formatie. Als de vacatures afgezet worden 

tegen de formatie zijn het vooral locatiedirecteuren waarvoor de vacatures zijn 
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(24% afgezet tegen de formatie). Dit is tevens een sterke stijging ten 
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Figuur 2.2 Totale formatie

aantallen 
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formatie (n=565) en vacatures in fte op scholen (n=200)

In onderstaande figuur is de verdeling van de leerkrachten over de salarisschalen te 
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(n=200), absolute 

In onderstaande figuur is de verdeling van de leerkrachten over de salarisschalen te 
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(basis)onderwijs is de verdeling anders: 90% van de leerkrachten bevindt zich in 
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In onderstaande figuur is te zien dat 

in veel mindere mate vacatures binnen de school (directie, leerkrachten, OOP/OBP). 

Figuur 2.4 Aantal respondenten dat vacatures heeft genoemd binnen de eigen organisatie 

(n=651), in procenten
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In onderstaande figuur is te zien dat er met name directievacatures zijn genoemd en 

in veel mindere mate vacatures binnen de school (directie, leerkrachten, OOP/OBP). 

Aantal respondenten dat vacatures heeft genoemd binnen de eigen organisatie 

(n=651), in procenten 

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

gevraagd naar de reden hiervan (zie tabel 2.1). Meest genoemde reden is de 

formatiekrimp (66%). In ruim een kwart van de gevallen is ook genoemd dat de 

formatie ongewijzigd is gebleven.  5% (n=17) heeft overige redenen opgegeven: de 

en zijn formatiegroei (bv. opgelost door uitbreidi

aanstelling zittend personeel) en bezuinigingen/ financiële problemen. 

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

(zie ook tabel 2.1). Daaruit komt naar voren dat VUT/ pensioen en 

trek naar een andere school de meest voorkomende redenen zijn voor 

het ontstaan van vacatures.  Bij de 10% (n=17) overige redenen is met name de 

vervanging van personeelsleden die een studie volgen en projectgelden/ subsidies 

genoemd.  
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Tabel 2.1  Redenen waarom er geen/ wel vacatures zijn geweest in 2010-2011, in 

procenten 

Reden  GEEN vacatures (n=388*) Percentage** 

 

Formatiekrimp vanwege dalend leerlingenaantal of krimp 

budget 

66 

Formatie is gelijk gebleven 28 

Formatiekrimp als gevolg van beleidskeuzes (niet vanwege 

leerlingaantal of budget) 

10 

Formatiekrimp als gevolg van vrijwillig vertrek 

personeelsleden 

7 

Overig  5 

Reden  WEL vacatures (n=280***) Percentage** 

VUT/pensioen 38 

Vrijwillig vertrek naar andere school 34 

Langdurige ziekte/ overlijden 18 

Formatiegroei vanwege toenemend aantal leerlingen (of in 

leerling-gewicht) 

18 

Vermindering werktijdfactor van zittend personeel dat 

opgevangen moet worden (bv. BAPO, zwangerschapsverlof) 

18 

Interne mobiliteit/ doorstroom 15 

Ontslag (bv. Vanwege ongeschiktheid) 13 

Formatiegroei vanwege beleidskeuzes 14 

Vrijwillig vertrek uit onderwijs 6 

Overig  10 

* 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. 

2.2  Invulling van vacatures: duur en tijdige invulling 

Aan de beide groepen leden (leidinggevend aan één en leidinggevend aan meerdere 

scholen) is gevraagd of de vacatures tijdig ingevuld zijn en hoe lang de vacatures 

gemiddeld open hebben gestaan. In onderstaande tabel is van beide responsgroepen 

een overzicht van vacatureduur van de verschillende functies weergegeven. 
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Op directiefunctieniveau (zie bovenste helft tabel) betreft het vooral de functies van 

locatiedirecteur, gevolgd door de meerscholendirecteur, die gemiddeld genomen 

het langste openstaan.  De functie van directeur (schoolleider) staat gemiddeld 1-2 

maanden open en in ongeveer 30% van de gevallen zelfs langer dan drie maanden 

(aangegeven door beide responsgroepen).  

De leerkracht- en OOP/OBP-functies staan gemiddeld 1-2 weken open.  

Tabel 2.2 Vacatureduur functies, in procenten  

Functie (totaal 

n=62) 

1-2  

weken 

3-4  

weken 

1-2 

maanden 

2-3 

maanden 

Langer dan 

3 maanden 

Directeur (n=49) 12 22 18 18 29 

Adjunct-directeur 

(n=9) 

11 0 44 22 22 

Bovenschools 

directeur (n=7) 

0 29 29 14 29 

Locatiedirecteur 

(n=10) 

10 0 30 30 30 

Meerscholen-

directeur (n=15) 

0 20 27 13 40 

(Andere 

directiefunctie 

(n=1)) 

(0) (0) (0) (100) (0) 

Functie (totaal 

n=187) 

1-2  

weken 

3-4  

weken 

1-2 

maanden 

2-3 

maanden 

Langer dan 

3 maanden 

Directeur (n=47) 17 28 21 4 30 

Leerkracht (n=154) 53 33 10 4 1 

OOP/OBP (n=37) 51 32 8 5 3 

 

95% van de leidinggevenden op de scholen geven over de vacatures binnen de eigen 

school aan dat alle vacatures tijdig zijn ingevuld. Bij 5% zijn niet alle vacatures tijdig 

ingevuld: het gaat dan om 12 fte in totaal. Dat percentage ligt anders bij de 

leidinggevenden die uitspraken doen over de directievacatures in de totale 

organisatie: 73% zegt dat alle vacatures binnen hun organisatie tijdig zijn ingevuld. 

Bij 27% zijn niet alle vacatures tijdig ingevuld: het gaat hier om 60 fte in totaal. In 

lijn met de vacatureduur in onderstaande figuur zijn het met name de vacatures 

voor locatiedirecteur en ook de meerscholendirecteur die niet tijdig zijn ingevuld; 

deze vacatures stonden gemiddeld ook het langste open (zie tabel 2.2).  

 



 

 

 

Figuur 2.5 Tijdig ingevulde vacatures naar directiefuncties (n=61) en 

vacatures naar functies op schoolniveau (n=193), in procenten

Redenen waarom vacatures niet tijdig zijn ingevuld, zijn vooral

gekwalificeerde kandidaten en 

zowel voor vacatures binnen de school (dus inclusief leerkracht

vacatures) als voor vacatures op directieniveau (dus op school

niveau).   

In 22% van de gevallen was er ook sprake van onvoldoende sollicitatiereacties. Het 

gaat hier om een erg kleine groep 

kunnen daarom ook geen betrouwbare uitspraken gedaan worden over welke 

vacatures (naar functie) dit met name betrof.

Ruim een kwart (n=7) geeft ook overige redenen aan, die erg verschillend zijn (zoals 

problemen bij aanname/ keuze kandidaat en vertraging vanwege sociaal plan.
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Tijdig ingevulde vacatures naar directiefuncties (n=61) en tijdig ingevulde 

vacatures naar functies op schoolniveau (n=193), in procenten

Redenen waarom vacatures niet tijdig zijn ingevuld, zijn vooral

gekwalificeerde kandidaten en – op de tweede plaats – onvoldoende tijd. Dit geldt 

zowel voor vacatures binnen de school (dus inclusief leerkracht

vacatures) als voor vacatures op directieniveau (dus op school- 
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tijdig ingevulde 

vacatures naar functies op schoolniveau (n=193), in procenten  

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

onvoldoende tijd. Dit geldt 

zowel voor vacatures binnen de school (dus inclusief leerkracht- en OOP/OBP-

 en bovenschools 

In 22% van de gevallen was er ook sprake van onvoldoende sollicitatiereacties. Het 

met een grote spreiding in antwoorden (n= 8). Er 

kunnen daarom ook geen betrouwbare uitspraken gedaan worden over welke 

geeft ook overige redenen aan, die erg verschillend zijn (zoals 

problemen bij aanname/ keuze kandidaat en vertraging vanwege sociaal plan. Ook 

patronen te benoemen. 
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Figuur 2.6 Redenen niet tijdig
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Redenen niet tijdige invulling vacatures, in procenten (n=37)

Moeite en acties voor vervullen van vacatures op schoolniveau
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ondernomen zijn.  Over het geheel genomen kostte het weinig moeite om de 

vacatures te vervullen. Vergele

invullen van de vacatures voor de directiefunctie 

 

Figuur 2.7 Mate van moeite vervullen vacatures op schoolniveau

n=152, OOP/OBP n=35)

 

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

vacature tijdig te kunnen vervullen. 

In figuur 2.7 is te zien dat een interne oproep binnen het eigen bestuur het meest 

genoemd is; op de tweede en derde plaats staan respectievelijk het eigen netwerk 

(44%) en websites (37%). 

Volkskrant Banen en de eigen
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Degenen die dit wel gebruiken, kiezen dan met 

Kadernieuws, evenals voorgaande jaren

nauwelijks gebruik gemaakt (1,5%

meting. De enkelingen die er gebruik van maken vinden deze regeling (redelijk) 

zinvol. Een op de tien (n=18)

acties, zoals mobiliteit, opleiden binnen school. Het betreft hier dus niet zozeer het 

kenbaar maken van vacatures om deze te vervullen.
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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 meer moeite.  

Mate van moeite vervullen vacatures op schoolniveau (directie n=44, leerkracht 

n=152, OOP/OBP n=35), in procenten 

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

vacature tijdig te kunnen vervullen.  
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(44%) en websites (37%).  Bij de websites wordt met name gebruik gemaakt van 

en de eigen schoolsite en/of site van het bestuur

voren komt in de open antwoorden). Vaktijdschriften worden weinig ingezet (3%). 

Degenen die dit wel gebruiken, kiezen dan met name voor Kader Primair/ 
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nauwelijks gebruik gemaakt (1,5%, n=3), vergelijkbaar met de uitkomst in de vorige 

De enkelingen die er gebruik van maken vinden deze regeling (redelijk) 

(n=18) geeft overige acties aan; dit zijn met name 

acties, zoals mobiliteit, opleiden binnen school. Het betreft hier dus niet zozeer het 

kenbaar maken van vacatures om deze te vervullen. 
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Figuur 2.8 Acties om vacatures te vervullen,

2.4  Oplossingen bij niet tijdig ingevulde

Aan de respondenten die leidinggeven aan meerdere scholen is gevraagd welke 

maatregelen binnen de organisatie zijn genomen wanneer de directievacatures niet 

tijdig ingevuld konden worden. 

interim-directeur de meest gekozen oplossing. 

adjunct is vaak genoemd. 

laag is: 5% betreft bijvoorbeeld één persoon. 
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Acties om vacatures te vervullen, in procenten (n=201) 

Oplossingen bij niet tijdig ingevulde directievacatures 

Aan de respondenten die leidinggeven aan meerdere scholen is gevraagd welke 
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tijdig ingevuld konden worden. Evenals in voorgaande metingen is de inzet van ee

directeur de meest gekozen oplossing. Ook langdurige vervanging door de 

adjunct is vaak genoemd. Opgemerkt dient te worden dat de responsgroep hier erg 
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Aan de respondenten die leidinggeven aan meerdere scholen is gevraagd welke 

maatregelen binnen de organisatie zijn genomen wanneer de directievacatures niet 

Evenals in voorgaande metingen is de inzet van een 

Ook langdurige vervanging door de 

Opgemerkt dient te worden dat de responsgroep hier erg 

 

ingevulde vacatures voor directiefuncties (n=21), in 

8 10

52

43

52

40 50 60



 

 

 

2.5  Selectiecriteria en beleid directiefuncties

Gevraagd is welke eisen aan een kandidaat voor een directievacature worden 

gesteld.  De meeste voorgelegde criteria word

respondenten bevestigd. Ervaring in het onderwijs staat op de eerste plaats, gevolgd 

door een afgeronde schoolleideropleiding en ervaring in een leidinggevende functie. 

Een universitaire opleiding wordt nauwelijks als eis ges

overige eisen betreffen onder andere een positief advies na een assessment en 

kandidaat passend bij de identiteit, kernwaarden van de organisatie.

 

Figuur 2.10 Eisen aan een vacatures voor een directiefunctie (n=64),

 

Negen op de tien respondenten geeft aan dat de organisatie een goed beeld heeft 

van toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar directiefuncties. Maar van die 

groep heeft 71% ook beleid ontwikkeld waarin op dit beeld wordt ingespeeld

figuur 2.10). Van die 71% heeft 89% een beleid gericht op talentontplooiing en 

tweederde een beleid gericht op binden en boeien van zittend personeel. Een even

grote groep heeft een wervingsbeleid zodra vacatures ontstaan.
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Selectiecriteria en beleid directiefuncties  

Gevraagd is welke eisen aan een kandidaat voor een directievacature worden 

De meeste voorgelegde criteria wordt door (bijna) tweederde van de 

respondenten bevestigd. Ervaring in het onderwijs staat op de eerste plaats, gevolgd 

door een afgeronde schoolleideropleiding en ervaring in een leidinggevende functie. 

Een universitaire opleiding wordt nauwelijks als eis gesteld (3%). De 8% (n=5) 

overige eisen betreffen onder andere een positief advies na een assessment en 

passend bij de identiteit, kernwaarden van de organisatie.
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tweederde een beleid gericht op binden en boeien van zittend personeel. Een even

grote groep heeft een wervingsbeleid zodra vacatures ontstaan. Relatief weinig is er 

sprake van een samenwerking met de Pabo: een kwart doet dit wel.
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Figuur 2.11 Beleid gebaseerd op toekomstige vraag naar directiefuncties (n=46),

procenten  

 

2.6  Verdiepende analyses vacatures

• De gemiddelde schoolformatie is hoger in het speciaal onderwijs met 33 fte 

dan in het basisonderwijs met 16 fte (evenals het gemiddeld aantal 

vacatures). Ook zijn daar relatief meer formatieplaatsen en vacatures voor 

OOP/OBP. De gemiddelde schoolformatie i

(provincie Zuid-Holland) met 21 fte dan in de regio’s oost en noord 

(provincies Drenthe en Friesland) met 10 tot 13 fte.

• Het zijn significant vaker de confessionele scholen, en dan met name de 

rooms-katholieke scholen

het openbaar onderwijs.
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Verdiepende analyses vacatures 

De gemiddelde schoolformatie is hoger in het speciaal onderwijs met 33 fte 

dan in het basisonderwijs met 16 fte (evenals het gemiddeld aantal 

vacatures). Ook zijn daar relatief meer formatieplaatsen en vacatures voor 

OOP/OBP. De gemiddelde schoolformatie is hoger in de regio zuid

Holland) met 21 fte dan in de regio’s oost en noord 

(provincies Drenthe en Friesland) met 10 tot 13 fte. 

Het zijn significant vaker de confessionele scholen, en dan met name de 

katholieke scholen, waar geen vacatures aangegeven zijn tegenover 

het openbaar onderwijs. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

59

89

26

65

20 

 

 
Beleid gebaseerd op toekomstige vraag naar directiefuncties (n=46), in   
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• Het zijn significant vaker de zeer grote organisaties (in leerlingenaantal 600 

of meer en organisaties met meer dan 20 scholen) waar vacatures gemeld 

zijn dan middelgrote organisatie. In organisaties met minder dan 6 scholen 

zijn vaker geen vacatures ontstaan.  

• Het speciaal basisonderwijs telt geen enkele leerkracht in de LA-schaal; de 

LA- schaal wordt vooral vertegenwoordigd door leerkrachten uit het 

basisonderwijs; in de LB- en LC-schalen zijn vooral leerkrachten uit speciaal 

(basis)onderwijs te vinden en in de LE-schaal is geen enkele leerkracht te 

vinden.  

• Krimp als reden voor het ontbreken van vacatures is veel vaker genoemd in 

de regio’s noord-west en oost, terwijl in zuid-west (met name in Zuid-

Holland) veel vaker genoemd is dat de formatie ongewijzigd is gebleven.  

• VUT/ pensioen, vrijwillig vertrek (naar andere school en uit onderwijs) en 

mobiliteit spelen relatief vaker in de regio’s zuid en zuid-west; formatiegroei 

vanwege toenemend leerlingenaantal speelt relatief vaker in de regio 

midden. 

• Interne mobiliteit als reden voor ontstaan van vacatures speelt met name bij 

grotere organisaties (meer dan 20 scholen) 

• Het tijdig invullen van directievacatures op schoolniveau kostte middelgrote 

scholen (200-400 leerlingen) minder moeite dan de kleine en grote scholen. 

Op middelgrote scholen zijn ook significant minder vacatures gemeld dan op 

grote scholen. 

• Er is een sterke samenhang tussen vacatureduur en de moeite die men 

ervaart met het tijdig invullen van vacatures: hoe langer de vacature 

openstaat, hoe meer moeite men ervaart. Van een gemiddelde lange 

vacatureduur is met name sprake bij leden die aangeven onvoldoende 

gekwalificeerde kandidaten te hebben gevonden voor de directievacatures.  

• Het speciaal (basis)onderwijs heeft relatief een sterker zicht op toekomstige 

ontwikkelingen in de vraag naar directiefuncties dan het basisonderwijs. Er 

zijn echter geen significante verschillen in het al dan niet hebben van beleid 

hierop.  

 

2.7  Conclusies vacatures 

In totaal (over directie- en schoolniveau) geeft 44% aan vacatures te hebben gehad 

in het afgelopen schooljaar: 243 fte op directieniveau (bij een formatie van 2385 fte) 

en 309 fte  (bij een formatie van 9784 fte) op schoolniveau.  
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21% van de leerkrachtformatie krijgt uitbetaald in de LB-schaal, 78% in de LA-

schaal. De LB-, LC-, en LD-schaal wordt vooral vertegenwoordigd door leerkrachten 

werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs.  

 

Er zijn relatief (ten opzichte van de formatie) veel vacatures voor de functie van 

locatiedirecteur. Deze vacatures staan ook het langste open en zijn relatief vaker 

niet tijdig ingevuld. De meeste vacatures zijn echter wel tijdig ingevuld en de 

leerkrachtvacatures staan gemiddeld het kortst open (1-2 weken). Acties die 

scholen ondernemen om vacatures tijdig in te vullen zijn met name een interne 

oproep binnen het bestuur, de eigen website en het eigen netwerk.  

 

Wanneer vacatures niet tijdig ingevuld konden worden (i.e. met name 

directievacatures), komt dit meestal door onvoldoende gekwalificeerde kandidaten 

en onvoldoende tijd. De eisen die men stelt aan een directievacature zijn vooral een 

afgeronde schoolleideropleiding en ervaring in zowel het onderwijs als in een 

leidinggevende functie.  

Middelgrote scholen hebben veel minder moeite met het tijdig invullen van 

directievacatures dan de kleine en grotere scholen. Meest gekozen oplossing, 

wanneer een directievacature niet tijdig ingevuld kan worden, is nog steeds de inzet 

van een interim-directeur (zie bijlage 3).  

 

Reden die de meeste leden opgeven voor het ontbreken van vacatures zijn de 

formatiekrimp en reden voor het ontstaan van vacatures is volgens de meeste leden 

VUT/ pensioen en vrijwillig vertrek. VUT/ pensioen als reden is toegenomen 

vergeleken met vorige metingen (zie bijlage 3). 

 

Negen op de tien leden geven aan dat er een goed beeld is van de toekomstige vraag 

naar directiefuncties. Met name het speciaal (basis)onderwijs zegt een goed beeld te 

hebben van de ontwikkelingen hierin. Iets minder dan drie kwart geeft aan er ook 

beleid op te hebben; de meesten daarvan hebben beleid geformuleerd gericht op 

ontplooien van talenten.  
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3.  Vervanging 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de vervanging van leerkrachten 

gepresenteerd. Het gaat hier om de mate van moeite die het directeuren heeft 

gekost om vervanging te regelen en hoe vaak zij van enkele voorgelegde 

maatregelen gebruik hebben gemaakt (3.1). Aansluitend volgen uitkomsten van de 

verdiepende analyses (3.2) en een paragraaf met conclusies uit dit hoofdstuk (3.3).  

 

3.1  Vervanging: moeite en maatregelen 

Slechts 1% geeft aan dat er in het afgelopen schooljaar geen vervanging geregeld 

hoefden te worden. Ruim een kwart heeft het veel tot zeer veel moeite gekost.  Hoe 

vaak vervangingen geregeld moesten worden in het afgelopen schooljaar, is niet 

gevraagd en dus ook niet bekend van deze groep. Wel is te zien dat leden die vaker 

(20 x) of meer een maatregel in moesten zetten om vervanging te regelen ook meer 

moeite ervaren (zie voor maatregelen onder figuur 3.1).  

 

 

 
Figuur 3.1 Mate van moeite regelen van vervanging (n=541), in procenten 

  

De maatregelen die genomen zijn om vervanging te regelen, verschillen niet sterk 

van de uitkomsten in de vorige metingen op enkele maatregelen na (zie bijlage 3).  

In onderstaande figuur zijn de percentages weergegeven van de maatregelen die 

soms (1 tot 6), regelmatig (6 tot 20) of vaak (20 of meer) in het voorafgaande 

schooljaar zijn gebruikt. Met name het gebruik van de invallerspool, de gedeeltelijk 
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Het gebruik van de pool (zie bovenstaande figuur) is dit jaar voor het eerst gevraagd 

en bijna driekwart geeft aan hiervan gebruik te maken; ruim een kwart heeft hier 20 

keer of vaker gebruik van gemaakt en een kwart heeft

gebruik van gemaakt. Aan de 73% die heeft aangegeven hiervan gebruik te hebben 

gemaakt, is tevens gevraagd in welke mate zij het eens zijn met de volgende stelling:

 

‘Als we gebruik maken van de pool, kijken we expliciet naar wie 

is om te vervangen.’

 

Alle 385 personen die een of meerdere keren gebruik gemaakt hebben van de 

pool, hebben deze stelling beantwoord. Gemiddeld is men het eens met de 

stelling. 24% is het echter oneens met de stelling en geeft daarmee aan dat er 

niet expliciet naar gekeken wordt
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van les vrijgestelde leerkracht en parttimers een tijdelijke uitbreiding regelmatig 

Bij de overige vervangingsmaatregelen (n=30) zijn vooral flexwerkers (van 

bemiddelingsbureau) en het eigen invallersbestand genoemd.  
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‘Als we gebruik maken van de pool, kijken we expliciet naar wie 
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Alle 385 personen die een of meerdere keren gebruik gemaakt hebben van de 

pool, hebben deze stelling beantwoord. Gemiddeld is men het eens met de 

stelling. 24% is het echter oneens met de stelling en geeft daarmee aan dat er 

niet expliciet naar gekeken wordt wie het beste de vervanging kan uitvoeren
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3.2  Verdiepende analyses vervanging 

• Vooral adjunct-directeuren en middenmanagers geven aan gemiddeld tot 

veel moeite te hebben met het regelen van vervanging, vergeleken met 

directeuren en interim-directeuren (deze geven vaker aan weinig moeite te 

hebben). Ook de leeftijd laat verschillen zien (deze hangt sterk samen met de 

functie): leden tussen de 25 en 35 jaar kost het beduidend meer moeite om 

vervanging te regelen dan leden in de leeftijd van 55 jaar en ouder. In het 

speciaal (basis)onderwijs wordt eveneens meer moeite ervaren bij het 

regelen van vervanging. Leden werkzaam in de regio noord- west hebben 

beduidend meer moeite met het regelen van vervanging dan leden werkzaam 

in oost en zuid. Op provinciaal niveau is te zien dat het hier met name gaat 

om respectievelijk Zuid- en Noord-Holland enerzijds en Drenthe en Zeeland 

anderzijds. Mogelijk dat de leden die het minder moeite kost, veel minder 

vervanging hoeven te regelen of een makkelijk te benutten mogelijkheden tot 

hun beschikking hebben.  

• 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: er is geen 

significant verband tussen een ouder zonder bevoegdheid die vervangt (dit 

komt sowieso nauwelijks voor) en de mate van moeite. En er is een negatief 

verband tussen de mate van moeite en het benutten van een invallerspool. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de pool een ‘makkelijke’ manier is 

om de vervangingsvraag op te vangen (negatief verband) en wanneer dit niet 

lukt (en men dus meer moeite moet doen), naar andere maatregelen 

gegrepen wordt (positief verband).  

• In het speciaal (basis)onderwijs zijn er relatief veel keuzes voor groepen 

naar huis, combineren, gedeeltelijke ambulante leerkracht inzetten, maar ook 

de klassenassistent. Maatregelen die zij vaker -  vergeleken met het 

basisonderwijs - nooit inzetten zijn een LIO en invallers uit een pool.  

• De top 3 gekozen oplossingsmogelijkheden is bekeken op 

achtergrondkenmerken: de inzet van een voor les vrijgestelde leerkracht 

wordt relatief vaker gebruikt door speciaal basisonderwijs en leden uit Zuid-

Holland. De inzet van een parttimer wordt relatief vaker gebruikt door 

adjunct- en interim-directeuren. De pool wordt relatief vaker benut door 

leden uit de regio’s oost en zuid (provincies Gelderland en Noord-Brabant).  

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

geschikt is om te vervangen.  

 



  26 

 

  

 

3.3  Conclusies vervanging 

Op een enkeling na was voor iedereen het afgelopen jaar het regelen van vervanging 

aan de orde. Het kost de leden gemiddelde tot weinig moeite (gemiddeld minder 

moeite dan in de vorige meting naar voren kwam). Het zijn met name de adjunct-

directeuren en middenmanagers, leden jonger dan 35 jaar en leden werkzaam in de 

regio noord en west die meer moeite ervaren.  

De frequentieverdeling over de maatregelen is vergelijkbaar met de vorige meting. 

De top 3 is het inzetten van een parttimer, een voor les vrijgestelde leerkracht en 

het benutten van de invalpool.  Bij de pool kijkt men gemiddeld genomen wie 

geschikt is om te vervangen; het gebruik van een pool hangt negatief samen met de 

mate van moeite. Het hebben van een pool lijkt dus de vervangingsvraag makkelijk 

op te vangen naar de mening van de leden. Met de andere maatregelen, behalve de 

inzet van een onbevoegde ouder, hangt de mate van moeite positief samen met de 

frequentie van de maatregel: hoe meer moeite men ervaart, hoe meer de maatregel 

is ingezet. De inzet van een vakleerkracht, een ouder zonder bevoegdheid en 

groepen naar sturen zijn de minst gebruikte maatregelen. 
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Bijlage 1 Responsoverzicht naar persoons- en organisatiekenmerken 

 respons 

 absoluut percentage 

Totaal 744 100%  

Geslacht   

Vrouw 490 65,9 

Man 253 34,0 

Onbekend 1 0,1 

Leeftijd    

Jonger dan 20 jaar 0 0,0 

20 tot 25 jaar 0 0,0 

25 tot 30 jaar 2 0,3 

30 tot 35 jaar 7 0,9 

35 tot 40 jaar 18 2,4 

40 tot 45 jaar 52 7,0 

45 tot 50 jaar 77 10,3 

50 tot 55 jaar 151 20,3 

55 tot 60 jaar 299 40,2 

60 jaar of ouder 134 18,0 

Onbekend 4 0,5 

Functie    

Adjunct-directeur  28 3,8 

Algemeen directeur 91 12,2 

Buitengewoon lid 7 0,9 

College van bestuur 20 2,7 

Directeur 524 70,4 

Interim manager 3 0,4 

Locatiedirecteur 18 2,4 

Meerscholen- directeur 41 5,5 

Middenmanagement 3 0,4 

Overig 6 0,8 

Raad van bestuur 2 0,3 

Onbekend 1 0,1 
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 Respons 

 absoluut percentage 

Totaal 744 100%  

Schoolgrootte   

50 tot 100 56 7,5 

100 tot 200 173 23,3 

200 tot 300 198 26,6 

300 tot 400 92 12,4 

400 tot 500 52 7,0 

500 tot 600 23 3,1 

600 tot 700 10 1,3 

700 tot 800 4 0,5 

800 tot 900 7 0,9 

900 tot 1000 3 0,4 

1000 en meer 82 11,0 

Onbekend  31 5,9 

Denominatie    

Algemeen bijzonder 67 9,0 

Confessioneel 380 51,1 

Openbaar 259 34,8 

Overig 38 5,1 

Provincie   

Noord- Holland 100 13,4 

Zuid- Holland 125 16,8 

Flevoland 22 3,0 

Utrecht 46 6,2 

Gelderland 90 12,1 

Noord-Brabant 126 16,9 

Zeeland 29 3,9 

Limburg 54 7,3 

Overijssel 62 8,3 

Drenthe 18 2,4 

Friesland 30 4,0 

Groningen 20 2,7 

Onbekend 22 3,0 
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 Respons 

 absoluut percentage 

Totaal 744 100%  

Regio    

Regio midden 112 15,1 

Regio noord 108 14,5 

Regio noord- west 72 9,7 

Regio oost 99 13,3 

Regio zuid 176 23,7 

Regio zuid- west 142 19,1 

Onbekend 35 4,7 

Onderwijssoort    

Basisonderwijs 639 85,9 

Speciaal basisonderwijs 31 4,2 

Speciaal onderwijs 33 4,4 

Overig 7 0,9 

Onbekend 34 4,6 
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Bijlage 2  Clustering van open en halfopen vragen uit de vragenlijst 

p.9/ Hoofdstuk  2.1 : Omvang formatie en vacatures en redenen 

 

Hoeveel fte aan directieformatie hebben deze scholen gezamenlijk, 

uitgesplitst naar type directiefunctie? Anders, namelijk (n=10) 

� 5x bestuursleden (CvB, DB); 

� 2x adjunct algemeen directeur; 

� Overig: afdelingsmanagers, directeur onderwijs, teamleiders. 

 

p.10/ Hoofdstuk  2.1 : Omvang formatie en vacatures en redenen 

 

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

schooljaar (2010-2011) binnen het bestuur? Anders, namelijk (n=3) 

� Divers: directeur onderwijs, teamleiders. 

p.12/ Hoofdstuk  2.1 : Omvang formatie en vacatures en redenen 

 

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=17) 

 

� 8x formatiegroei (bv. opgelost door uitbreiding zittend personeel) 

� 4x bezuinigingen, financiële problemen; 

� 3x sociaal plan, reorganisatie; 

� 2x overig: BAPO niet aangevuld, te weinig formatie vanwege bestuurlijk 

beleid. 

 

p.12/ Hoofdstuk  2. 1: Omvang formatie en vacatures en redenen 

 

Wat zijn de redenen voor het ontstaan van de vacature(s)? Overig, namelijk 

(n=17) 

 

� 4x projectgelden, subsidies gemeente; 

� 4x vanwege personeelslid dat studie volgt; 

� 3x promotie (doorgroei) en demotie; 

� 3x niet verlengen tijdelijke aanstellingen, einde interim-functie; 
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� Overig: fusies, overnames, ingrijpen bovenschools directeur, detachering. 

 

 

p.15/ Hoofdstuk  2.2 : Invulling van vacatures: duur en tijdige invulling 

 

Heeft u enig idee waarom niet alle vacatures tijdig ingevuld konden 

worden? Overig, namelijk (n=7) 

� Divers: geen vacatureruimte, boventallig personeel, door krimp geen 

vacatureruimte, arbeidsvoorwaardelijke belemmering (salarisschaal), 

vertrekprobleem bij huidige werkgever, vertraging vanwege sociaal plan. 

 

p.17/ Hoofdstuk  2.3 : Moeite en acties voor vervullen van vacatures op 

schoolniveau 

 

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

kunnen vullen? Overig, namelijk (n=18) 

� 13x intern door mobiliteit, LIO aanstellen, zelf opleiden, uit eigen pool; 

� 4x bemiddelingsbureau, vrijwilligerscentrale, arbeidsbureau; 

� 1x tijdelijke uitbreiding zittend personeel. 

 

p.17/ Hoofdstuk  2.3 : Moeite en acties voor vervullen van vacatures op 

schoolniveau 

 

In welke vaktijdschriften? Een ander vaktijdschrift, namelijk (n=1) 

� Montessorimededelingen; 

Op welke websites? Een andere website, namelijk (n=48) 

� 28x site van eigen school en/of bestuur; 

� 8x Onderwijsavacaturebank; 

� 2x site van landelijke vereniging (Montessori, Vrije scholen);  

� Overig: drs-online, Meesterbaan, vacaturebank, vervangingsfonds, 

nu.werk, regionaal dagblad. 

p.18/ Hoofdstuk  2.4 : Oplossingen bij niet tijdig ingevulde directievacatures 

 

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=1) 

� (Meervoudige schoolleiding.) 
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p.19/ Hoofdstuk  2.5 : Selectiecriteria en beleid directiefuncties 

 

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

voor een directievacature? Overig, namelijk (n=5) 

� Divers: positief advies assessment (2x), passende identiteit, voldoen 

aan profiel, kernwaarden, lesbevoegdheid. 

p.20/ Hoofdstuk  2.5 : Selectiecriteria en beleid directiefuncties 

 

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

vraag naar directiefuncties)? Overig, namelijk (n=3) 

� Divers: koppelen van scholen in organisatorische eenheden, omvang 

directieformatie, verplaatsen directeuren, kansen geven en bereidheid 

tot mobiliteit. 

p.24/ 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=30) 

� 8x flexwerk, uitzendbureau, studenttalent inhuren;  

� 7x eigen invallersbestand; 

� 3x oud-leerkrachten, werkloze, gepensioneerde leerkrachten; 

� Overig: vervangers gedeeld met andere scholen, kunst in de klas/ 

kunstenaar. 

Opmerkingen (einde vragenlijst) (n=62) 

 

Vacatures & vervangingen 

 

� Ik roep de AVS op aan het werk te gaan met de kaalslag, die in het onderwijs gaande 

is. Van de sobere bekostiging zijn we naar de karige en vervolgens krenterige 

bekostiging gegaan en nu, inderdaad kaalslag. Ik krijg 35.000 euro voor 

schoonmaak, die mij 75000 kost. De energie kosten stijgen de pan uit en worden 

niet gecompenseerd. Ik heb de afgelopen jaren door allerlei maatregelen zeker 7 a 8 

formatie plaatsen moeten inleveren met gelijk gebleven leerling aantal. En nog is 

het niet genoeg.  En oh ja, nu moeten  we Meer met Minder doen. en dan vragen 

jullie hoe het met de werkdruk is?  AVS ga pal voor de school staan en doe wat aan 

de bekostiging!!!  Zo, dit wilde ik even kwijt. 

� Schoolbesturen komen steeds meer onder druk te staan vanwege de bezuinigingen. 
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De getroffen maatregelen raken de kinderen al; grotere groepen, kleinere 

budgetten etc.  Daarnaast komen de scholen in een spagaat te zitten. Steeds meer 

druk op kwaliteit van overheid, inspectie en bestuur, tegenover ontslag van goede 

leerkrachten ( last in, first out). Leerkrachten van andere scholen worden 

overgeplaatst. Gevolg gewenning, cultuur verschillen, op mijn school  starten met 

Dalton, iets wat geen bewuste keuze was. Ontevreden mensen! Onderwijs als 

enigste beroepstak zonder salarisaanpassing/verhoging. Uitval van directeuren in 

de omgeving. Toename van meerscholendirecteur. 

� Vooral de veeleisendheid van de ouders vind ik persoonlijk steeds erger worden en 

niet heel plezierig. de manier waarop dit gebeurt, is niet prettig. sommige ouders 

willen direct antwoord of een gesprek, het moet meteen en niet volgende week.. 

 

� De moeite met invulling van vacatures heeft met name te maken met de krimp van 

de stichting, waardoor boventallige, vaste krachten van krimpende scholen, 

verdeeld moesten worden in de openstaande vacatures, waardoor tijdelijke 

krachten de school moesten verlaten.  Op de advertenties kwamen meer dan 

veertig brieven binnen. 

� Het hoge aantal personeelsleden is te verklaren: wij zijn een mytylschool, REC 3 

dus.  Veel OOP'ers, variërend van logopedisten en vakleerkrachten tot veel 

onderwijsassistenten.   Alle leerkrachten zijn standaard in LB ingeschaald (Speciaal 

Onderwijs) 

� Het regelen/organiseren van vervanging bij langdurig zieken is een verschrikking. 

Pas als er voor langere termijnen uitspraken gedaan worden, valt er iets te 

organiseren of een vacature te plaatsen. Maar de praktijk is stroperigheid: Er moet 

voortdurend gere-integreerd worden, want de zieke werknemer bepaalt zowel bij 

Arbo als UWV uiteindelijk wat ze kan/wil. De werkgever moet altijd maar weer 

zorg dragen voor voldoende mogelijkheden tot re-integreren. Kinderen zijn 

proefkonijn, ouders klagen over kwaliteit, op collega's wordt roofbouw gepleegd en 

de directie heeft er per week één dag werk aan. De feiten? Iemand die al twee jaar 

ziek is, vervolgens deels WAO krijgt en nu al weer een half jaar op het herstelde 

deel (16,5 uur/week) uitvalt. Twee onafhankelijke juristen hebben het dossier 

bekeken. Ze spreken elkaar op onderdelen tegen. Het systeem van re-integratie via 

ARBO en UWV is complex en daardoor voor zelfs specialisten niet meer op details 

te begrijpen.  Ik pleit nadrukkelijk voor versoepeling ontslagrecht en afschaffen van 

het Participatiefonds.  Een minder bureaucratisch systeem zou veel tijdwinst geven 

m.b.t. het regelen van vervangingen en de kwaliteit van het onderwijs ten goede 

komen en de werkdruk zowel bij leerkrachten als directie behoorlijk doen afnemen. 

� Ik heb een opmerking over de vraag van de vervangingsproblematiek.  U vraagt of 

daar de klassenassistenten worden ingezet. Vervolgens vraagt u niet of er 
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onderwijsassistenten worden ingezet. Een onderwijsassistent is naar onze mening 

iets anders dan een klassenassistent. Graag zou ik zien dat dat verschil gemaakt in 

een volgende vragenlijst. 

� Omvang van de school 650 kinderen.  Grote zorgen om (ziekte)vervanging voor de 

toekomst als gevolg van risicodragerschap van eerst 6 weken afname van aantal 

leraren. 

 

� Overig: kort werkzaam als directeur, laat de AVS een partij blijven voor de 

gewone schooldirecteuren, een antwoord dubbel, onderbouwing 

antwoordoptie in eerdere vraag/vragen. 

  



Bijlage 3  Overzicht uitkomsten meerdere metingen vacatures & 

Het beeld over de afgelopen jaren met betrekking tot de gemiddelde formatie is grotendeels gelijk gebleven. Wel is een 

opvallende  toename te zien in de formatie voor adjunct

 

 

Figuur  1: Gemiddelde directieformatie per organisatie 2008
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opvallende  toename te zien in de formatie voor adjunct-directeuren.  
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Figuur 2: Gemiddelde schoolformatie  2008-2011 
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Meest opvallend in de periode 2008-2011 is de sterke stijging van het relatieve aandeel vacatures voor de functie van 

locatiedirecteur; de piek aan vacatures voor bovenschools directeuren lijkt er dit jaar af. Ook is er een afname in het aanta

vacatures voor adjunct-directeuren.  Het aandeel leerkrachtvacatures is gedaald ten opzichte van vorige metingen.

 

 

Figuur 3: %  vacatures t.o.v. directieformatie, in procenten 2008
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2011 is de sterke stijging van het relatieve aandeel vacatures voor de functie van 

locatiedirecteur; de piek aan vacatures voor bovenschools directeuren lijkt er dit jaar af. Ook is er een afname in het aanta

Het aandeel leerkrachtvacatures is gedaald ten opzichte van vorige metingen.

 

Figuur 3: %  vacatures t.o.v. directieformatie, in procenten 2008-2011 Figuur 4: % vacatures t.o.v. schoolformatie 2008
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2011 is de sterke stijging van het relatieve aandeel vacatures voor de functie van 

locatiedirecteur; de piek aan vacatures voor bovenschools directeuren lijkt er dit jaar af. Ook is er een afname in het aantal 

Het aandeel leerkrachtvacatures is gedaald ten opzichte van vorige metingen. 

 

Figuur 4: % vacatures t.o.v. schoolformatie 2008-2011 
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In vergelijking met vorige metingen is het gemiddeld aantal vacatures per school gedaald, met name de leerkrachtvacatures. 

Het gemiddeld aantal vacatures per respondent is berekend, waarbij alle respondenten die de vragenlijst voor directeuren (i.e. 

op schoolniveau) hebben ingevuld, zijn meegenomen.  

 

 

Figuur 5: Gemiddeld aantal vacatures op schoolniveau over de periode 2008-2011 
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De leerkrachtvacatures zijn ook deze keer bijna allemaal tijdig ingevuld. Van de locatiedirectie

zijn vergeleken met de vorige meting (veel) meer vacatures tijdig ingevuld. Van de vacatures voor directeuren zijn er deze 

keer minder tijdig ingevuld dan voorgaande jaren.

 

 

Figuur 6:  Aantal tijdig ingevulde directie- en leerkrachtvacatures t.o.v. 
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De leerkrachtvacatures zijn ook deze keer bijna allemaal tijdig ingevuld. Van de locatiedirectie- en adjunct

zijn vergeleken met de vorige meting (veel) meer vacatures tijdig ingevuld. Van de vacatures voor directeuren zijn er deze 

evuld dan voorgaande jaren. 

en leerkrachtvacatures t.o.v. aantal vacatures 2007-2011, in procenten
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Het invullen van directie- en leerkrachtvacatures 

 

 

Figuur 7: Mate van moeite invullen leerkrachtvacatures 2007

Figuur 8: Mate van moeite vervullen directievacatures op schoolniveau, in procenten
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leerkrachtvacatures op de school kostte dit jaar vergeleken met andere jaren minder moeite

: Mate van moeite invullen leerkrachtvacatures 2007-2011, in procenten 
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De inzet van de interim-directeur, al jaren de meest gekozen oplossing, was vorig jaar meer gekozen dan voorgaande jaren.  

Daarnaast is de langdurige vervanging door een ad

voorgaande jaren.  

 

Figuur 9: Oplossingen bij niet tijdig ingevulde directievacatures 2007
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directeur, al jaren de meest gekozen oplossing, was vorig jaar meer gekozen dan voorgaande jaren.  

Daarnaast is de langdurige vervanging door een adjunct-directeur in het afgelopen jaar veel meer genoemd dan 
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VUT/ pensioen als reden is dit  jaar veel meer genoemd dan voorgaande jaren 

minder. 

 

 

 

Figuur 10: Redenen ontstaan schoolvacatures 2009
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VUT/ pensioen als reden is dit  jaar veel meer genoemd dan voorgaande jaren en vrijwillig vertrek naar een andere school veel 

: Redenen ontstaan schoolvacatures 2009-2011, in procenten 
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Met name het gebruik van de website om vacatures kenbaar te maken is toegenomen.

 

Figuur 11: Ondernomen acties om vacatures in te vullen 2008
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Met name het gebruik van de website om vacatures kenbaar te maken is toegenomen. 
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Het regelen van vervanging lijkt steeds minder moeite te kosten. Er is vooral een verschuiving te zien van gemiddelde naar 

(zeer) weinig moeite. Er is nog steeds sprake van een ruime kwart respondenten die 

tabel 1 en figuur 11). 

 

Figuur 12: Mate van moeite regelen vervanging 2007
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Het regelen van vervanging lijkt steeds minder moeite te kosten. Er is vooral een verschuiving te zien van gemiddelde naar 

(zeer) weinig moeite. Er is nog steeds sprake van een ruime kwart respondenten die (zeer) veel moeite ervaart
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Tabel 1: Mate van moeite regelen vervanging, in procenten 2001-2011 
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Figuur 13:  Percentages (zeer) veel moeite en (zeer) weinig moeite regelen vervanging 2001-2011, in procenten 
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In onderstaande figuur is te zien dat het aantal respondenten dat aangeeft nooit gebruik te maken van de maatregel in de 

afgelopen jaren vergelijkbaar is gebleven. Opvalt dat 

LIO deze keer lager uitvallen dan in de vorige meting.

genomen maatregelen.  

 

Figuur 14:  Percentages 1 of meerdere keren gebruik van de betreffende maatregel 2007
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In onderstaande figuur is te zien dat het aantal respondenten dat aangeeft nooit gebruik te maken van de maatregel in de 

Opvalt dat het uitstellen van het compensatieverlof, het inzetten van een stagiaire en 

deze keer lager uitvallen dan in de vorige meting.In tabel 2 is een volledig overzicht te zien van de frequentie van de 

gebruik van de betreffende maatregel 2007-2011 
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Tabel 2: Maatregelen voor vervanging 2007-2011, in procenten 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 nooit 1 tot 20 20 + nooit 1 tot 20 20 + nooit 1 tot 20 20 + nooit 1 tot 20 20 + 

Groep naar huis sturen 72 27 1 73 27 0 77 22 0 79 22 0 

Groepen combineren 40 57 3 38 59 3 37 62 1 41 58 2 

Als directeur zelf niet-

reguliere vervanging 

uitvoeren 

39 59 1 40 59 1 39 61 1 36 62 2 

Leerkrachten die 

(gedeeltelijk) zijn 

vrijgesteld van lesgeven 

(ib-ers, ac-ers, ict-ers, 

etc.) tijdens hun 

lesvrijstelling vervanging 

laten uitvoeren 

21 74 4 19 78 3 20 77 3 21 78 2 

Een LIO de 

vervangingswerkzaam-

heden laten uitvoeren 

45 54 1 50 47 3 52 44 2 57 42 2 

Een stagiaire de 

vervangingswerkzaam-

heden laten uitvoeren  

58 40 2 56 44 1 60 35 5 67 33 0 

Een vakleerkracht de 

vervangingswerkzaam-

heden laten uitvoeren  

88 11 0 87 13 0 90 11 0 88 12 1 
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Vervolg tabel 2: Maatregelen voor vervanging 2007-2011, in procenten 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 nooit 1 tot 20 20 + nooit 1 tot 20 20 + nooit 1 tot 20 20 + nooit 1 tot 20 20 + 

Een klassenassistent de 

vervangingswerkzaamheden 

laten uitvoeren  

60 37 3 56 41 3 60 36 3 59 40 1 

Een parttimer een tijdelijke 

uitbreiding van de 

betrekkingsomvang geven 

en deze de 

vervangingswerkzaamheden 

laten uitvoeren  

15 74 11 9 84 8 15 77 8 17 74 8 

De ADV (het compen- 

satieverlof) van een 

leerkracht uitstellen en deze 

de 

vervangingswerkzaamheden 

laten uitvoeren  

46 54 1 44 54 1 53 47 0 60 40 0 

Een ouder voor de groep 

laten staan (zonder 

onderwijsbevoegdheid)  

99 1 0 100 1 0 99 0 0 99 0 0 

 
 


