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Noodprotocol vervanging leerkrachten 

  
 

 
 

      
     

Uitgangspunt 
 
Voor een afwezige leerkracht kan vervanging worden gevraagd uit de pool als; 
 

1. de leerkracht lesgevende taken voor de groep heeft; 
2. er sprake is van regulier verzuim of verlof; 
3. dit verzuim of verlof niet planbaar is. Voor planbaar verlof wordt op schoolniveau een 

oplossing gezocht (bijv. formatie). 
 
Wanneer er geen vervanger beschikbaar is vanuit de pool, dan zoekt de schoolleiding een 
oplossing in onderstaande opties, waarbij de kwaliteit van onderwijs en het duurzaam 
inzetbaar houden van medewerkers steeds nadrukkelijk worden meegewogen.  
 

1. Leerkrachten van de eigen school worden benaderd om extra te werken. De 
schoolleiding heeft vooraf een inventarisatie gemaakt van leerkrachten die hiervoor 
incidenteel of structureel beschikbaar zijn. Wanneer er uitsluitend een vervanger met 
beperkte inzetmogelijkheden beschikbaar is, kan een eigen leerkracht tijdelijk 
verplaatst worden naar een andere groep. 

 
2. Er kan een beroep worden gedaan op het eigen netwerk van gepensioneerden, 

ouders of andere betrokkenen met een lesbevoegdheid. De inzet wordt afgestemd 
met P&O adviseur. 

 
3. Uitgaande van uiterste nood kunnen ambulante medewerkers met lesbevoegdheid 

worden ingezet. 

• leerkracht 

• bouwcoördinator 

• NPO-medewerker 
 

4. Uitgaande van uiterste nood kan een leraarondersteuner, onderwijsassistent of LIO-
er worden ingezet onder supervisie van iemand met een onderwijsbevoegdheid. 

 
5. In het uiterste geval worden de leerlingen verdeeld over andere groepen volgens een 

vooraf opgesteld schema. Dat mag niet langer dan één schooldag duren om de extra 
werkdruk voor collega’s te beperken. 

 
6. Ouders/verzorgers dienen te allen tijde direct op de hoogte te worden gesteld van de 

vervanging van de leerkracht in de groep van hun kind. 
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Inzet ambulante medewerkers/stagiaires met of zonder lesbevoegdheid 
 
De inzet van medewerkers/stagiaires met of zonder lesbevoegdheid is een oplossing die na 

inschatting door de directeur (desgewenst met ondersteuning van P&O) gemaakt wordt. Overleg 
hierin is wenselijk waarbij de kwaliteit van onderwijs en het duurzaam inzetbaar houden van 
medewerkers steeds nadrukkelijk worden meegewogen. De inzet van directieleden of IB-ers 
voor vervanging is in principe niet wenselijk en dient tot het uiterste beperkt te blijven om 
continuïteit van de organisatie van de school te waarborgen. 
 
Leerlingen thuis 
 
Wanneer alle stappen zijn doorlopen en geen oplossing gevonden is, kan de schoolleiding 
besluiten de leerlingen thuis te laten. Zijn de leerlingen al op school, dan worden ze niet naar 
huis gestuurd.  
Ouders/verzorgers dienen direct op de hoogte te worden gesteld, indien leerlingen niet naar 
school kunnen komen. Ook het CvB dient hiervan direct in kennis te worden gesteld. 
 
Er wordt een beroep gedaan op ouders om zelf voor opvang te zorgen.   
Indien leerlingen, in redelijkheid, in de thuissituatie niet kunnen worden opgevangen, draagt 
de school zorg voor de opvang.  
 
Het besluit leerlingen thuis te laten blijven, geldt telkens voor één dag. Is de leerkracht 
langer afwezig, dan worden de protocolstappen herhaald, eventueel met een andere groep 
(carrousel). Dit vanuit het perspectief van continuïteit van onderwijs en het behalen van de 
verplichte en/of noodzakelijke lesuren.  
 
De school is verplicht voor onderwijs op afstand te zorgen, dat kan door het meegeven van 
werk of digitaal lesgeven. 
Mochten leerlingen langer dan 1 dag thuis moeten blijven dan zorgt de school vanaf dag 2 
voor een thuiswerkpakket en/of online onderwijs.  
 
De schoolleiding moet aan de inspectie kunnen aantonen welke stappen er zijn gezet die tot 
de gemaakte keuzes hebben geleid. De schoolleiding is in dit kader verplicht, aantoonbaar, 
continu naar structurele oplossingen te zoeken. 
 
De schoolleiding registreert in Clooser hoe de vervangingsvraag is opgelost. Zo wordt 
inzichtelijk hoe vaak welke categorieën medewerkers (ambulante leerkrachten, NPO-ers, 
onderwijsassistenten, LIO-ers, anderen) zijn ingezet, of hoe vaak een groep werd opgedeeld 
of naar huis gestuurd.  
 
Tot slot 
 
De genoemde stappen verwoorden de algemeen geldende gedragslijn. In gevallen waarin 
daarvan wordt afgeweken wordt het college van bestuur vooraf geïnformeerd. 
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Dit protocol vervangt alle reeds bestaande regels op de diverse scholen van Conexus ten 
aanzien van de regelgeving tot het verzorgen van noodvervanging.   
 
Dit protocol wordt ter instemming aan de GMR voorgelegd. Aan directeuren wordt verzocht 
het noodprotocol ter informatie voor te leggen aan hun eigen MR van Conexus en kenbaar 
gemaakt aan alle medewerkers en de ouders van de scholen van Conexus.  
 
Dit protocol treedt in werking met ingang van d.d. 17-11-2021 
 
Aldus met instemming van de GMR vastgesteld d.d. 16-11-2021 
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Addendum 
 
Toelichting op de voorwaarden. 
Voor een afwezige leerkracht kan vervanging worden gevraagd vanuit de pool als: 

1. de leerkracht lesgevende taken voor de groep heeft; 
2. er sprake is van regulier verzuim of verlof; 
3. dit verzuim of verlof niet planbaar is. Voor planbaar verlof wordt op schoolniveau een 

oplossing gezocht (bijv. formatie) 
 
Ad 1 
Bij het toewijzen van vervangers geldt dat de bemensing van de groepen boven andere 
vormen van vervanging gaat, om te voorkomen dat leerlingen (veelvuldig) onderwijs 
mislopen. Voor ouders proberen we uiteraard te voorkomen dat leerlingen naar huis 
moeten worden gestuurd. 
 
Ad 2 
Van regulier verzuim en verlof is sprake wanneer er een geldige afwezigheidsgrond is zoals 
omschreven in de cao, artikel 8.6 e.v. en op grond van ziekte. Hiertoe behoort ook, zolang de 
RIVM-coronarichtlijnen gelden, afwezigheid uit voorzorg (TUV).  
 
Wanneer een leerkracht vervangen moet worden vanwege andere taken (zoals verlof 
vanwege een opleiding, activiteiten i.h.k.v. subsidietraject, NPO-inzet, kind- of 
groepsbesprekingen, kamp, toetsing etc.) dan is dit een rooster- of formatieprobleem 
waarvoor (ook om arbeidsrechtelijke redenen!) geen vervanging beschikbaar is. Hiervoor 
dient intern een oplossing te worden gezocht. 
 
Mocht hier sprake zijn van een uitzonderlijke situatie waardoor de directeur meent dat er 
zwaarwegende redenen zijn om toch in aanmerking te komen voor een vervanger, dan kan 
dit in eerste instantie worden voorgelegd aan de P&O adviseur.  
 
Ad 3  
Voor vervanging van planbaar verlof wordt in principe school-intern een oplossing gezocht. 
Onder planbaar verlof verstaan we alle vormen van kortdurend verlof die geruime tijd van 
tevoren bekend zijn of geacht worden te zijn. Hieronder vallen: 
 

Planbaar verlof toelichting 

Arts-/doktersbezoek Tenzij spoed 

Huwelijk/gereg. Partnerschap Zowel eigen – als dat van aanverwanten 

Verhuizing  

Examenverlof  

Scholing   

Verlof i.v.m. overleg-en advieswerk  

 
Voor alle verlofaanvragen geldt dat die alleen worden toegekend indien de afwezigheid 
samenvalt met de daadwerkelijke werkdag(en) en voor zover dit niet in vrije tijd kan 
geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is. 


