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HOE ZORG IK NU VOOR EEN POSITIEF WERKKLIMAAT? 
Binnen Eduquaat (en ook daarbuiten) streven wij naar een positieve werksfeer. Of het nu in de klas 
is, op school of in ons bestuurskantoor; wij streven altijd naar een positief werkklimaat waarin 
mensen op prettige wijze samen leven, werken en leren.  Zoals een kind in de klas voelt iedere 
medewerker van Eduquaat zich voldoende veilig op de werkvloer. Er heerst vertrouwen binnen de 
teams; zowel vertrouwen in de leidinggevende als onderling vertrouwen tussen de teamleden. 
Iedere medewerkers durft zich uit te spreken, een afwijkende mening te hebben en eventuele 
tekortkomingen te erkennen en te accepteren. Zonder aarzeling wordt hulp gevraagd en geboden. 
Onze medewerkers zijn open en eerlijk naar elkaar, erkennen en gebruiken elkaars talenten en 
expertises en werken graag samen. Is de werksfeer, open, veilig en vertrouwd?  
Dan zullen de prestaties van onze medewerkers verder omhooggaan. Iedereen zal zich gestimuleerd 
voelen om er het beste uit te halen. Een positief werkklimaat draagt bij aan motivatie, betrokkenheid 
en inzet. En voorkomt in diverse gevallen ziekte en verzuim. 
 
UITGANGSPUNTEN ZIEKTEVERZUIMBELEID  
Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid en is gericht op het 
voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het gaat dus niet over verzuim dat te 
relateren is aan een (dreigend) arbeidsconflict, verzuim van de medewerker vanwege een ziek kind/ 
familielid of andere vormen van verzuim die niet te relateren zijn aan ziekte van de medewerker.  
Een overzicht van de verschillende soorten verlof staat in bijlage 12. 
Het ziekteverzuimbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van een speciaal hiervoor opgesteld plan: het 
ziekteverzuimbeleidsplan. Dit ziekteverzuimbeleidsplan is een uitwerking van de regels waaraan zulk 
beleid moet voldoen en omschrijft maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid 
en beperking van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van werknemers. Met andere woorden; 
het ziekteverzuimbeleid draagt bij aan het scheppen van een optimaal werkklimaat in 
overeenstemming met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de arbowet, De Wet 
Verbetering Poortwachter (WVP), het besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en 
onderzoekpersoneel (BZA) en overige relevante regelgeving. 
 
1.1 DOEL 
Het ziekteverzuimbeleid heeft als doel: 
§ arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen; 
§ het werk-gerelateerde verzuim terug te dringen 
§ ziekteverzuim tot een minimum te beperken; 
§ de wetgeving op dit gebied na te leven. 
 
1.2 VERANTWOORDELIJKHEID 
Het College van Bestuur (CvB) en de directeuren zijn samen verantwoordelijk voor de uitwerking van 
het ziekteverzuimbeleid aan de hand van dit ziekteverzuim-beleidsplan. Het College van Bestuur 
zorgt in de eerste plaats voor de invulling van het beleid voor de hele organisatie en voor een 
adequate overlegstructuur. De directeuren zorgen voor de uitvoering van het beleid en zijn in 
principe casemanager van hun zieke werknemers. Het College van Bestuur en de directeuren laten 
zich, waar nodig, in hun werkzaamheden bijstaan door de HRM-medewerker van Amenso (tevens 
externe casemanager), de medewerker P&O van het secretariaat van Eduquaat, door de arbodienst 
en, desgewenst, door een externe casemanager. 
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1.3 HET PLAN 
Het ziekteverzuimbeleidsplan, zoals hierna beschreven, bestaat uit drie onderdelen: 
§ preventief beleid, ter verbetering van de balans tussen werkbelasting en belastbaarheid van 

personeel; 
§ curatief beleid, ter bevordering van het herstel van personeel en spoedige werkhervatting; 
§ registratie en administratie. 
 
In dit beleidsstuk worden werknemer/bedrijfsarts/medewerker aangeduid met ‘hij’. Daarbij worden 
zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers bedoeld.  
 
2. PREVENTIEF BELEID 
“Voorkomen is beter dan genezen” luidt het spreekwoord. Preventief beleid houdt in dat mogelijke 
oorzaken van verzuim worden gesignaleerd en dat maatregelen worden genomen om verzuim tegen 
te gaan. Dit gebeurt aan de hand van: 
§ Het voeren van actief en helder taakbeleid. Daarbij wordt de eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de 

normjaartaak van iedere werknemer gestimuleerd. Op directie- en teamniveau wordt structureel 
besproken hoe/wanneer verzuim als gevolg van taakbelasting beïnvloed kan worden; 

§ Het open communiceren over werkdruk/ taakbelasting binnen de teams en overige geledingen. 
§ Het structureel bespreken van verzuim, welzijn en arbeidsomstandigheden tijdens directie- en 

teambijeenkomsten; 
§ Het voeren van (formele) gesprekken met alle werknemers, waaronder persoonlijke 

ontwikkelgesprekken, voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken -> het uitvoeren van 
een uniforme gesprekkencyclus binnen Eduquaat; 

§ Het voeren van informele gesprekken door leidinggevenden met hun personeelsleden; 
§ Een beroep doen op het empathisch vermogen van iedere leidinggevende; oprechte 

belangstelling voor persoonlijke omstandigheden van personeelsleden en van elkaar; 
§ Het verzamelen en analyseren van informatie over verzuim uit de kwaliteitsmeters van Eduquaat 

(RI&E, tevredenheidsonderzoek medewerkers, aantal klachten, visitaties, audits, 
onderwijsinspectie). Deze informatie wordt meegenomen/omgezet in (bijgesteld) verzuimbeleid; 

§ Het stimuleren/ faciliteren van intervisie/coaching (organisatie-breed) waarbij welzijn en 
arbeidsomstandigheden onderdeel van gesprek kunnen zijn; 

§ Het geven van voorlichting op directie- en teamniveau over (nieuwe) wet- en regelgeving 
rondom verzuimbeleid; 

§ Het houden van een ‘open spreekuur’ bij de bedrijfsarts. Daarnaast de bedrijfsarts, indien 
gewenst, toegang bieden tot de werkvloer 

§ Mogelijkheid tot het aanvragen van en second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts indien 
de werknemer twijfelt aan de juistheid van het gegeven advies van de eigen bedrijfsarts; 

§ De inzet en positionering van de preventiemedewerker verder uitbouwen. 
 
2.1 INZET EN TAKEN VAN DE CASEMANAGER 
Binnen Eduquaat wordt de rol van casemanager meestal ingevuld door de betrokken directeur of 
door het College van Bestuur. De HRM-medewerkster van Amenso is externe casemanager en in 
enkele gevallen, indien wenselijk, casemanager. De casemanager: 
§ Informeert, indien nodig, de leidinggevende vanuit het gezamenlijk belang dat de zieke 

werknemer en werkgever hebben bij een (eventuele) gezonde terugkeer binnen de 
arbeidsorganisatie; 

§ houdt contact met de verschillende partijen; 
§ volgt nauwgezet de procedure rondom het verzuim en de reïntegratie; 
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§ houdt het reïntegratiedossier bij en 
§ ziet toe op het juist indienen van de WIA-aanvraag, met ondersteuning van de HRM- 

medewerker. 
 
Vanaf de eerste ziektedag van de werknemer legt de casemanager alle feitelijke gegevens, 
documenten, (gespreks)verslagen en correspondentie met betrekking tot de ziekte van werknemer 
vast in een verzuimdossier of reïntegratiedossier. 
 
 
2.2 INZET EN TAKEN VAN DE PREVENTIEMEDEWERKER 
De taken van een preventiemedewerker omvatten in ieder geval: 
§ het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en – 

evaluatie (RI&E); 
§ het adviseren en nauw samenwerken met de personeelsgeleding van de (G)MR over de te 

nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid; 
§ de hiervoor genoemde maatregelen (mede) uitvoeren, dan wel daaraan meewerken.  
 
De preventiemedewerker moet: 
§ risico’s kunnen herkennen en oplossingsmogelijkheden aanreiken; 
§ over die risico’s kennis hebben of verkrijgen; 
§ goede communicatieve vaardigheden bezitten. 

 
De preventiemedewerker heeft de opleiding verzuimmanagement gedaan of is bereid deze te 
volgen. Hij doet verbetervoorstellen, geeft voorlichting en brengt plannen tot daadwerkelijke 
uitvoering. Hij opereert in het krachtenveld tussen directie en (G)MR en moet kunnen omgaan met 
verschillende belangen. Hij moet goed kunnen samenwerken, enthousiasmeren en doorzetten. De 
preventiemedewerker adviseert en doet aanbevelingen over oplossingen op arbo-gebied, maar 
beslist niet. Hij is ook niet eindverantwoordelijk voor het oplossen van problemen.  
Die verantwoordelijkheid ligt bij het College van Bestuur. Voorts probeert iedere directeur, in 
samenspraak met het College van Bestuur het ziekteverzuim tot een minimum te beperken door te 
zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een prettig sociaal klimaat, een gepaste wijze van 
leidinggeven en voldoende aandacht voor de individuele werknemer. De werknemer draagt bij aan 
de preventie van verzuim door er een gezonde levenswijze op na te houden en problemen tijdig te 
onderkennen en te bespreken. Het beleid van de stichting is er op gericht oorzaken van verzuim zo 
veel mogelijk uit te sluiten. Alleen als iedereen zich veilig voelt en zich volledig inzet voor beperking 
van het ziekteverzuim, is het beleid effectief. Eduquaat zal in 2018 overgaan tot de benoeming van 
een bovenschoolse preventiemedewerker. 
 
2.3 INZET EN TAKEN ARBODESKUNDIGE/ BEDRIJFSARTS 
Iedere werkgever moet zich verplicht laten ondersteunen door een gecertificeerde arbodeskundige. 
Dit is bijna altijd een bedrijfsarts. Een organisatie heeft een gecertificeerde arbodeskundige (of 
bedrijfsarts) nodig voor: 
§ verzuimbegeleiding 
§ een periodiek medische onderzoek (PMO). Deze is verplicht voor iedere werkgever om deze aan 

te bieden. Elke medewerker mag zelf bepalen of hij daarvan gebruik maakt.   
§ functiegerichte aanstellingskeuringen 
§ het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
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Naast de rol als arbodeskundige brengt de bedrijfsarts ook onafhankelijk advies uit in het belang van 
de gezondheid van de werknemer. Alleen een bedrijfsarts mag bepalen of sprake is van geheel of 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (geheel of gedeeltelijk verzuim). Onze bedrijfsarts speelt een 
belangrijke rol bij de reïntegratie van werknemers die langdurig ziek zijn. Hij moet zich houden aan 
wettelijke privacyregels. Dat houdt in dat de bedrijfsarts geen medische informatie of privézaken van 
de werknemer aan de werkgever mag verstrekken, tenzij de werknemer daarvoor duidelijke 
toestemming heeft gegeven. De bedrijfsarts adviseert de werkgever over eventuele belastbaarheid 
en werkaanpassingen van de werknemer. De werkwijze van de bedrijfsarts /arbodienst is vastgelegd 
in het verzuimprotocol (BIJLAGE 1)  
 
2.4 VOORLICHTING 
Voorlichting is een essentieel onderdeel van de aanpak van ziekteverzuim. In gesprekken met 
teamleden komen de risico’s van ziekteverzuim regelmatig aan de orde. Daarbij worden kengetallen 
vergeleken met landelijke cijfers. De directeuren geven met regelmaat aandacht aan onderwerpen 
die gezondheid en arbeid aangaan, in het bijzonder de preventie van beroeps-gebonden 
aandoeningen. De directeur informeert het team over het gehanteerde ziekteverzuimbeleid en de 
afspraken die hierover op stichtingsniveau zijn gemaakt. 
 
2.5 HET VERZUIMGESPREK 
De directeur houdt met iedereen die tenminste driemaal in een periode van 12 maanden heeft 
verzuimd, een verzuimgesprek. Dit gebeurt ook als het kortdurend verzuim betreft. Dit gesprek staat 
los van actueel verzuim en heeft als onderwerp de oorzaak van het individuele verzuimgedrag, met 
als specifiek aandachtspunt de relatie met het taakbeleid. Ook de gevolgen van het verzuim voor de 
school en eventuele wijzigingen in het werk tijdens de verzuimperiode komen tijdens het gesprek 
aan de orde. Van ieder verzuimgesprek wordt een verslag gemaakt. BIJLAGE 4 bevat een leidraad 
voor een dergelijk verzuimgesprek.  
 
Uit het gesprek blijkt of het verzuim het gevolg is geweest van medische klachten, arbeidsomstandig-
heden en/of privéomstandigheden. Indien de oorzaak van het verzuim bekend is, wordt geprobeerd 
gezamenlijk tot een oplossing te komen. Naar aanleiding van het verzuimgesprek kan worden 
overwogen om in voorkomende situaties de werkzaamheden tijdelijk aan te passen, dan wel een 
afspraak te regelen met de arbodienst. 
 
Voornoemde veronderstelt dat de directeur (ook als casemanager) beschikt over kennis en 
vaardigheden om uitvoering te kunnen geven aan deze taak en de daarbij behorende 
werkzaamheden. Dit zal o.a. ter sprake komen in gesprekken tussen de directeuren met het College 
van Bestuur over deskundigheidsbevordering en kan onderdeel vormen van het op te stellen 
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van een directeur. 
 
2.6 RELATIE MET DE GESPREKKENCYCLUS 
Tijdens de diverse gesprekken die deel uitmaken van de gesprekkencyclus is ziekteverzuim een punt 
op de agenda. Op deze manier kan systematisch worden geïnventariseerd of er (werkgebonden) 
oorzaken voor het verzuim zijn en kunnen werknemers op hun verzuimgedrag aangesproken worden 
als hier de noodzaak voor aanwezig is.  
 
3. CURATIEF BELEID 
In geval van ziekmelding streeft stichting Eduquaat naar het herstel van het personeelslid en een zo 
spoedig mogelijke werkhervatting dan wel reïntegratie. Hoe dit gebeurt staat hieronder beschreven. 
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3.1 ZIEKMELDINGSPROCEDURE 
De werknemer meldt zichzelf telefonisch ziek bij de directeur van de school of een teamlid dat 
hiervoor door de directeur gemandateerd is. Ziekmeldingen gebeuren niet via de partner of iemand 
anders, tenzij zelf ziekmelden onmogelijk is door ziekenhuisopname of anderszins. De directeur of 
zijn vertegenwoordiger brengt een van de bovenschoolse vervangingscoördinatoren op de hoogte 
van de ziekmelding.  Zij regelen vervolgens vervanging. Gebeurt de ziekmelding digitaal, dan neemt 
de werknemer diezelfde dag nog telefonisch contact op met zijn direct leidinggevende. 
 
Wanneer de werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt en hierdoor na de vakantie niet kan starten 
met zijn werkzaamheden, dient de ziekmelding zo spoedig mogelijk te gebeuren. Is het niet mogelijk 
dit bij aanvang van de ziekte te doen, dan dient de werknemer achteraf aan te tonen dat hij ziek was. 
De werknemer moet dan, bijvoorbeeld door middel van het overleggen van een doktersverklaring of 
rekening van verleende medische zorg, aannemelijk maken dat als geen vakantie was verleend, hij op 
die uren vanwege ziekte op dat moment verhinderd zou zijn geweest om te komen werken.  
 
Wanneer de werknemer tijdens zijn vakantie weer is hersteld, moet de werknemer dit zo spoedig 
mogelijk aan de leidinggevende meedelen. Tijdens ziekte mag de werknemer op vakantie gaan mits: 
§ de leidinggevende hiervan op de hoogte is gesteld; 
§ het de genezing niet in de weg staat en 
§ de bedrijfsarts hiermee akkoord gaat  
De bedrijfsarts geeft daartoe aan de werknemer een ‘verklaring van geen bezwaar’ af, met een kopie 
naar de leidinggevende/werkgever.  
 
Directeuren en personeelsleden dienen zich te houden aan het Protocol bij ziekte en reïntegratie (zie 
BIJLAGE 1). Alle teamleden zijn op de hoogte van dit protocol. In BIJLAGE 3 is een leidraad voor de 
directeur opgenomen voor het voeren van een (telefonisch) gesprek bij ziekmelding. Niet altijd is er 
direct een oplossing voor de wijze van vervanging voorhanden. Wanneer de directeur ziek is meldt 
hij dit rechtsreeks aan het College van Bestuur. Hier vindt ook de herstelmelding plaats.  
Als lijkt dat het ziekteverzuim van een directeur een langere periode in beslag gaat nemen, dan zal 
het College van Bestuur naar een passende vervanging zoeken. Het College van Bestuur maakt 
afspraken met de arbodienst over het verrichten van de verzuimbegeleiding. Dit gebeurt om inzicht 
te krijgen in mogelijk werk gerelateerd verzuim en om onterechte ziekmeldingen tegen te gaan. 
Het volledige (schematische) stappenplan vindt u in BIJLAGE 8. 
 
3.2 ZIEKMELDING BIJ HET UWV  
Wanneer de werknemer langer ziek blijft, dan geeft de werkgever/leidinggevende of de arbodienst 
de ziekmelding ook door aan UWV. Dit moet uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werknemer 42 
weken ziek is. Volgens de nieuwe regels hoeft de werknemer niet meer bij het UWV beter gemeld te 
worden maar is dit wel wenselijk. 
 
3.3 HET REÏNTEGRATIEVERSLAG  
In week 87-91 van ziekte van de werknemer stelt de werkgever/casemanager, samen met 
werknemer, een reïntegratieverslag op. Dit geschiedt aan de hand van het aangelegde 
verzuimdossier/reïntegratiedossier. Dit verslag wordt opgesteld door de werknemer samen met zijn 
leidinggevende en de externe casemanager. Hierin leggen leidinggevende en werknemer 
verantwoording af over wat zij tijdens de eerste twee ziektejaren hebben gedaan om terugkeer naar 
het werk te bespoedigen. De werknemer moet in deze eindevaluatie ook zijn visie geven op het 
achterliggende reïntegratietraject en de inspanningen van de werkgever en de arbodienst.  
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De arbodienst draagt zorg voor het medische gedeelte en ook het advies van de arbodienst wordt in 
dit verslag opgenomen. Het reïntegratieverslag wordt door het UWV gebruikt voor de WIA-
beoordeling.  
 
3.4 DESKUNDIGENOORDEEL UWV 
Bij een verschil van mening over uitspraken van de arbodienst of over geplande 
reïntegratievoorstellen, kan bij het UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd. 
Dit oordeel heeft het karakter van een ”second opinion” en is niet bindend. Echter, in een eventueel 
te voeren gerechtelijke procedure zal dit oordeel zwaar wegen. 
De kosten komen voor rekening van de aanvrager. Indien een werknemer het deskundigenoordeel 
bij UWV aanvraagt zijn de kosten voor eigen rekening. Indien het deskundigenoordeel door de 
werkgever bij UWV wordt aangevraagd betaalt de werkgever € 400. Gedurende deze procedure 
heeft de werknemer recht op loondoorbetaling.  
 
3.5 WIA- AANVRAAG 
Wanneer de werknemer ziek blijft, dan moet hij uiterlijk in week 91 een WIA-aanvraag naar het UWV 
opsturen. Bij deze aanvraag moet het reïntegratieverslag worden toegevoegd. 
De leidinggevende en de werknemer kunnen samen besluiten de WIA-aanvraag uit te stellen voor 
een periode van maximaal 26 weken. 
 
3.6 TOETSING UWV 
Aan de hand van het reïntegratieverslag beoordeelt het UWV of de werkgever en de werknemer 
voldoende reïntegratie-inspanningen hebben geleverd. Indien het UWV van oordeel is dat de 
werkgever niet heeft voldaan aan de wettelijke reÏntegratieverplichtingen kan het UWV bepalen dat 
de werkgever de bezoldiging van de werknemer volledig door moet betalen voor zelfs een derde 
jaar. Wanneer het UWV van oordeel is, dat de werknemer onvoldoende medewerking aan zijn/haar 
reïntegratie heeft verleend, dan kan het UWV weigeren de WIA-uitkering uit te betalen.  
 
3.7 SANCTIES WERKNEMER  
Indien de werkgever van oordeel is, dat de werknemer onvoldoende medewerking aan zijn 
reïntegratie verleent, dan kan de werkgever besluiten om op grond van artikel 15 van de Ziekte en 
Arbeids Ongeschiktheidsregeling primair Onderwijs (ZAPO) de doorbetaling van het salaris 
(bezoldiging) van de werknemer te staken. Wanneer de zieke werknemer zonder deugdelijk grond, 
weigert mee te werken aan reïntegratiemaatregelen, passende of gangbare arbeid te verrichten en 
medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak, dan kan 
de werkgever besluiten om de werknemer te ontslaan op grond van artikel 21 van de Ziekte en 
arbeidsongeschiktheidsregeling primair onderwijs (ZAPO).  
 
3.8 BETROKKENHEID LEIDINGGEVENDE(N) EN COLLEGA’S 
Het College van Bestuur stimuleert de betrokkenheid van directeuren en overige collega’s bij de 
situatie waarin de zieke werknemer zich bevindt. Telefoontjes, ziekenbezoek, het sturen van 
bloemen en dergelijke worden aangemoedigd. Bij langdurig verzuim tracht de directie vervreemding 
van het werk tegen te gaan zodat reïntegratie van de medewerker na het herstel voorspoedig/er 
verloopt. De directeur (tevens casemanager) houdt regelmatig (wekelijks) contact met de zieke 
werknemer. Relevante informatie van de school wordt per mail doorgestuurd. Bij langdurig verzuim 
ziet het secretariaat erop toe dat op gezette tijden een attentie wordt bezorgd. BIJLAGE 5 is een 
leidraad voor huisbezoek door de directeur. Omgekeerd wordt van de werknemer ook verwacht dat 
hij regelmatig (wekelijks) contact opneemt met de directeur (de school).  
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De Wet Verbetering Poortwachter (WVP, BIJLAGE 9) kent immers ook verplichtingen toe aan elk 
personeelslid om te zorgen dat hervatting van het werk zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden. Het 
onderhouden van contacten met de school hoort tot een van die verplichtingen. 
 
3.9 WERKHERVATTING EN REÏNTEGRATIE 
Werkhervatting brengt voor de werkgever en de werknemer een aantal regels met zich mee, zoals 
vastgelegd in het Protocol werkhervatting (zie BIJLAGE 2). Het College van Bestuur zorgt ervoor dat 
alle directeuren en overige personeelsleden op de hoogte zijn van dit protocol en voorziet de 
directeuren van een leidraad voor een werkhervattingsgesprek. Bij het werkhervattingsgesprek is 
naast de casemanager de HRM-medewerker, op uitnodiging van de casemanager, aanwezig.  
Zie voor deze leidraad BIJLAGE 6.  
 
Het College van Bestuur en de directeuren bevorderen de reïntegratie van zieke werknemers door 
tijdig maatregelen te treffen en voorschriften te leveren aan de hand waarvan de werknemer het 
werk kan hervatten, dan wel een aangepaste functie kan vervullen. Als blijkt dat de werknemer het 
werk niet meer kan uitvoeren en er geen geschikte arbeid voorhanden is, probeert het College van 
Bestuur in samenspraak met de externe casemanager de werknemer in een andere organisatie van 
passend werk te voorzien (2e spoor). 
 
3.10 AANGEPAST WERK 
Door middel van tijdelijk aangepaste werkzaamheden, mede gericht op de daadwerkelijke functie, 
blijft de werknemer betrokken bij het werk. De directeur/ casemanager kan hierbij gebruik maken 
van de kennis en capaciteiten van de werknemer. De bedrijfsarts geeft in dit geval aan wat de 
mogelijkheden/ beperkingen zijn van de werknemer. De directeur bekijkt als casemanager welke 
deeltaken van de functie kunnen worden aangeboden.  
Bij aangepast werk dan wel arbeids-therapeutisch werk moeten afspraken worden gemaakt over het 
doel, de aard, inhoud en duur van het werk. Aangepast of therapeutisch werk is nooit een doel op 
zich, maar zal in de regel zijn gericht op hervatting van het oorspronkelijke werk binnen een bepaalde 
termijn. Aangepast of therapeutisch werk kan tevens als middel ingezet worden om duidelijkheid te 
verkrijgen over de mogelijkheden van reïntegratie. De directeur maakt als casemanager duidelijke 
afspraken over de termijn waarbinnen het middel aangepast of therapeutisch werk wordt ingezet.  
Bij volledig arbeids-therapeutisch werk wordt een termijn van maximaal zes weken aangehouden. 
 
3.11 SOCIAAL MEDISCH TEAMOVERLEG (SMT) 
Gemiddeld acht keer per jaar komt het sociaal-medisch team bij elkaar voor overleg. Het sociaal-
medisch team bespreekt de verzuimcijfers, het individuele verzuim en algemene arbo-problematiek. 
Ook de mogelijkheden voor aangepast werk zijn onderwerp van gesprek. Er worden afspraken 
gemaakt over actuele verzuimgevallen en over hoe verzuim kan worden tegengegaan.  
Het team bestaat uit de HRM- medewerker van Amenso, de betrokken casemanager (directeur) en 
de bedrijfsarts. Eventueel wordt het overleg bijgewoond door de betrokken zieke werknemer en/of 
het College van Bestuur. Tijdens een SMT is iedere betrokken casemanager, indien mogelijk met de 
zieke werknemer, aanwezig. Hiervoor ontvangt de casemanager een aparte uitnodiging.  
Een directeur kan ook op eigen verzoek aansluiten bij een SMT. Communicatie verloopt via de HRM- 
medewerker en de P&O medewerker van Eduquaat.  
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4. REGISTRATIE EN ADMINISTRATIE 
Om het ziekteverzuim te kunnen sturen, evalueren en bij te stellen draagt de stichting Eduquaat zorg 
voor een nauwkeurige registratie en administratie van de afwezigheid van personeel, absentie door 
ziekteverzuim inbegrepen. Hiervoor maakt de stichting gebruik van het registratiesysteem van het 
administratiekantoor waarmee de volgende gegevens kunnen worden gegenereerd: 
§ het ziekteverzuimpercentage per individu en per school in een bepaalde periode (per maand en 

per kalenderjaar); 
§ de gemiddelde ziekteverzuimduur in dagen per individu en per school in een bepaalde periode 

(per maand en per kalenderjaar); 
§ de ziekmeldingsfrequentie per individu en per school in een bepaalde periode (per maand en per 

kalenderjaar); 
§ een indeling van het ziekteverzuim per school op grond van leeftijd, geslacht OP, OOP, enz. 
 
4.1 OVERZICHT 
De directeuren krijgen per kwartaal via Amenso een overzicht van de ziekteverzuimcijfers van hun 
school. Dit overzicht bevat algemene, geen individuele verzuimgegevens die in de teamvergadering 
worden besproken. De kengetallen van de eigen school worden gespiegeld aan die van andere 
scholen binnen de stichting en het landelijk gemiddelde. Het College van Bestuur maakt jaarlijks een 
dergelijk overzicht van alle scholen gezamenlijk en bespreekt dit in het directieberaad en met de 
Raad van Toezicht. Aan de hand van de vergelijkingen zullen doelstellingen worden vastgelegd inzake 
het te bereiken verzuimpercentage. 
 
4.2 EVALUATIE 
Jaarlijks vindt een contractevaluatie plaats tussen Arbodienst, HRM- medewerker en het College van 
Bestuur. In deze evaluatie worden de verzuimanalyses en de dienstverlening besproken. Indien de 
resultaten daartoe aanleiding geven, worden concrete acties afgesproken en vastgelegd in een 
activiteitenplan. Indien de verzuimanalyse van een individuele school daartoe aanleiding geeft, wordt 
een vervolgafspraak gemaakt om de analyse in het bijzijn van de directeur verder te bespreken.  
 
5. BUDGET ZIEKTEVERZUIM 
In de jaarlijkse begroting reserveert het College van Bestuur een bedrag voor de kosten van de 
reguliere verzuimbegeleiding en arbo. Bij het bepalen van de hoogte van de op te nemen bedragen 
wordt rekening gehouden met de hoogte van het verzuim in de voorgaande jaren. Om in eventuele 
extra kosten, zoals inhuur derden t.b.v. een reïntegratietraject te kunnen voorzien wordt tevens een 
bedrag in de begroting opgenomen onder: overige bestuurskosten. Indien analyses uitwijzen dat er 
bij een individuele school school-breed acties noodzakelijk zijn, komen de kosten in eerste instantie 
voor rekening van het schoolgebonden budget P&A. 
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6. ZIEKTEVERZUIM: FEITEN EN CIJFERS ALGEMEEN 
 

 
               Bron: STAMOS 
 
6.1 FEITEN EN CIJFERS EDUQUAAT: SCHOLEN, BOVENSCHOOLS EN VERVANGERSPOOL 
Stichting Eduquaat streeft ernaar het totale ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde te krijgen 
waarbij het streven is het percentage gefaseerd omlaag te krijgen, zoals hieronder weergegeven. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Eduquaat 

9,5% 10,2% 8,4% 7,9% 7% (streef) 6% (streef) 
Landelijk gemiddelde PO 

6,1% 6,4% 6,3% 6,2%   
Landelijk gemiddelde algemeen 

3,7% 4,0% 3,82% 4,1%   
Bron landelijke cijfers: Onderwijsatlas PO 2017 
 
De cijfers op de scholen van Eduquaat waren de afgelopen jaren als volgt: 

Scholen 2014 2015 2016 2017 

Het Dal  22,64% 13,70% 7,69% 7,9% 

Uitkijktoren 4,14% 8,01% 0,14% 2,03% 

Moesel 6,07% 8,01% 5,96% 8,05% 

St. Jozef 6,26% 16,11% 0,27% 0,3% 

Duizendpoot 3,76% 2,68% 1,47% 1,05% 

Graswinkel 17,23% 18,30% 13,82% 17,07% 

Molenakker 1,24% 0,65% 7,71% 10,06% 
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Door het (te) hoge ziekteverzuim heeft stichting Eduquaat de laatste jaren aan het Vervangingsfonds 
een malus moeten betalen. De betaalde premie en de gedeclareerde kosten voor vervanging staan 
bij een malus in negatieve zin met elkaar in verhouding. Het bestuur dient dan een malus te betalen 
aan het Vervangingsfonds. 
 
2014 €  2.182,- bonus (ging over schooljaar 2013-2014) 
2015 € 20.811,- malus (ging over schooljaar 2014-2015) 
2016 € 96.506,37 malus (ging over het kalenderjaar 2016) 
2017 € 153.000,- verwachte malus (gaat over het kalenderjaar 2017) 
2018 €  =  nog niet bekend 
 
 
6.2 UITGAVEN EDUQUAAT ZIEKTEVERZUIM IN 2017 
In 2017 werden de volgende uitgaven gedaan i.v.m. ziekteverzuim: 
Arbo-premiebetalingen (VF)  € 232.835,- (= 4,85% -> 0,22% bij volledig eigen risico) 
Arbo contract    €     4.056,- 
Bijbetalingen arbo-contract   €   13.758,- 
Malus vervangingsfonds  € 153.000,- 
Ondersteunende trajecten  €      5.000,- + 
(coaching, incl. IBAP)  Totaal € 408.649,- (schatting) 
 
Wat hierbij niet berekend is zijn de uren die directie, collega-leerkrachten, CvB, Amenso en het 
secretariaat van Eduquaat investeren om vervangers te vinden, te begeleiden en te ondersteunen en 
het niet bereiken van het inzetpercentage van minimaal 98% door het Vervangingsfonds. 
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6.3 PLAN VAN AANPAK ZIEKTEVERZUIM EDUQUAAT, VOOR DE KOMENDE JAREN 
 
Doelen:  
1. Het ziekteverzuimcijfer op stichtingsniveau is laag en ligt structureel onder het landelijk 

gemiddelde van het primair onderwijs. 
2. Er is geen sprake van het betalen van een malus aan het Vervangingsfonds.  
3. Het actuele Eduquaat ziekteverzuimbeleid is geïntroduceerd en geïmplementeerd in de 

organisatie.  
4. Iedereen houdt zich aan de procedures en protocollen en voelt zich hier verantwoordelijk voor. 
 
Actiestappen 
1. Ziekteverzuimbeleid ontwikkelen, vaststellen en communiceren op alle lagen in de organisatie. 

Dit vindt in samenwerking/samenspraak met het collega bestuur MeerderWeert; 
2. Inventariseren en (waar nodig) ontwikkelen, vaststellen en organisatie-breed afstemmen van de 

gesprekkencyclus. Hoe wordt ieders ontwikkeling en (ziekte)verzuim besproken en vastgelegd? 
Hebben we alle werknemers voldoende in de radar staan? Volgt iedereen daarbij dezelfde cyclus, 
houdt iedereen dezelfde formele en ook informele gesprekken? Hoe is de verslaglegging?  

3. Focus op de procedure ziekmelden: Wanneer wordt iemand ziekgemeld? Wanneer is sprake van 
ander soort verzuim? Hier eenduidig mee omgaan; 

4. (Her)positionering bedrijfsarts. Afspraken over inzet, expertise en communicatie; 
5. Ziekteverzuimcijfers (percentage duur en frequentie, nulverzuimers) op school- en 

organisatieniveau per kwartaal verzamelen, analyseren en waar nodig omzetten in beleid. 
Uitkomsten, ervaringen en resultaten zichtbaar maken en bespreken in de werkgroep personeel, 
tijdens teamvergaderingen, in het BMT, de GMR en met de RvT; 

6. Ziekteverzuim is vast onderdeel van gesprek tussen directeur en CvB, met name op scholen waar 
sprake is van hoog verzuim. Het ziekteverzuimcijfer wordt een belangrijke kwaliteitsmeter 
binnen Eduquaat en een structureel agendapunt tijdens het BMT, team- en GMR- vergadering; 

7. Structureel overleg voeren over ziekteverzuim met medewerker HRM van Amenso, medewerker 
P&O van Eduquaat, bedrijfsarts, Vervangingsfonds en/ of andere (arbeids)deskundigen; 

8. Inventariseren van investeringen die op school- en stichtingsniveau gedaan worden om 
ziekteverzuim preventief aan te pakken. Hier (aan de voorkant) actief beleid op ontwikkelen; 

9. Intervisie binnen/ buiten de organisatie stimuleren/ faciliteren; 
10. Coachings-offertes vooraf screenen op te behalen (meetbare) resultaten; 
11. De bestaande kwaliteitsmeters evalueren/activeren die ziekteverzuim, en het voorkomen 

hiervan, registreren. 
12. Aanbevelingen op het gebied van (ziekte)verzuim uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E, 

2017) inventariseren en omzetten in stichtings (meerjaren)beleid: leeftijdsfase beleid, opleiden 
en aanstellen preventiemedewerker(s), training verzuimmanagement (directeuren), PMO’s 
(Preventief Medisch Onderzoek) aanbieden aan medewerkers.   

 
 
 
Deze actiestappen zijn opgesteld op 20 september 2018 door CvB, BMT, medewerker HRM Amenso 
en de P&O medewerker van Eduquaat. Het ziekteverzuimbeleid wordt ter advies voorgelegd aan het 
Vervangingsfonds en de bedrijfsarts. 
 
Instemming door GMR op 9 oktober 2018 en goedgekeurd door RvT op ….. (datum) 
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BIJLAGE 1: VERZUIMPROTOCOL 
 
Doel: Voor alle werknemers van Eduquaat is een heldere procedure vastgesteld wat betreft ziekte en 
reïntegratie. Deze procedure is bij iedereen bekend en wordt door iedereen, op alle lagen 
uitgevoerd. 
 
Algemene verplichtingen werknemer 
De werknemer dient tijdens het ziekteverzuim bereikbaar te zijn voor de directeur (casemanager) of 
het College van Bestuur, voor zover de gezondheidstoestand dit toelaat. Tijdens het verzuim is het 
niet toegestaan andere werkzaamheden te verrichten zonder toestemming van de bedrijfsarts of 
casemanager en overleg met het College van Bestuur. De werknemer geeft veranderingen in de 
situatie door aan de directeur (casemanager) of het College van Bestuur, de medewerker HRM van 
Amenso en/of de bedrijfsarts. Een zieke werknemer werkt mee aan een spoedig herstel en doet er 
alles aan om op een zo kort mogelijke termijn het werk te hervatten. Adviezen van de bedrijfsarts en 
casemanager dienen te worden opgevolgd. 
 
Algemene verplichtingen werkgever 
Het College van Bestuur en de casemanager verrichten alle reïntegratie-inspanningen die redelijker-
wijs van hen verwacht kunnen worden om de werknemer snel weer aan het werk te helpen in de 
eigen organisatie. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en er geen 
andere passende arbeid in de eigen organisatie voor handen is, bevordert de werkgever de 
inschakeling van de werknemer naar voor hem passende arbeid bij een andere werkgever. 
 
Verzuimprotocol (vanaf dag 1) 
De werknemer die vanwege ziekte niet kan werken, meldt zichzelf op de eerste dag van het 
ziekteverzuim telefonisch ziek bij zijn direct leidinggevende. Gebeurt de ziekmelding digitaal, dan 
neemt de werknemer diezelfde dag nog telefonisch contact op met zijn direct leidinggevende. 
 
1. Verzuim door ziekte dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, doch uiterlijk voor 7.15 uur ’s 

ochtends zodat tijdig voor vervanging zorggedragen kan worden. 
 
2. De directeur (casemanager) informeert naar de gevolgen die de ziekte heeft voor het werk, 

verwachte duur etc. Zo kan in overleg met de werknemer bepaald worden wat over het verzuim 
aan het team, leerlingen en ouders wordt meegedeeld. Indien urgent of bij twijfel wordt de 
verzuimer op initiatief van de leidinggevende direct opgeroepen door de bedrijfsarts.  

 
3. Een zieke leerkracht zorgt, voor zover redelijkerwijs verlangd kan worden, ervoor dat de 

vervangende leerkracht zo spoedig mogelijk over een lesprogramma beschikt en over alle  
informatie die nodig is om de lessen te kunnen overnemen. Door het opstellen van de 
weekplanning kan hierin vooraf door de leerkracht worden voorzien. 
 

4.  Na één week ontvangt de werknemer via Arboned (telefonisch) een vragenlijst over de reden van 
verzuim en de te verwachten afwezigheid.   

 
5. In de eerste 3 weken van het verzuim is er in ieder geval minimaal wekelijks contact tussen 

directeur en werknemer. Is de werknemer in staat de school te bezoeken dan vindt dit 
persoonlijk contact bij voorkeur op de school plaats. 
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6. Na 3 weken (of eerder, op initiatief van de casemanager) roept de bedrijfsarts betrokken 
werknemer op voor het spreekuur.  De werknemer dient aan deze oproep gehoor te geven. 
Indien een werknemer zonder reden niet verschijnt op een spreekuur zijn de kosten voor de 
werknemer. Een spreekuur afzeggen gebeurt altijd via de werkgever. 

 
7. Uiterlijk binnen één week ontvangt de casemanager een probleemanalyse met advies van de 

bedrijfsarts. Arboned zorgt ervoor dat de zieke werknemer hiervan ook een exemplaar ontvangt. 
De probleemanalyse wordt door casemanager en werknemer aangevuld met relevante informa-
tie om zo een compleet beeld te krijgen van de oorzaken van het verzuim van de werknemer. 

 
8. Als er sprake is van benutbare mogelijkheden (mogelijkheden reïntegratie) stellen de casemana-

ger en werknemer uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de probleemanalyse een plan van 
aanpak voor reïntegratie op. De directeur zal hiertoe in de week van de ontvangst van de 
probleemanalyse de zieke werknemer uitnodigen voor een gesprek. De werknemer kan zich op 
het gesprek voorbereiden door de UWV-brochure “Ik ben ziek. Wat nu?” en de probleemanalyse 
te lezen. De directeur en de werknemer voeren de activiteiten uit die zijn afgesproken in het plan 
van aanpak. Ook als er geen benutbare mogelijkheden zijn en geen reÏntegratiemogelijkheden 
legt de casemanager dit gemotiveerd vast. 

 
9. De directeur (casemanager) legt vanaf de derde week van het verzuim een reïntegratiedossier 

aan dat alle gegevens, documenten en correspondentie bevat die betrekking hebben op het 
verloop van het ziekteverzuim, de diverse afspraken, het aantal feitelijk gewerkte uren en de 
ondernomen activiteiten. 

 
10. De bedrijfsarts en/of de reïntegratie en preventie-adviseur voeren regelmatig overleg met de 

werknemer om de uitvoering van het plan van aanpak te volgen en te stimuleren. In zijn 
algemeenheid is aan vereiste regelmaat voldaan bij een spreekuurcontact eens in de 6 weken.  
De frequentie van de contacten met de werknemer is afhankelijk van de situatie van de 
werknemer. 

 
11. De casemanager overlegt minimaal eenmaal per 6 weken met de HRM-medewerker om te 

bepalen of alle afspraken in het plan van aanpak zijn nagekomen en of het plan van aanpak nog 
aansluit op de situatie van de werknemer. 

 
12. Bij een vastgelopen reïntegratie van de werknemer of voor aanvullend advies kan zowel de 

casemanager als de werknemer zelf advies inwinnen bij de reïntegratie-deskundige van het 
Vervangingsfonds. Dit advies is kosteloos. De reïntegratie-deskundige maakt een onafhankelijke 
en objectieve analyse van de stand van zaken rond het verzuim en adviseert hoe de reïntegratie 
weer vlot getrokken kan worden. 

 
13. In de 42e week van het verzuim meldt Arboned (namens de werkgever) het verzuim aan het 

UWV. Van deze melding ontvangt de zieke werknemer een afschrift. Het UWV informeert de 
werkgever over rechten en plichten en over financiële risico’s die instroom in de WIA met zich 
meebrengt. 

 
14. Tussen de 10e en uiterlijk 13e maand van het verzuim wordt in opdracht van de werkgever een 

arbeidsdeskundig onderzoek, door een gecertificeerd arbeidsdeskundige, uitgevoerd.  
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15. Aan het einde van het 1e ziektejaar evalueren casemanager en werknemer de geleverde 
reïntegratie-inspanningen. De eerstejaars-evaluatie wordt door de casemanager schriftelijk 
vastgelegd. In dit verslag worden opgenomen: de terugblik, de uitkomsten van de evaluatie, het 
afgesproken doel voor het 2e ziektejaar en de gemaakte afspraken om dit doel te bereiken.  
Uiterlijk vanaf het begin van het tweede ziektejaar is het inzetten van begeleiding bij het vinden 
van passend werk voor de werknemer buiten de eigen organisatie (2e spoor) aan de orde.  
Na één ziektejaar wordt 30% van het laatstverdiende loon ingehouden. Arbeids-therapeutische 
uren worden 100% vergoed. 

 
16. Rond de 87e ziekteweek evalueert de bedrijfsarts op basis van de contacten met de casemanager 

en de werknemer het verloop van de reïntegratie (1e en 2e spoor). De bedrijfsarts beschrijft dit in 
een actueel oordeel, onderdeel van de probleemanalyse. 

 
17. In de 87e ziekteweek evalueert de casemanager samen met de werknemer het plan van aanpak. 

De eindevaluatie wordt aan het plan van aanpak toegevoegd. 
 
18. In de 89e ziekteweek overhandigt of stuurt de casemanager het complete reïntegratiedossier 

naar de werknemer. Dit dossier bevat minimaal de probleemanalyse, het plan van aanpak, het 
actueel oordeel, de evaluaties en de eventuele bijstellingen van het reïntegratie-plan. De 
bedrijfsarts stuurt de medische informatie rechtstreeks naar de werknemer. 

 
19. Het UWV stuurt de werknemer in de 89e week de formulieren toe voor het aanvragen van een 

WIA-uitkering. Uiterlijk in de 91e ziekteweek levert de werknemer bij het UWV deze aanvraag in, 
inclusief het complete reïntegratieverslag. De HRM-medewerker bewaakt het juist uitvoeren van 
deze aanvraag. 

 
20. Tussen de 91e en de 103e week beoordeelt het UWV de reïntegratie-inspanningen van 

werkgeverszijde en werknemerszijde. Worden deze inspanningen door UWV als voldoende 
beoordeeld dan volgt een keuring conform WIA. 

 
21. Worden de inspanningen van werkgeverszijde door UWV als onvoldoende beoordeeld 

(loonsanctie) dan wordt van werkgeverszijde en werknemerszijde er alles aan gedaan om te 
voldoen. Daarna (uiterlijk na 1 jaar) wordt opnieuw een beoordeling bij UWV aangevraagd voor 
de WIA. 

 
22. Voor de aanvraag WIA hebben bedrijfsarts, casemanager en werknemer weergegeven wat de 

laatste stand van zaken is. Maar het plan van aanpak hoeft natuurlijk nog niet klaar te zijn. Zolang 
het einddoel van de reïntegratie nog niet is bereikt, moet van werkgeverszijde en 
werknemerszijde hieraan gewerkt worden met behulp van het plan van aanpak. Deze 
verplichting loopt zolang het dienstverband bestaat. 

 
23. Na 24 maanden verzuim kan bij voortdurende arbeidsongeschiktheid van de werknemer worden 

overgegaan tot ontslag op grond van ziekte. Dit is alleen mogelijk wanneer de UWV de 
inspanningen van werkgeverszijde als voldoende heeft beoordeeld en er blijkens de WIA-
beschikking sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage (loonverlies) van meer dan 
35%. Ook moet duidelijk zijn dat geen herstel mogelijk is binnen 6 maanden. Voor het bijzonder 
onderwijs geldt hierbij na de 24 maanden nog een opzegtermijn van maximaal 6 maanden. 
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BIJLAGE 2: PROTOCOL WERKHERVATTING 
 
Doel: Taken, verantwoordelijkheden en actiestappen wat betreft (gedeeltelijke) werkhervatting na 
ziekteverzuim zijn voor alle werknemers helder. Iedereen houdt zich aan de procedures en de inhoud 
van het protocol.  
 
 
Verzuim korter dan 3 weken 
1. Wanneer een werknemer na ziekteverzuim zijn werkzaamheden wil hervatten zonder door de 
bedrijfsarts te zijn gezien, moet dit minimaal een dag tevoren met de betrokken leidinggevende 
worden besproken.  
 
2. Bij twijfel over arbeids(on)geschiktheid van de (zieke) werknemer kan de betrokken 
leidinggevende de bedrijfsarts verzoeken de werknemer op te laten roepen voor een spreekuur. 
 
3. Na een positief oordeel van de bedrijfsarts (zie 2.) kan de werknemer zijn werkzaamheden 
hervatten, eventueel begeleid. 
 
4. De casemanager zorgt voor melding van het positief oordeel van de bedrijfsarts vervolgens aan  
de vervangerscoördinator en/of zijn direct leidinggevende.  
 
 
Verzuim langer dan 3 weken 
1. Voor werkhervatting is altijd toestemming nodig van de bedrijfsarts. Deze licht de casemanager in 
over de datum van werkhervatting en eventuele beperkingen waarmee rekening moet worden 
gehouden. 
 
2. De casemanager informeert, indien van toepassing, de directeur over de toestemming van de 
bedrijfsarts incl. de eventuele beperkingen waarmee rekening gehouden dient te worden. 
 
3. Werk kan worden hervat in (een deel van) de oorspronkelijke functie en in een andere, passende 
functie. Het einddoel en de duur van het reïntegratieproces moet worden omschreven. Dit geldt ook 
voor therapeutische werkhervatting. Hieraan is geen loonwaarde verbonden en de werknemer blijft 
in formele zin ziek. In dit geval blijft bedrijfsarts en casemanager de werknemer begeleiden. 
Arbeids-therapeutisch werken is nauw omschreven in het BZA, artikel 13. 
 
NB1: Bij hervatting van de werkzaamheden houden verzuimer en directeur altijd een werk- 
hervattingsgesprek waarin de oorzaak en het verloop van het verzuim aan de orde komen. 
 
NB2: Een volledige herstelmelding betekent dat de betreffende werknemer zijn functie volledig 
uitoefent qua taken en omvang, dus alle lesgevende en alle niet-lesgebonden taken. 
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BIJLAGE 3: LEIDRAAD VOOR EEN (TELEFONISCH) GESPREK BIJ ZIEKMELDING  
 
Doel: Hulpmiddel voor de directeur bij ziekmelding. 
 
 
1. Gebruik een verslagformulier om de belangrijke zaken te noteren. Voeg dit verslag toe aan het 

personeelsdossier van betrokken werknemer 
 
2. Check het telefoonnummer waarop de verzuimer te bereiken is. Check eveneens het 
      (verpleeg)adres. 
 
3. Houd het gesprek kort, toon belangstelling en bespreek de situatie met je werknemer.  

Informeer naar de aard, ernst en duur, dat nodig is voor het verlof. Toon betrokkenheid en wens 
beterschap toe.  
 

4. Denk aan een actieve luisterhouding en ga niet een discussie aan. Accepteer de ziekmelding.  
 

5. Vraag de werknemer naar belangen op de korte termijn. 
 

6. Stel in het gesprek de ziekte niet centraal, maar de afwezigheid. Wanneer denk je weer te 
kunnen beginnen? Welke werkzaamheden kun je nog wel verrichten? 
 

7. Ga met de medewerker eventueel na hoe het werk (taken, tijd en plek) aangepast kan worden. 
Maak hierover afspraken, laat de medewerker dit noteren en terugkoppelen. 
 

8. Stimuleer de medewerker actief te werken aan herstel, het liefst op het werk. 
 

9. Vat het gesprek/de afspraken samen en trek gezamenlijk een conclusie.  
 

10. Spreek af hoe verder te gaan. Maak een vervolgafspraak voor het volgende gesprek. 
 

11. Vraag na wat je de collega’s kunt vertellen. 
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BIJLAGE 4: HET VERZUIMKAARTJE VOOR DE MEDEWERKER 
 
Bij het aanvragen van ziekteverlof dient de medewerker op onderstaande zaken antwoord te 
kunnen geven:  
§ Wat is de reden van je verzuim? 
§ Wat is de verwachte duur van dit verzuim? 
§ Voor welke vorm van verlof wordt gekozen? Bijv. ziekteverlof of zorgverlof.  
§ Wat heb je ondernomen of ga je ondernemen om de duur van het verlof tot een minimum te 

beperken? 
§ Welke werkzaamheden kun je wel doen? 
§ Wanneer neem je weer contact op met je leidinggevende?  
§ Aangeven wat je verwacht van de leidinggevende, dient hij iets te ondernemen.  

Bijvoorbeeld afspraken afbellen, collega’s informeren, etc.  
 
Ziekteverlof aanvragen  
Denk eerst na welke (aangepaste) werkzaamheden of andere werkzaamheden je wel nog kunt doen;  
 
Praktische zaken 
1. Vraag (ziekte)verlof aan bij je leidinggevende, ruim voor aanvang van het werk, uiterlijk 07.15u. 

Wanneer er geen mogelijkheid is om een kort gesprek te laten plaatsvinden bel je binnen 24 uur 
terug. 

2. Je leidinggevende beoordeelt je aanvraag voor (ziekte)verlof, neemt vragen met je door; 
3. Je dient jezelf beschikbaar te stellen voor aangepaste of andere werkzaamheden en jij noteert 

jullie afspraken;  
4. Je werkt actief mee aan je herstel en inzetbaarheid. Arbeid is ook vaak een medicijn!  
5. Als er medisch advies nodig is, stelt de leidinggevende in overleg met jou een concrete vraag aan 

de bedrijfsarts. In overleg met je leidinggevende kun je dan worden opgeroepen voor het 
spreekuur van de bedrijfsarts.  

6. Indien het verzuim langer dan twee weken duurt, maakt de werknemer een concept 
werkhervattingsplan (vast format) en legt dit plan op de 15e dag na aanvang verzuim ter 
goedkeuring voor aan de leidinggevende. 

 
Overtreding van verzuim- en reïntegratie-voorschriften en verplichtingen zoals opgenomen in dit 
verzuimkaartje en in het verzuimbeleid van Eduquaat kan leiden een (loon)sanctie op basis van 
bijlage XVI van de cao-po, Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO). 
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BIJLAGE 5: LEIDRAAD VOOR EEN VERZUIMGESPREK 
 
Doel: Hulpmiddel voor de casemanager/directeur bij frequent of langdurig verzuim. 
 
1.  Zorg voor een goede voorbereiding: 
     - ken de achtergronden van het verzuim; 
     - bestudeer de verzuimhistorie van de laatste twee jaar; 
     - analyseer de gegevens en cijfers. 
 
2.  Verzamel informatie uit alle beschikbare bronnen: 
     - dossier; 
     - informatie van externe instanties zoals de bedrijfsarts en casemanager; 
     - informatie uit functioneringsgesprekken, werkhervattingsgesprekken etc. 
 
3.  Spreek van tevoren het gespreksdoel af, plaats/tijdstip/duur en gesprekspartners. 
 
4.  Zorg voor een rustige locatie. 
 
5.  Confronteer de werknemer gelijk met zijn verzuimgegevens, zwart op wit. 
 
6.  Geef aan welke gevolgen het verzuim voor de school heeft. 
 
7.  Vraag de werknemer wat de oorzaken van het verzuim zijn. 
 
8.  Gesprekstechniek: laat de werknemer zo veel mogelijk aan het woord (vraag door, vat samen en  
      luister goed). 
 
9.  Inventariseer samen met de werknemer alle factoren die het verzuim beïnvloeden. 
 
10. Probeer samen met de werknemer tot oplossingen te komen, maar laat hem die zoveel mogelijk  
       zelf aandragen. 
 
11. Maak concrete en controleerbare afspraken. 
 
12. Beloof niet wat u niet kunt beloven (bevoegdheid). 
 
13. Leg alle afspraken schriftelijk vast. Voeg een schriftelijke reactie van de werknemer standaard toe 
 
14. Vat het gesprek/verslag samen en evalueer het. 
 
15. Bepaal een datum voor een evaluatie- of vervolggesprek. 
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BIJLAGE 6: LEIDRAAD VOOR EEN HUISBEZOEK 
 
Doel: Hulpmiddel voor de directeur/ casemanager en collega’s van de zieke werknemer. 
 
1. Eerst een afspraak maken. Dit bezoek is niet bedoeld voor controle.  
    Werknemer en (eventueel) gezinsleden moeten in de gelegenheid zijn zich voor te bereiden op uw  
    komst. 
 
2. Bereid u voor op het bezoek: 
    - verzamel informatie over de zieke (via bedrijfsarts, collega’s etc.); 
    - neem desgewenst informatie over de organisatie mee voor de zieke; 
    - neem een kleine attentie mee. 
 
3. Benut het bezoek om meer achtergrondinformatie te verzamelen en de situatie beter in te kunnen  
     schatten. Een aantal punten van de checklist bij ziekmelding komt wellicht weer aan de orde: Is er  
     hulp nodig, wat zijn de verwachtingen? 
 
4. Laat de werknemer zoveel mogelijk aan het woord. 
 
5. Probeer te achterhalen of er meer contact (eventueel met anderen) op prijs wordt gesteld. 
 
6. Zijn er andere manieren om de binding met de organisatie te houden? 
 
7. Leg na het bezoek belangrijke informatie vast en deel deze met de werknemer 
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BIJLAGE 7: LEIDRAAD VOOR EEN WERKHERVATTINGSGESPREK  
 
Doel: Hulpmiddel voor de directeur/casemanager om de werknemer bij terugkomst te motiveren 
 
1. Plan het tijdstip van het gesprek op de eerste dag van de werkhervatting. 
 
2. Als u zelf niet aanwezig bent, regel dan iemand anders die het gesprek overneemt. 
 
3. Neem de tijd voor het gesprek en zorg voor een rustige omgeving. 
 
4. Raadpleeg van tevoren de vastgelegde informatie. 
 
5. Begin het gesprek met een sympathiek welkomstwoord. 
 
6. Geef het doel van het gesprek aan en licht toe wat er op de ‘agenda’ (onder de punten 

7 t/m 10) staat. Vraag of de werknemer nog gesprekspunten heeft en voeg deze toe. 
 
7. Informeer naar het verloop van de ziekte en eventuele problemen in de uitoefening van het 

werk. 
 
8. Vertel wat er is veranderd tijdens de absentie. 
 
9. Maak werkafspraken voor de korte en lange termijn en houdt rekening met een gestage en 

realistische opbouw 
 
10. Vat het gesprek samen en plan eventueel een volgend gesprek. 
 
11. Na het gesprek: 

§ bedenk goed of de werknemer niet te vroeg of met een te zware urenlast begint; 
§ zorg ervoor dat gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd en worden uitgevoerd. 
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BIJLAGE 8: GESPREKSVERSLAG FREQUENT VERZUIM  
 
Algemeen: 

Datum van het gesprek:  
 

Naam werknemer:  
 

Naam directeur:  
 
Verzuimmeldingen: 

1e Periode van: tot: 
2e Periode van: tot: 
3e Periode van: tot: 
4e Periode van: tot: 
5e Periode van: tot: 

 
Oorzaken frequent verzuim/ziektepatronen:     
 
 
 
 
 
 
Advies bedrijfsarts: 
 
 
 
 
 
Afspraken werknemer/leidinggevende:    
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening werknemer:              Handtekening directeur: 
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BIJLAGE 9: WERKHERVATTINGSPLAN WERKNEMER 
Als werknemer ben je verantwoordelijk voor je herstel. Beschrijf in onderstaand schema op korte en 
bondige wijze de manier waarop jij je herstel wilt vormgeven. Welke activiteiten je kunt doen op een 
bepaald moment en gericht op de functie van leerkracht. 
 
Naam:  
Functie/school: 
Naam leidinggevende: 
Datum verzuimmelding: 
Datum van vandaag: 
Reden van verzuim: 
 
Indicatie volledige hervatting eigen werk op……………/…………………/……………… 
 
PLAN VAN AANPAK  

Week 
 

Wat zijn de activiteiten? Leerling-, groep- of 
schoolgericht. Schooltaken, professionalisering 

Wanneer? Van … tot ... 

   

   

   
 
PLAN VAN AANPAK: evaluatie of bijstelling 

Week Wat zijn de activiteiten? Wanneer? Van … tot ... 

   

   

   

   
 
Ruimte voor aanvullende afspraken: 

 
 
 

 
Evaluatie werkhervattingsplan op (datum): 

 
Bovenstaande afspraken zijn in gezamenlijkheid opgesteld en getekend op, 
datum: 
 
 
 

Handtekening medewerker  Handtekening leidinggevende 
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BIJLAGE 10: STAPPENPLAN BIJ ZIEKMELDING 
 

 
 
 
 
 
 
 

Digitaal vragen-
formulier 

Ziekmelding UWV, 
1ejaars-evaluatie 

 
§ Voortzetting dienstverband (in 

overleg) 
§ Dezelfde/ andere benoeming 
§ Beëindiging dienstverband 
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Het salaris wordt voor maximaal twee jaar doorbetaald door de werkgever, het eerste jaar nog 100%, 
daarna 70%. In die zin is een ‘ziekmelding’ een aanvraag om van dit recht op doorbetaling gebruik te 
mogen maken. Dat recht vervalt bij het niet nakomen van afspraken of wettelijk gestelde regels. 
Afhankelijk van de duur van de ziekte verliest de werknemer (tijdelijk tijdens de ziekteperiode) de 
volgende secundaire arbeidsvoorwaarden, voor zover van toepassing op de werknemer. 
 
 
Overzicht inhoudingen door de werkgever 
Na vier weken (per de eerste van de maand): 
§ reiskosten woon-/werkverkeer; 
§ representatie-vergoeding; 
§ waarnemingstoelage; 
§ eventuele andere toelage, zoals buitengewone toelage. 
 
Na zes maanden: 
§ wijziging in opbouw van vakantieverlof voor ondersteunend personeel. 
 
Na een jaar: 
§ wijziging in opbouw van spaarverlof; 
§ stopzetten van de BAPO inhouding en de uren duurzame inzetbaarheid 
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BIJLAGE 11: ALGEMENE TOELICHTING OP DE WET VERBETERING POORTWACHTER (WVP) 
 
WVP  
Sinds 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. De regeling is ingesteld om het re-
integratieproces in het eerste ziektejaar beter te laten verlopen en de instroom in de WIA te 
beperken. Met deze wet hebben werkgever én werknemer meer verantwoordelijkheid gekregen. De 
regeling geldt voor alle nieuwe ziektegevallen vanaf 1 april 2002. Op de overige gevallen is het oude 
regime nog van toepassing. Aan het einde van het tweede ziektejaar zal UWV toetsen of de 
werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan om reïntegratie te bewerkstelligen.  
 
De WVP legt bij zowel de werkgever als de werknemer een aantal belangrijke taken en verantwoor-
delijkheden neer bij ziekte van een werknemer. Beiden zijn verplicht om werkhervatting/reïntegratie 
te bevorderen. Indien niet voldoende aandacht en medewerking wordt verleend, kunnen zowel de 
werkgever als de werknemer geconfronteerd worden met sancties. Deze zijn: 
- voor de werkgever: het loon maximaal 52 weken doorbetalen (na het 2e jaar ziekte); 
- voor de werknemer: looninhouding en eventueel ontslag. 
 
In de praktijk zal hierbij voor de werknemer de volgende gedragslijn gevolgd worden: 
1. mondelinge waarschuwing (met notitie in personeelsdossier); 
2. schriftelijke waarschuwing; 
3. looninhouding (schriftelijk gemotiveerd); 
4. bij herhaling ontslag. 
 
Bij twijfel of verschil van mening over de uitgangspunten, beslissingen en reÏntegratiemogelijkheden 
kunnen werkgever en werknemer UWV al tijdens het eerste ziektejaar om een ‘second opinion’ 
(deskundigenoordeel) vragen. Het wettelijk bepaalde moment voor de WIA-keuring kan op verzoek 
van werkgever en werknemer worden uitgesteld, bijvoorbeeld vanwege een verwacht herstel van de 
werknemer. Hieronder worden de eisen weergegeven waaraan een (uitgebreide) probleemanalyse 
met advies en een plan van aanpak moeten voldoen.  
 
Probleemanalyse 
De probleemanalyse van de arbodienstverlener of bedrijfsarts moet de volgende gegevens bevatten:  
- Algemene gegevens die van belang zijn voor herstel, werkhervatting en reïntegratie zoals: 

§ de aard van de klachten; 
§ diagnose; 
§ behandeling; 
§ prognose. 

- Beperkingen in de uitvoering van de eigen functie of ander werk; 
- Mogelijke belemmerende omstandigheden in het privéleven en het werk; 
- Als sprake is van een arbeidsconflict wordt dit expliciet aangegeven; 
- Motivatie en kwaliteit van de arbeidsrelatie. 
 
De probleemanalyse bevat ook een beoordeling van de gegevens met betrekking tot: 
- Verwachtingen omtrent herstel, werkhervatting en re-integratie zonder nadere interventie; 
- De vraag welke problemen werkhervatting/re-integratie in de weg staan; 
- De vraag in hoeverre interventie re-integratie/werkhervatting kan bevorderen; 
- De vraag of de werkgever de arbeidstaak moet aanpassen. 
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Advies aan werkgever en werknemer 
Het advies moet concrete stappen bevatten richting herstel en werkhervatting. Werkgever en 
werknemer dienen goed te worden geïnformeerd over hoe de functionele beperkingen van de 
werknemer zich verhouden tot het soort arbeid dat hij kan verrichten. 
 
Plan van aanpak 
Op basis van de probleemanalyse en het advies van de arbodienstverlener of bedrijfsarts maken 
werkgever en werknemer een plan van aanpak waarin wordt opgenomen: 
- Wie de casemanager is; 
- Het uiteindelijke doel van de reïntegratie; 
- In welke stappen dat doel wordt bereikt; 
- Welke activiteiten worden ondernomen en door wie (werknemer, werkgever, de 

arbodienstverlener of een andere instelling); 
- De planning van de activiteiten; 
- Wanneer de werkgever, werknemer en arbodienstverlener evalueren.  
 
Opmerking: 
UWV ondersteunt de werkgever en de werknemer met brochures, handleidingen en formulieren 
voor het maken van een reïntegratieverslag.  
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BIJLAGE 12: Verlofsoorten cao 2018-2019  
Buitengewoon verlof  
 
8.7 Kort buitengewoon verlof (imperatief)  
1. De werkgever verleent de werknemer kort buitengewoon verlof met behoud van salaris voor 

zover zijn werkzaamheden samenvallen met één of meer van de navolgende omstandigheden:  
a. de uitoefening van het kiesrecht, indien en voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en 

omzetting van dienst niet mogelijk is;  
b. het afleggen van een van rijkswege afgenomen of erkend examen of tentamen, voor zover dit 

niet in vrije tijd kan geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is;  
c. het bijwonen van vergaderingen of zittingen van of het verrichten van werkzaamheden voor 

publiekrechtelijke colleges, waarin de werknemer is benoemd of gekozen, voor zover dit niet in 
vrije tijd kan geschieden;  

d. Het uitoefenen van het lidmaatschap van een van rijkswege ingestelde of erkende 
examencommissie of het optreden als rijks gecommitteerde bij een examen, voor in totaal ten 
hoogste 14 dagen per jaar in overleg met de werkgever vast te stellen;  

e. verhuizing: twee dagen;  
f. vervallen;  
g. burgerlijk of kerkelijk huwelijk of registratie van het partnerschap van de werknemer, voor in 

totaal twee dagen, voor zover de huwelijksdag of -dagen of de dag van registratie van het 
partnerschap hier binnen vallen;  

h. huwelijk of registratie van het partnerschap van bloed- of aanverwanten van de eerste of tweede 
graad, voor één dag;  

i. Verzorging van degenen genoemd in de WAZO, art. 5.1 lid 2, voor de duur en onder de 
voorwaarden zoals genoemd in art. 5.2 van de WAZO;  

j. overlijden van de onder i bedoelde personen, voor vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de 
tweede graad, voor twee dagen; is de werknemer in het laatstgenoemde geval belast met de 
regeling van de begrafenis of de nalatenschap, dan wordt verlof verleend voor ten hoogste vier 
dagen;  

k. bevalling van de echtgenote;  
l. kraamverlof na de bevalling van de echtgenote, voor twee dagen al dan niet aaneengesloten 

gedurende een periode van vier weken vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk bij de moeder 
woont;  

m. vervallen;  
n. adoptie van een kind of opname van een pleegkind, voor vier weken al dan niet aaneengesloten 

gedurende een periode van zesentwintig weken, die aanvangt vier weken voor de eerste dag van 
de feitelijke adoptie of de opname van het pleegkind; voor adopties van een kind of opname van 
een pleegkind uit het buitenland kan het verlof worden verlengd tot ten hoogste zes weken, 
indien de reis- en verblijftijd dit noodzakelijk maken;  

o. het voldoen aan een verzoek van de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 12.1 van deze 
cao om als getuige of deskundige te worden gehoord, voor zover dit niet in vrije tijd kan 
geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is.  
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2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid heeft de werknemer recht op verlof met behoud 
van salaris voor dat deel van de dag waarop hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens:  

a. andere zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden die zich tijdens werktijd voordoen of 
b. andere door wet of overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichtingen waarvan 

de vervulling niet in vrije tijd kan plaatsvinden.  

 4.   Indien het verlof dat op grond van het derde lid wordt verleend, zich uitstrekt tot een gehele       
 werkdag wordt het verlof geacht verleend te zijn op grond van artikel 8.8.  

 
8.8 Overig kort buitengewoon verlof (imperatief)  
1. Indien zich in de leefsituatie van de werknemer omstandigheden voordoen die hem in redelijkheid 
verhinderen de verplichtingen voortvloeiend uit zijn dienstverband na te komen, verleent de 
werkgever hem gedurende elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste 
tweemaal de arbeidsduur per week in hele dagen al dan niet aaneensluitend verlof met behoud van 
salaris.  
 
8.9 Langdurend zorgverlof (imperatief, zonder behoud van salaris)  
1. De werknemer heeft recht op verlof zonder behoud van salaris voor de verzorging van een 

persoon die levensbedreigend ziek is, of voor de noodzakelijke verzorging van een persoon die 
ziek of hulpbehoevend is, indien het betreft:  

a. de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd 
samenwoont;  

b. een kind tot wie de werknemer of de persoon bedoeld onder a., als ouder in een 
familierechtelijke betrekking staat, dan wel een pleegkind van de werknemer.  

c. een bloedverwant in de eerste of tweede graad van de werknemer. d. degene die, zonder dat 
sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van de huishouding van de werknemer. e. degene 
met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging 
rechtstreeks voort vloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet worden 
verleend.  

2. Het verlof bedraagt in elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste zes 
maal de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het 
verlof wordt genoten.  

3. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 
twaalf weken.  

4. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week.  
5. In afwijking van het derde en vierde lid kan de werknemer de werkgever verzoeken om:  

a. verlof voor een langere periode dan twaalf weken tot ten hoogste achttien weken, of  
b. meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week.  

6. Het verlof eindigt met het verstrijken van de duur waarvoor het verlof is verleend. Indien voor 
het verstrijken van de verlofduur de persoon ten behoeve van wiens verzorging het verlof is 
verleend overlijdt, dan wel niet langer in een omstandigheid verkeert als bedoeld in lid 1, eindigt 
het verlof met ingang van de dag na die waarop deze omstandigheid zich heeft voor gedaan.  
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7. Indien het verzoek van een werknemer om langdurend zorgverlof wordt ingewilligd, kan het 
daaraan voorafgaand kortdurend zorgverlof op grond van artikel 8.7 aanhef en onder i) op 
verzoek van de werknemer en met instemming van de werkgever ingaan op een eerder tijstip en 
worden aangemerkt als langdurend zorgverlof.  

 
8.10 Lang buitengewoon verlof in het persoonlijk belang (facultatief)  
1. De werkgever kan aan de werknemer op diens verzoek vanwege het persoonlijk belang, voor het 

geheel of een deel van zijn werkzaamheden lang buitengewoon verlof verlenen. Dit verlof wordt 
verleend zonder behoud van salaris.  

2. Dit verlof kan voor ten hoogste 6 maanden worden verleend en kan ten hoogste tweemaal voor 
ten hoogste 6 maanden worden verlengd.  

 
8.11 Lang buitengewoon verlof mede in het algemeen belang (facultatief)  
1. De werkgever kan de werknemer op diens verzoek studieverlof verlenen, dan wel aan een 
werknemer ten behoeve van het vervullen van een andere functie die naar het oordeel van de 
werkgever mede het algemeen belang dient buitengewoon verlof verlenen, voor ten hoogste één 
jaar, met dien verstande dat deze termijn ten hoogste tweemaal met maximaal één jaar kan worden 
verlengd. Dit verlof wordt in beginsel verleend zonder behoud van salaris.  
 
8.17 Borstkind  
De werkgever verleent aan de vrouwelijke werknemer die een borstkind heeft en die hiervan aan 
hem kennis heeft gegeven behoorlijke gelegenheid haar kind te voeden.  
 
8.18  Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden (imperatief)  
1. De werkgever verleent de werknemer op diens verzoek kort of lang buitengewoon verlof met 

behoud van salaris uit het geheel of een deel van zijn werkzaamheden:  
a. voor het verrichten van werkzaamheden van rechtspositionele en/of onderwijskundige aard ten 

behoeve van een centrale van verenigingen van overheid en onderwijspersoneel of een bij zo’n 
centrale aangesloten vereniging waarvan hij lid is;  

b. voor het op uitnodiging van een centrale of vereniging als bedoeld onder a. als cursist deelnemen 
aan een cursus voor ten hoogste zes dagen per twee schooljaren, voor zover omzetting van de 
dienst niet mogelijk is;  

c. voor incidentele werkzaamheden (waaronder vergaderingen) ten behoeve van een centrale of 
vereniging zoals bedoeld onder a., als bestuurslid, kaderlid of afgevaardigde voor ten hoogste 
vijftien dagen per schooljaar.  

2. Het verlof bedoeld in het eerste lid onder a. wordt verleend met behoud van salaris voor zover 
de werkgever schadeloos wordt gesteld conform de regeling vaststelling bedragen per klokuur, 
zoals door partijen is overeengekomen.  

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt het verlof bedoeld in het eerst lid, dat met 
name het doel heeft de werknemer in staat te stellen de functie van bezoldigd bestuurder van 
een onder a. van dit artikel bedoelde centrale of vereniging te vervullen, voor ten hoogste twee 
jaren en zonder behoud van salaris verleend.  

4. Indien op grond van het eerste of het tweede lid lang buitengewoon verlof wordt verleend, is ten 
aanzien van de afloop daarvan het bepaalde in artikel 8.16 van overeenkomstige toepassing.  
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8.19 Ouderschapsverlof betaald en onbetaald. 
 
Artikelen 8.7 en 8.8  
In artikel 8.7 is het imperatief kort buitengewoon verlof geregeld. In artikel 8.7, eerste lid, wordt 
een aantal concrete gevallen genoemd waarin de werkgever de werknemer onder alle 
omstandigheden verlof dient te verlenen. Aanvullend bepaalt het derde lid dat de werkgever op 
grond van goed werkgeverschap eveneens verlof dient te verlenen in andere situaties waar de 
werknemer (buitenwettelijke) verplichtingen moet nakomen die slechts in werktijd kunnen 
worden vervuld. Gedacht dient dan te worden aan het ophalen van documenten, het bezichtigen 
van een woning, het bijwonen van een doopplechtigheid in de gevallen waarin dat niet op 
zondag gebeurt en het begeleiden van een ziek kind naar het ziekenhuis. Kenmerk van dit verlof 
is dat het altijd om situaties gaat waarin de werknemer slechts een deel van de werkdag 
verzuimt. Indien de werknemer als gevolg van de omstandigheden genoemd in artikel 8.7, derde 
lid, een hele dag verzuimt wordt deze dag geacht onderdeel uit te maken van de dagen waarop 
hij op grond van artikel 8.8 recht heeft. Dit artikel is echter ruimer en geldt ook voor gevallen 
waarin de werknemer aanwezig wenst te zijn bij het huwelijk of de promotie van een goede 
vriend(in). Verlof op grond van de WAZO wordt genoten op grond van art. 8.7 aanhef en onder i. 
Artikel 8.8 is daarop niet van toepassing.  

 
Voor de volledige verlofregeling zie de CAO: www.aob.nl,  
       www.cnvonderwijs.nl  

 
 
 

 

 


