
Veelgestelde vragen (Frequent Asked Questions ofwel FAQ) 
voor vervangers  
dd 2/2/16 
 
 
Hoe communiceer ik met planners? 
Communicatie vindt plaats via mail naar vervangers@innovo.nl 
 
Welke categorieën zijn er voor vervangers? Mogelijk dat zaken wijzigen ivm  
Wet Werk en Zekerheid per 1/7/16 
We onderscheiden de volgende categorieën vervangers. Deze vervangers worden in de 
hierna genoemde volgorde ingezet (de namen van de categorieën kunnen nog wijzigen): 

• A-poolers  
• B-poolers 
• C-plus-poolers 
• C-poolers 

 
A-poolers/INNOVO-poolers 
Dit zijn medewerkers met een vast dienstverband bij INNOVO (boventalligen). Deze me-
dewerkers worden met voorrang ingezet in vervangingen. 
 
B-poolers 
Dit zijn vervangers die via de BAC (benoemings- en adviescommissie) zijn benoemd in de 
B-pool. Zij hebben geen vast dienstverband bij INNOVO. Deze vervangers worden met 
voorrang ingezet in vervangingen, nadat de A-poolers (en herbenoemingsverplichtingen) 
zijn ingezet. 
 
C-plus-poolers 
Vervangers in de C-plus-pool hebben geen vast dienstverband en krijgen per vervanging 
een kort tijdelijk dienstverband. Na de A en B- poolers, worden de C-plus-poolers ingezet 
voor vervangingen. In deze pool zitten 50-70 vervangers om de dagelijkse vervangingen 
in te vullen. INNOVO behoudt zich het recht voor om de C-plus-poolers terug te plaatsen 
naar de C-pool wanneer niet meer aan de voorwaarden van de C-plus-pool wordt vol-
daan. 
 
Aan welke voorwaarden moeten de C-plus-poolers voldoen? 
Vervangers in de C-plus-pool dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:  

• Minimaal 3 dagen per week beschikbaar 
• Alle bouwen (onder/midden/boven) beschikbaar 
• Alle scholen van INNOVO beschikbaar                 
• Lange en korte vervanging beschikbaar 
• Beschikbaarheid up to date houden 
• Flexibel inzetbaar, bijv. 7.00 uur klaarstaan voor vervanging 
• Rechtstreeks ingepland de dag voor de vervanging tot 18.00 uur 
• Na 18.00 uur wordt er bevestiging van vervanging gevraagd aan vervanger 
• Goed functioneren (wat blijkt uit de evaluaties die de scholen hebben ingevuld) 
• Accepteren te allen tijde de vervanging 

 
Voldoen je aan de voorwaarden en heb je interesse in de C+-pool, stuur dan een mail 
naar vervangers@innovo.nl 
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C-poolers 
Vervangers uit de C-pool hebben geen vast dienstverband en krijgen per vervanging een 
kort tijdelijk dienstverband. Deze worden ingezet op vervangingen indien er niemand uit 
de C-plus-pool beschikbaar is. Vervangers kunnen hun voorkeuren aan geven met betrek-
king tot scholen, beschikbaarheid, groepen en dagen. 
 
Speciaal onderwijs en Heerlense scholen met een leerlinggewicht 
Indien je affiniteit hebt met een of meerdere van  deze scholen en graag in aanmerking 
wilt komen voor vervangingen op deze scholen kun je dit kenbaar maken door een mail te 
sturen naar vervangers@innovo.nl 
Het betreft onderstaande scholen: 
 
SO/VSO mgr Hanssen (is met ingang van 1/8/15 overgegaan van 
Stichting INNOVO naar Stichting Vitus Zuid) 
SBO St Bernardus 
SO/VSO Catherina 
SBO de Griffel 
SO/VSO de Pyler (Zonnewijzer) 
 
Bs de Schakel 
Bs de Paulus 
Bs de Horizon 
Bs Eikenderveld 
Bs de Broederschool 
Bs de Wegwijzer 
Bs ‘t Pannesjop 
Bs de Windwijzer 

 
Vervangingen bij Mgr Hanssen: 
Mgr Hanssen (in Hoensbroek en Roermond) is met ingang van 1/8/15 overgegaan van 
Stichting INNOVO naar Stichting Vitus Zuid. 
Dit betekent dat je voor vervangingen bij Mgr Hanssen moet zorgen dat al je gegevens 
bekend zijn, bij Stichting Vitus Zuid en hun administratiekantoor Dyade, om je te kunnen 
uitbetalen. 
 
Hoe solliciteer ik op een vacature bij INNOVO? Mogelijk dat zaken wijzigen ivm  
Wet Werk en Zekerheid per 1/7/16 
Indien er ruimte is in de B-pool wordt aan directeuren gevraagd om geschikte kandidaten 
aan te reiken. De directeur beschikt over de vacaturetekst. Kandidaten dienen te beschik-
ken over twee goede beoordelingen (beoordeling over een periode van 6 weken) van 
twee verschillende directeuren van twee verschillende scholen. Verder dient de kandidaat 
een cv en een sollicitatiebrief aan te leveren bij de directeur. Indien de directeur de kan-
didaat wil aanbevelen, stuurt hij deze stukken samen met een aanbeveling door naar 
HRM. Het is dus niet de bedoeling dat vervangers zelf gegevens doorsturen naar HRM. 
Beoordelingsformulieren om in te vullen kan de directeur verkrijgen via Plaza (intranet). 
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Beschikbaarheid correct in Clooser? 
Het is van belang om je beschikbaarheid bij te houden en aan te passen in Clooser indien 
nodig. Als wij een vraagteken (?) zien staan in Clooser plannen wij je niet in omdat wij bij 
een vraagteken niet weten of je beschikbaar bent.  
 
Hoe zie ik of ik ben ingepland? 
Het komt voor dat je diverse mails van de coördinator ontvangt. Deze mails zijn alleen 
een signaal van een wijziging. Indien je de status van de vervangingen wilt weten dien je 
in te loggen in  
Clooser en de openstaande verzoeken/ overzicht vervangingen te raadplegen  
 
Is de vervanging juist geregistreerd? Vervanger controleert zijn vervangingen 
zelf 
Elke vrijdag stuurt de coördinator van Clooser de weekstaten (overzicht van vervangingen 
op naam niveau per vervanger) naar de scholen ter controle in verband met uitbetaling 
van salaris. Op de dinsdag erna vernemen wij van de scholen of de weekstaten correct 
zijn en sturen deze weekstaten (met eventuele correcties ) door naar de personeels-en 
salarisadministratie (PSA) van INNOVO. 
De PSA van INNOVO zorgt voor de uitbetaling van je salaris. 
Om te voorkomen dat wij achteraf zaken moeten corrigeren, verzoeken we je om elke 
vrijdag, te controleren of jouw inzet in Clooser correct staat geregistreerd. Indien dit niet 
correct is verzoeken we je om dit met de school af te stemmen zodat zij een correctie 
kunnen sturen. 
 
Wat zijn de werktijden van de vervanger? 
De reguliere werktijden van de school gelden ook voor vervangers en staat in de mail die 
verstuurd wordt bij het vervangingsverzoek. 
 
Welke taken mag een vervanger uitvoeren? 
Aan vervangers kunnen alle taken worden opgedragen behorende bij de functie. 
 
Zwangerschap en vervangers: 
Zodra de vervangster de zwangerschapsverklaring heeft ontvangen, is het van belang om 
de verklaring aan te leveren bij de verzuimadministratie t.a.v. Wendy Lotz,  
wendy.lotz@innovo.nl.  
Aan de hand van de verklaring  kunnen we eventueel tijdig het zwangerschaps-en beval-
lingsverlof aanvragen.  
 
Wie is verantwoordelijk voor de begeleiding van de vervanger? 
De schoolleiding is verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van de vervanger. 
De volgende aandachtpunten zijn daarbij van belang: 

• Eerste opvang op school bij een nieuwe vervanging; 
• Dag en evt. weekrooster ligt klaar; 
• Plattegrond van de groep ligt klaar; 
• De naam van de collega bij wie de vervanger terecht kan voor vragen is bekend 

bij de vervanger; 
• Afspreken werktijden; 
• Afspreken extra taken binnen de werktijd; 
• Geven van feedback en evaluatie tijdens en na de vervanging.  

mailto:wendy.lotz@innovo.nl


  pag. 4  

Bij wie moet ik zijn als ik iets wil weten van de personeels- en salarisadmi-
nistratie?  
Voor vragen over salaris etc. kun je contact opnemen met PSA INNOVO via emailadres: 
insite@innovo.nl. 

 
Betaaldata salaris vervangingen INNOVO 
De betaling van het salaris mbt vervangingen korter dan 4 weken, vindt plaats over de 
voorafgaande maand.  
Bijv.  op betaaldatum 25 februari zal het salaris over de maand januari worden uitbetaald. 

 
De betaling van het salaris mbt vervangingen langer dan 4 weken, met een startdatum 
voor de lopende maand, vindt plaats in de lopende maand.  
Bijv.  op betaaldatum 25 februari zal het salaris over de maand februari  worden uitbe-
taald. 
Let op!!! 
 
Is uw langdurige vervanging gestart op bijvoorbeeld 10 januari 2016  dan ontvangt u het 
salaris van januari en februari op 25 februari 2016. 
Is uw langdurige vervanging gestart in de loop van februari 2016 dan ontvangt u het sala-
ris van februari en maart op 25 maart 2016. 
 

Salarisverwerking 2016 
 
Laatste mutatie dag is de 10e van de maand (indien de 10e in het 
weekend valt dan is de laatste mutatiedag de vrijdag voor de 10e van 
de maand).  
Dus alle mutaties die voor de 10e van de maand worden aangeleverd 
worden meegenomen in de salarisbetaling van betreffende maand. 
 
Voorlopige salarisbetaaldata 2016  
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  Ontvangt de vervanger reiskosten? 

Via Clooser worden automatisch de reiskosten berekend. Je hoeft hier dus geen formulier 
voor in te vullen. 
De reiskosten van bijv. de maand januari worden uitbetaald met het salaris van februari. 
 
De vervanger heeft recht op reiskostenvergoeding woon-werkverkeer volgens de CAO-PO. 
Let op! 
Vergoeding is op basis van enkele reis,  
Voor de eerste zeven kilometers enkele reis wordt geen vergoeding verstrekt.  
Maximale vergoeding per reisdag per week is 3,62 euro 
 
 
Wanneer is de VOG geldig voor vervangingen? 
Geldige VOG= een VOG bestemt voor onderwijs en op de eerste dag van vervanging mag 
hij niet ouder zijn dan 6 maanden. 
 
Hoe verkrijg ik een (nieuwe) VOG? 
Je kunt de VOG digitaal aanvragen. 
Om de digitale VOG aan te vragen is het van belang dat: 

• Je staat als ingezetene ingeschreven in de BRP van de gemeente waar je woont. 
• Je  beschikt over een burgerservicenummer. 
• Je beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD. 
• Je beschikt over een internetverbinding en een e-mailadres. 
• Je beschikt over een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij iDEAL. 

Let op!  voorletters en achternaam invullen zoals op de identiteitspapieren 
 
Via de link op www.innovo.nl personeel/ vervangersbank kun je je gegevens doorgeven 
voor de digitale VOG. Daarna ontvang je een mail om de VOG aanvraag te accorderen, 
vervolgens ontvang je de VOG per post. De VOG moet afgetekend worden bij het service-
bureau. Na het aftekenen dien je de VOG te scannen en te uploaden via de link op 
www.innovo.nl personeel/ vervangersbank. 
 
Hoe ontvang ik de vergoeding van de VOG? 
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de VOG  scan je het betalingsbewijs 
van de VOG (aangevraagd op naam van INNOVO) 
Vervolgens kun je dit gescande document uploaden via  www.innovo.nl personeel/ ver-
vangersbank. 
 
De vergoeding ontvang je na de eerste vervanging. 
 
Wie bewaakt de geldigheid van de VOG? 
Bij geen geldige VOG wordt de activering in de vervangersbank geblokkeerd.  

http://www.innovo.nl/
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De geldigheid van de VOG moet je zelf bewaken. 

Hoe lang kan een vervanging duren? 
Elke vervanging stopt in principe zodra de grond/reden van vervanging wegvalt. Alle ver-
vangingen eindigen voordat er op welke wijze dan ook een benoemingsverplichting ont-
staat (Langer dan 1 jaar onafgebroken in dienst of langer dan 36 maanden in dienst zon-
der onderbreking van minimaal 3 maanden en één dag. Deze termijnen wijzigen met in-
gang van de WWZ  per 1/7/16). 
 
Wanneer krijg je een akte van benoeming? 
Je ontvangt akten van benoeming voor vervangingen waarvoor je wordt ingezet. Wij ver-
zoeken je zorg te dragen voor het retour zenden van een getekende kopie van de akte 
naar de PSA van INNOVO . De getekende kopie heeft de PSA van INNOVO nodig voor een 
correcte dossiervorming.  
Adres zie home pagina website INNNOVO 
 
Wat zijn de regels van de onderbreking van vervangingen? Zaken wijzigen ivm  
Wet Werk en Zekerheid per 1/7/16 
INNOVO beoordeelt 2 x per jaar namelijk op 31 juli en 31 december (dus niet per 
individuele vervanger) of een ingeschreven vervanger vóór het volgende beoorde-
lingsmoment het punt bereikt dat: 

• hij/zij gedurende 36 maanden zonder onderbreking van meer dan 3 maanden 
voor het bestuur vervangt.  

• hij/zij vanaf het moment van inroostering 12 maanden zonder onderbreking 
van 2 weken voor een bestuur vervangt. 

Als dat zo is, wordt deze vervanger voor een periode van 4 volledige maanden niet 
als vervanger ingezet bij INNOVO. Als deze situatie van toepassing is, ontvangt de 
vervanger hierover schriftelijk bericht. Voor zover de vervanger ook bij andere deel-
nemende besturen van Clooser is ingeschreven, kan hij/zij in die periode wel werken 
voor de andere besturen. 
 
Het is mogelijk dat we in de toekomst per individuele vervanger gaan beoordelen 
wanneer hij/zij het punt van de breek bereikt. Indien dit aan de orde is wordt je geïn-
formeerd. 
 
Krijg ik bij ziekte doorbetaald? 
Ja, als je tijdens je vervangingswerkzaamheden ziek wordt tot maximaal de duur van de 
afwezige 
medewerker of de duur van je akte. 
Indien je tijdens een vervanging ziek wordt of nog ziek bent als een vervanging gaat star-
ten dien je dit zo spoedig mogelijk bij de coördinator en de school te melden. Tevens dien 
je dit in je beschikbaarheid in Clooser aan te geven, zodat je tijdelijk niet ingeroosterd 
kunt worden. 
 
Uitbetaling van vakanties bij vervangingen voor en na een vakantie: 
De vakantie wordt alleen uitbetaald als het een doorlopende vervanging is. Een doorlo-
pende vervanging betekent dat de vervanger voor dezelfde afwezige met dezelfde afwe-
zigheids- of verlofreden blijft vervangen voor en na een vakantie. 
De vakantie wordt automatisch uitbetaald indien aan bovenstaande regel is vol-
daan.  Daarom worden de vakanties en nationale feestdagen niet meer ingepland in Cloo-
ser. 
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Uitzondering hierop is de zomervakantie. Deze is niet meer geregeld in de cao en wordt 
niet meer uitbetaald. 
 
Hoe wordt een vervanging geëvalueerd? 
Evaluatie van gedane vervanging, resp. feedback naar de vervanger vindt zoveel als mo-
gelijk plaats doch in elk geval bij langere vervangingen (> 6 weken).  
 
Ben ik verzekerd als ik aan het vervangen ben? 
Elke school heeft een aansprakelijkheidsverzekering, daar valt een vervanger ook onder. 
 
Wat moet ik doen als ik niet meer beschikbaar ben voor vervangingen? 
Indien je je inschrijving in Clooser wilt beëindigen, dan verzoeken wij je dit per omgaande 
per mail door te geven bij de coördinator via vervangers@innovo.nl 
 
Ik heb problemen met inloggen op de website, wat moet ik doen?  
Iedere vervanger ontvangt bij de eerste aanmelding een gebruikersnaam en een wacht-
woord, waarmee hij of zij kan inloggen op de site en zijn eigen gegevens kan beheren. 
Indien je niet meer kunt inloggen, dan kun je zelf een nieuw wachtwoord aanvragen.  
Ga naar de website www.clooser.nl en klik op “wachtwoord vergeten”.  
 
Bereikbaarheid planners: 045-8889499 
Dringend verzoek om zoveel mogelijk via de e-mail te communiceren vervan-
gers@innovo.nl 
Zaken over planning die naar individuele mailadressen worden verstuurd worden niet af-
gehandeld 
 
Maandag t/m donderdag van 9.00-10.00  
Alleen voor urgente situaties bereikbaar op  

• maandag t/m donderdag van 7.00-9.00 en tussen 20.00-20.30 
• vrijdag tussen 7.00 en 9.00 
• zondag tussen 19.30 en 20.30   

 
 
Veel succes met vervangingen bij INNOVO! 
 
Team vervangingen INNOVO 
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