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Planning en coördinatie invalpool 

Tabijn streeft, met het inzetten van de invalpool, naar een optimale bezetting van de klassen 
op de scholen, bij afwezigheid van de vaste leerkrachten.  Dit om de continuïteit van het on-
derwijs op de scholen van Tabijn te waarborgen.  
 
De sector Onderwijs en HRM voert het beheer over de invalpool. De inzet van leerkrachten 
uit de invalpool vindt plaats door deze sector. Bij de inzet van invalpoolers wordt het hand-
boek invalpool gehanteerd. Er wordt gestreefd naar een kwalitatief sterke invalpool en een 
optimale financiële dekking van de invalpool. Dit gebeurt door de selectie van goede kandi-
daten voor de invalpool en door een goede planning van de omvang van de invalpool. 

Omvang van de invalpool 

Voor de zomervakantie wordt in overleg met de financial controller en de sector Onderwijs en 
HRM de omvang van de invalpool voor de start van het volgende schooljaar vastgesteld. Op 
basis van de onderstaande punten wordt een prognose van de omvang van de invalpool 
gemaakt. 

 Invalaanvragen van de voorgaande schooljaren  

 Invalaanvragen die al bekend zijn voor het aankomende schooljaar/de aankomende 
periode 

 De financiële dekking van de invalpool de afgelopen schooljaren (cijfers van het Ver-
vangingsfonds) 

 De financiële situatie van Tabijn 

 De omvang van de totale formatie van Tabijn. 
 
Gaandeweg het schooljaar groeit de vraag naar invallers bij Tabijn. Regelmatig (in ieder ge-
val elk kwartaal) wordt bekeken hoe de dekking van de invalpool is en of het mogelijk is de 
invalpool uit te breiden. Ook deze beslissing wordt genomen op basis van bovenstaande 
punten, in overleg met de financial controller.  
 
Bij de planning van de invalpool wordt vooral rekening gehouden met de langdurige inval. 
Om de inzet van oproepkrachten te beperken, wordt ook een deel van de invalpool ingezet 
voor kortdurende inval. Deze invalpoolers kunnen d.m.v. de invalapplicatie door scholen ge-
boekt worden. Om te bepalen hoeveel fte er voor de kortdurende inval beschikbaar moet 
zijn, wordt gekeken naar de kortdurende invalaanvragen van de voorgaande schooljaren. 

Bekostiging van de invalpool 

Het grootste deel van de loonkosten van de invalpool wordt gedekt door het Vervangings-
fonds. Bij de inzet van invalpoolers ter vervanging van ziekte en (veel vormen van) verlof 
worden de loonkosten van de invalpooler 100% gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. Een 
deel van de invalpool wordt ingezet voor tijdelijke formatieruimte op de school. In dit geval 
komen de kosten van de betreffende invalpooler voor rekening van de school.  
Er is altijd een (klein) deel van de loonkosten van de invalpool wat niet gedekt is. Het gaat 
hierbij vooral om loonkosten die tijdens schoolvakanties niet gedeclareerd kunnen worden. 
Deze kosten worden bovenschools gedragen. 
 
Indien er geen invalpoolers beschikbaar zijn kan de school ervoor kiezen de afwezige leer-
kracht intern te vervangen (bijvoorbeeld door het inzetten van een ambulante medewerker 
op de school). De school wordt voor de interne vervangingen gecompenseerd. 


