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Vervangen is complex

• Verschillende belangen …

• Veel betrokken personen …

• Wie is proces-verantwoordelijk?



Extra aandacht voor:

• De optie bij vervanging ‘VERVALT’

• Doorzetten vervanging is geautomatiseerd

• Rapportages en filters



Foleta vervanging

• De vervangen lessen > daadwerkelijke lesweken.

• Lessen en taken: bij vervanger en vervangen docent.



Doel

• Het administratieve proces is geautomatiseerd.

• Verbeteren van de communicatie en dus tevredenheid.

• Eenduidigheid.

• Dat bespaart geld, geld dat besteed kan worden aan 
goed onderwijs.

• Budgettering.

• Helderheid voor (formatief/Foleta-) proces.



Werkelijke lesweken



De vervanger is op elke manier in te zetten

• Start later.

• Doet niet alle uren.

• Meerdere vervangers op een klas.



De vervanging start in Aanstelling medewerker (S2.1.1)
Reinier Groenendaal wordt per 8-3-2017 geheel ziekgemeld:



Onder de motorkap, de vervangingsmodule: 
Vervanging (S3.1.4).



Vervangingsmodule S3.1.4



Lessen overnemen



‘VERVALT’, geen formatieve berekening.







Taakoverzicht Reinier ná de 
vervanging

• VERVALT, geen lessen bij de 
afwezige docent, maar ook 
niet bij de vervanger.

• De netto WTF wordt 0,48 fte.



Alle vervangingen van lessen 
en taken zijn geregistreerd,



Aanstellingsuitbreiding?



Van der Giezen saldo van 36

Saldo is positief, dat betekent 
nog 36 uur ruimte om te 
werken.



Van der Giesen (GID) uitbetalen



Nulsaldo, zonder Ast en zonder Desk.



Berekening
Dat is ‘te weinig gewerkt’ 36 uur
+ 
lesvervanging van 2x48= 96 uur,

vervangingsuitbreiding van 60 uur.

Dit is zo door te geven, via de juiste procedure, aan 
P&O/financiële administratie.



Beiden, de vervanger en de vervangen 
docent, staan nu goed in de formatie



Rapportages: Vervanging medewerkers S4.1.20

Werknemer Vervanger: GRO is GID



De afwezige docent: Groenendaal



‘Doorzetten’
Dietmar Ensinger is een periode geheel afwezig. 



‘Doorzetten’
Bert Aardema wordt vervanger.



De taken



‘Doorzetten’

De afwezige Dietmar, 13 mei wordt 12 juni.

De knop ‘kopieer’. 



Was



Data
Het kan aansluitend zijn, maar ook met een tussenliggende periode.



Geautomatiseerd
Met de nieuw aangemaakte periode:



Rapportage 
Vervanging medewerkers (S4.1.20)



Aanstellingsoverzicht (S2.1.1)



Werknemer Vervanger : VERVALT

Rapportage 
Vervanging medewerkers (S4.1.20)



Vervallen lessen en taken.

Rapportage 
Vervanging medewerkers (S4.1.20)



Support

Help bestanden met voorbeelden, via Support

Tooltips, de muis aanwijzer boven de button houden, te zien aan het stippellijntje.



In Support

De ‘Vervangings-thema’s’, 
met concrete voorbeelden.



Zelf oefenen?
Zie op de site: https://foleta.nl/vo/demo



Vragen? Opmerkingen? Tips?



Dank voor de aandacht!
Allemaal veel werkplezier 

met Foleta, en in het 
bijzonder dit belangrijke 
onderdeel, toegewenst.

‘Vervanging’


