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Vanaf heden is er een app van de VervangingsManager beschikbaar voor iOS en Android. Deze is te 
downloaden in de Google Playstore en de Appstore van Apple 
 

  
  

 
 

 

Hierbij een korte toelichting over het gebruik van de app om je meer beeld te geven over de 
mogelijkheden en werking van de App. 
 

 
Inloggen via de app 

 

Na het installeren van de mobiele app kun je inloggen 
met jouw VervangingsManager account(s), zie figuur 1. 
Mocht je jouw wachtwoord zijn vergeten dan kun je deze 
direct via de link "Vergeten?" herstellen.  
 
  

Handleiding directeuren app 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ijk.vervanging
https://apps.apple.com/us/app/de-vervangingsmanager/id1487643252?ls=1
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Eenvoudige en efficiënte menustructuur 

 

Met het menu van de app kun je eenvoudig naar de 
verschillende onderdelen navigeren in de App. De 
beschikbare onderdelen worden in deze quick reference 
guide verder toegelicht.   
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Aanvragen overzicht 

 
In het overzicht zie je voor alle gekoppelde accounts de 
aanvragen staan.  Ook wordt er onderscheid gemaakt 
tussen de bevestigde en niet bevestigde aanvragen. Voor de 
bevestigde aanvragen staat er een groen icoon, voor de 
aanvragen die nog in behandeling zijn een oranje icoon en 
voor niet bevestigde aanvragen een rood icoon. Daarnaast 
ontvang je bij statuswijzigingen een notificatie. Dit zodat je 
niet continu de app hoeft te raadplegen. Zo kun je precies 
zien wat de status van jouw aanvragen is en wordt je real-
time op de hoogte gehouden over de voortgang van jouw 
aanvraag. 
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Aanvraag indienen 
 
Dien eenvoudig een aanvraag in door op het plus teken rechts boven te drukken. Je geeft aan wie er 
vervangen moet worden, voor welke periode en om welke reden. Je kunt daarbij voorkeur opgeven 
voor een invaller en extra informatie meegeven aan de invaller en of de planner. Ook kun je kiezen voor 
een regelmatig rooster. Dit is handig bij langdurige aanvragen waarbij 1 rooster geldt.  
Nadat je de aanvraag hebt opgeslagen wordt deze meteen ingediend en gaat de planner voor je aan de 
slag. Vervolgens kun je real-time de status van jouw aanvraag volgen.  
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 Aanvragen details inzien 

 
Wanneer een invaller is ingepland kun je ook zien wie er is ingepland. Je kunt ook zien of de invaller de 
aanvraag heeft bevestigd (groen icoon), nog moet bevestigen (oranje) of dat er geen invaller 
beschikbaar is (rood icoon). Wanneer je op de naam van de invaller drukt kun je ook de contact gegevens 
raadplegen via het informatie icoon rechtsboven en je kunt zien of de invaller ziek is (rode EHBO 
koffertje). 
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Eigen formatie bekijken of wijzigen 

 
Via het menu onderdeel ‘leerkrachten’ kun je jouw eigen leerkrachten zien. Mis je iemand of kloppen 
de gegevens van de leerkracht niet? Dan kun je zelf eenvoudig leerkrachten toevoegen en gegevens 
van bestaande leerkrachten aanpassen. Dit zodat je de leerkracht altijd met de juiste gegevens afwezig 
kunt melden met de vervangingsaanvraag. 
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Account(s) koppelen 
 
Mocht je verschillende accounts hebben voor meerdere scholen 
en val je zelf bijvoorbeeld ook wel eens in als invaller dan kun je 
al deze accounts koppelen. Na het inloggen met je eerste account 
ga je in het menu naar "Accounts" en kies je daar voor de optie 
"Gebruiker koppelen". 
Je krijgt nu opnieuw een login venster te zien waar je een van 
jouw andere accounts toe kan voegen. 
Na het toevoegen komt ook deze account (gebruikersnaam) te 
staan onder "Gekoppelde gebruikers". Herhaal deze stap voor al 
jouw accounts.   

 
 
 
 

 


