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1 Wat is de VervangingsManager?  
 

De VervangingsManager is een webgebaseerde applicatie waarmee vervangingsaanvragen eenvoudig en efficiënt 

gepland kunnen worden. De cyclus van vraag naar aanbod gaat geheel geautomatiseerd. In deze cyclus gaan we 

uit van drie type gebruikers: 

 

• De invalcoördinator 
• De bestuurder 
• De schooldirecteur 
• De invalleerkracht 
 

Deze gebruikers hebben ieder een eigen rol in de cyclus van ‘aanvraag tot invaller’: Als een leerkracht van de 
school afwezig is meldt de schooldirecteur dit via de VervangingsManager. De poolcoördinator krijgt hiervan een 
melding en neemt de aanvraag in behandeling. De poolcoördinator koppelt met behulp van de applicatie een 
invaller aan de vervangingsaanvraag waarna er een melding wordt verzonden naar de invaller. De invaller bekijkt 
vervolgens de details van de aanvragen in de VervangingsManager. 
 

2 Inloggen 
 

De VervangingsManager is te benaderen via www.vervangingsmanager.nl. U ontvangt van de poolcoördinator het 
internetadres, een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord 
heeft u alleen toegang tot de gegevens van uw eigen school.  
Bent u uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u met de optie ‘Wachtwoord vergeten’ een nieuw wachtwoord 
aanvragen. Er wordt dan om een gebruikersnaam gevraagd. In de meeste gevallen is dat het BRIN-nummer van 
uw school. Mocht het alsnog niet lukken, neem dan contact op met uw invalcoördinator. 
 

 

 
figuur 1: inlogscherm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vervangingsmanager.nl/


 

Handleiding VervangingsManager – Scholen 3 

3 Hoe werkt de VervangingsManager? 
 

3.1 Startscherm 
 

Op de linkerkant van het scherm staat de welkomstboodschap. De invalcoördinator voert deze in. U vindt hier 
algemene nieuwtjes en mededelingen.  
 
Maakt u gebruik van de AFAS Profit koppeling, dan staat dit onder de welkomstboodschap.  
 
In het midden staan de signaleringen. Wanneer een langdurige vervanging bijna afloopt, komt hier de melding 
met de naam van de school en de afwezige docent met de datum waarop de vervanging afloopt. De volgende 
icoontjes staan voor de melding: 

                                               
 
Hoeft de vervanging niet verlengd te worden, dan klikt u op het groene vinkje. De melding verdwijnt.   
Wilt u de vervanging verlengen, dan klikt u op het klokje. Vervolgens krijgt u de pagina waarop u een aanvraag 
invoert. Dit behandelen we verder in hoofdstuk 3.3. 
 
Aan de rechterkant van het scherm staan de basisgegevens van uw school weergegeven. Als er wijzigingen 
optreden in deze gegevens klikt u op ‘wijzigen’ rechts op de pagina. Na het invullen van het wijzigen klikt u op 
‘opslaan’. De gewijzigde gegevens zijn nu ook zichtbaar voor de invalcoördinator en de invalleerkrachten. 
 

 

 
figuur 2: startscherm 

 

Het is mogelijk een e-mail bericht te ontvangen op het moment dat de invalcoördinator de vervangingsaanvraag 
heeft afgehandeld. Op deze manier hoeft u niet elke keer in te loggen om te kijken of er iets is gewijzigd. Door het 
selectievakje aan te vinken naast de tekst ‘e-mail ontvangen zodra een invalleerkracht een aanvraag bevestigt’ 
(zie figuur 2, nummer 1) ontvangt u bij elke behandelde vervangingsaanvraag een bericht. 
 
U kunt er ook voor kiezen om een sms-bericht te ontvangen op het moment dat de invalcoördinator de 
vervangingsaanvraag heeft afgehandeld. Door het selectievakje aan te vinken naast de tekst ‘sms ontvangen zodra 
een invalleerkracht een aanvraag heeft bevestigd’ (zie figuur 2, nummer 1) ontvangt u bij elke behandelde 
vervangingsaanvraag een bericht.  
Let op! Om van de functionaliteit gebruik te maken moeten bij uw gegevens een e-mailadres en/of mobiel nummer 
ingevuld zijn.  
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3.2 Docenten 
 

Door op de button ‘Leerkrachten’ in het menu lint te klikken, verschijnt het overzicht van de docenten die bij uw 
school zijn aangesteld. Deze gegevens heeft u nodig bij het invoeren van een vervangingsaanvraag. De docenten 
moet u eenmalig invoeren door ‘Leerkracht invoeren’ aan te klikken. 
 

 
figuur 3: overzicht docenten 

 

Nadat u minimaal de verplichte gegevens (velden met *) van de betreffende docent heeft ingevoerd, klikt u op 
‘Opslaan’ waarna ingevoerde gegevens in het overzicht zichtbaar zijn.  
 

 
figuur 4: invoerscherm docenten 
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3.3 Vervanging 
 

Als u de button ‘Vervangingen’ aanklikt in het menu lint verschijnt het overzicht met de aanvragen van de huidige 
week. Boven de vervangingsaanvragen (zie figuur 5) kunt u op ‘vervanging zoeken’ klikken. Het is vervolgens 
mogelijk een selectie te maken op basis van de periode, status en docenten. Als u een selectie heeft gemaakt, klikt 
u ‘zoeken’ aan, waarna de gewenste gegevens verschijnen. Als u het zoekscherm weer wilt inklappen, klikt u 
nogmaals op ‘vervanging zoeken’. 
 

 

 
figuur 5: overzicht vervangingsaanvragen 

 

Om een vervangingsaanvraag door te geven aan de invalcoördinator klikt u op ‘Aanvraag invoeren’. De volgende 
velden (zie figuur 6) vult u verplicht in: 
 
• Vervanging voor: hier klikt u de afwezige docent aan; 
• Reden: hier geeft u aan waarom de docent afwezig is; 
• Subreden: hier specificeert u de reden van afwezigheid; 
• Inzetbaarheid groep: hier geeft u aan voor welke groep u vervanging zoekt. 

 

Naast de verplichte velden zijn er optionele velden: 
 

• Locatie: hier geeft u aan om welke locatie het gaat (als er meerdere (sub)locaties zijn). 
• Voorkeur invalleerkracht: het is mogelijk een voorkeur voor een invalleerkracht aan te geven. De 

invalcoördinator zal altijd rekening houden met deze voorkeur. Of uw voorkeur daadwerkelijk wordt ingepland 
is echter niet gegarandeerd; 

• Opmerkingen: specifieke wensen, bijvoorbeeld m.b.t. gymbevoegdheid, geeft u hier aan; 
• Privacy gevoelig opmerkingen: als opmerkingen niet terug mogen komen op overzichten en vertrouwelijk 

moeten worden behandeld, geeft u deze in dit veld aan. 
De invalcoördinator kan er voor kiezen om voorkeursfilters voor u zichtbaar te maken (zie figuur 6, nr.1). In dat 
geval vinkt u aan welke filters er op de betreffende vervangingsaanvraag van toepassing zijn. De invalcoördinator 
selecteert de beschikbare invalleerkrachten op basis van de aangegeven filters. 
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figuur 6: invoeren vervangingsaanvraag 

 

Aan de rechterkant van de pagina staat een kalender voor een regelmatig en een onregelmatig rooster (figuur 6, 
nummer 2 en 3).  
 
Onregelmatig rooster 
Handig bij kort durende vervangingen waarbij er geen terugkerend patroon ofwel vast rooster is toegekend. 
Het blauwe vakje bij het onregelmatige rooster vakje geeft de datum van de huidige dag aan. In de kalender vinkt 
u aan voor welke dagen u vervanging wenst. Het is mogelijk om alleen voor een ochtend of een middag vervanging 
aan te vragen. Voor een ochtend vinkt u het bovenste selectievakje aan en voor een middag de onderste. Als u 
vervanging voor een hele week nodig heeft, vinkt u de selectievakjes met het weeknummer aan.  
 
Regelmatig rooster 
Dit is handig bij langdurige aanvragen met een regelmatig rooster. Hier geeft u de gewenste periode aan. Alle 
dagdelen in de aangegeven periode worden automatisch geselecteerd. 
 
Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd klikt u op ‘opslaan’. De aanvraag verschijnt nu in het overzicht van uw 
vervangingsaanvragen. U ziet één of twee rode blokjes staan bij de dag(en) dat u vervanging heeft aangevraagd 
(zie figuur 5 nummer 1). Deze kleur geeft aan dat de aanvraag nog behandeld moet worden door de 
invalcoördinator. Tot het moment dat de invalcoördinator de aanvraag in behandeling neemt, is het mogelijk de 
aanvraag nog te wijzigen. Vanaf het moment dat de invalcoördinator de aanvraag in behandeling neemt is dit niet 
meer mogelijk en moet u eventuele wijzigingen telefonisch doorgeven.  
 
Nadat u de vervanging heeft ingevoerd, verschijnt deze bij de invalcoördinator in het aanvragenoverzicht. De 
invalcoördinator neemt de aanvraag in behandeling en selecteert een invalleerkracht op basis van de aangegeven 
criteria.  
 

Als de invalcoördinator een invalleerkracht selecteert ontvangt u, als u dit heeft aangevinkt op de startpagina , 
een e-mail of sms-bericht met de mededeling dat de aanvraag is afgehandeld. Als u inlogt en in menu lint 
‘Vervangingen’ aanklikt, ziet u een overzicht van uw vervangingsaanvragen. De status is nu veranderd van ‘in 
behandeling’ naar in ‘afgehandeld’. De eerder genoemde rode blokjes zijn veranderd in groene blokjes (zie figuur 
7, nummer 7). Bovendien staat de naam van de invalleerkracht vermeld bij de aanvraag.  



 

Handleiding VervangingsManager – Scholen 7 

 
figuur 7: overzicht afgehandelde vervangingen 

 

U kunt een overzicht van de aanvragen in Excel uploaden door op het Excel icoontje te klikken (zie figuur 7, 
nummer 6). Om de aanvraag te bekijken klikt u het ‘vergrootglas’ (zie figuur 7, nummer 1) aan. U kunt een 
aanvraag ook verlengen nadat deze is afgehandeld (zie figuur 7, nummer 4). Als uw bestuur gebruik maakt van de 
koppeling met AFAS, kunt u door middel van het koffertje uw medewerker betermelden (zie figuur 7, nummer 2). 
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Naast de gegevens van de aanvraag ziet u de gegevens van de invaller (zie figuur 8. Deze gegevens kunt u 
desgewenst uitprinten en gebruiken voor uw administratieve verwerking van de vervanging.  
 

 

 
figuur 8: Bekijken aanvraag 

 

Op het moment dat de aanvraag is afgehandeld, ontvangt de ingeplande invalleerkracht een e-mail bericht met 

daarin de mededeling dat er een nieuwe vervanging is geboekt in zijn agenda. Als hij via zijn eigen gebruikersnaam 

en wachtwoord inlogt, krijgt hij de gegevens van de vervanging te zien. 

 
Naast de basisgegevens van uw school en de door u ingevoerde gegevens met betrekking tot de vervanging kan 
hij de volgende gegevens raadplegen: 
 
• Google Maps routeplanner; 
• Een document met daarin een routebeschrijving; 
• Een document met daarin algemene informatie over uw school. 
 

3.4 Beoordeling invalleerkracht 
 
Na afloop van iedere vervanging kunt u een beoordeling geven van de invalleerkracht (zie figuur 9). Dit doet u 
door in het overzicht van de  vervangingen op het ‘sterretje’ naast het vergrootglas te klikken (zie figuur 7, nr. 1). 
U heeft de keuze uit een positieve, neutrale en negatieve beoordeling. Hiernaast heeft u de mogelijkheid een 
opmerking te plaatsen over de prestatie van de invalleerkracht. Nadat u de beoordeling heeft opgeslagen kan 
alleen de invalcoördinator de beoordeling bekijken.  
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figuur 9: beoordeling invalleerkracht 
 

3.5 Signalering langdurige aanvraag 
 

Als u een aanvraag heeft voor een periode langer dan twee maanden, krijgt u een week voordat de aanvraag 
afloopt een melding. In deze melding krijgt u de keuze om de aanvraag te verlengen óf af te laten lopen zoals 
gepland. 
 
 

 

 

 

 


