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SAMENVATTING 

Doel en vraagstelling 
 

Door dalende leerlingenaantallen, stijgende kosten en bezuinigingen ontstaan bij veel 
besturen in het primair onderwijs financiële tekorten. Omdat reserves in snel tempo 
opdrogen en schoolbegrotingen voor meer dan tachtig procent uit salarissen bestaan, 
is het vertrek van medewerkers vaak onvermijdelijk.  
 
Tegelijk zijn vanaf 2016 veel extra arbeidskrachten nodig om de vergrijzing op te 
vangen. Dit plaatst schoolbesturen voor een dilemma. Enerzijds moeten zij nu 
mensen ontslaan, anderzijds zijn arbeidskrachten over enkele jaren hard nodig om 
tekorten op te vangen. Een belangrijke vraag de komende tijd is hoe 
schoolorganisaties voorkomen dat veel personeel het primair onderwijs verlaat.   
 
In dit onderzoek is geïnventariseerd welke kansrijke aanpakken schoolbesturen 
(alleen of samen) toepassen om boventalligheid te voorkomen of terug te dringen. 
Representativiteit is niet beoogd. Enerzijds is geprobeerd een overzicht te bieden van 
de verschillende soorten initiatieven, anderzijds is beoogd uit de ervaringen lessen te 
destilleren waarmee andere schoolorganisaties hun voordeel kunnen doen. Op die 
manier is geprobeerd besturen en schoolleiders een handvat te bieden bij het 
voorkomen van en omgaan met boventalligheid.  

 
Op grond van interviews met regionale experts, literatuur en cijfermateriaal is eerst 
de problematiek in kaart gebracht en zijn de activiteiten rond boventalligheid 
beschreven en geordend. Bij vier praktijken zijn verdiepende interviews gehouden, 
vier andere toepassingen zijn uitgewerkt tot een casestudie.  
 
Boventalligheid 
 
De komende acht jaar neemt het aantal jonge kinderen met zeven procent af als 
gevolg van een geboortedaling. Op dit moment zijn de gevolgen vooral merkbaar in 
Limburg, Zeeland, Groningen, Friesland, Midden-Drenthe en de Achterhoek. De 
komende tijd krijgt krimp een algemeen karakter. Alleen Flevoland en enkele grote 
steden blijven na 2016 mogelijk lichte groei doormaken.  
 
Omdat scholen bekostigd worden op grond van leerlingenaantal, heeft de krimp grote 
gevolgen voor de financiële positie van scholen. Ondanks dat de Rijkssubsidie per 
leerling gelijk bleef, hielden scholen in 2009 voor het eerst minder geld over dan zij 
ontvingen. Inmiddels zit een derde van de scholen in de financiële gevarenzone. Ook 
zijn scholen sinds 2007 een derde van hun financiële reserves kwijtgeraakt.  
 
Dat komt onder meer door inflatie, stijgende kosten voor salarissen, huisvesting en 
ICT en versoberde landelijke (o.a. gewichtenregeling) en lokale (o.a. gesubsidieerde 
arbeid) regelingen. Daar komt bij dat lagere leerlingenaantallen weliswaar de 
inkomsten drukken, maar veel uitgaven nog lange tijd overeind blijven: ook voor een 
kleinere klas staat een leraar en draait de verwarming, ook een leeg lokaal vergt 
onderhoud.  
 
Op de arbeidsmarkt hebben de ontwikkelingen geleid tot een daling van het aantal 
vacatures en banen. In het schooljaar 2011/’12 bedroeg het aantal voltijdbanen 
126.900, bijna vijf procent minder dan het schooljaar ervoor. Naar verwachting blijft 
de boventalligheid tot 2016 op ten minste hetzelfde niveau. Tot dat jaar blijft 
grootschalige pensionering van oudere werknemers uit, terwijl de leerlingendaling 
juist een landelijk karakter krijgt.  
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Beleid 
 
Weinig besturen hebben op dit moment een voldragen aanpak van boventalligheid. 
Veel beleid staat nog in de kinderschoenen. Daarbij speelt mee, dat veel scholen nog 
maar net met boventalligheid te maken hebben of nog een bescheiden groei 
doormaken. Anderzijds is een breed gedeelde constatering dat besturen nog te weinig 
op de turbulente ontwikkelingen anticiperen. Wel komen besturen steeds meer in 
beweging, nu zij zich in toenemende mate geconfronteerd zien met financiële 
tekorten. Vooral in gebieden waar krimp al geruime tijd speelt zijn besturen te vinden 
die serieus werk maken van mobiliteitsbeleid. Ook zijn er besturen die wel degelijk op 
de ontwikkelingen anticiperen.  
 
Voorkomen van boventalligheid is echter niet altijd mogelijk. Soms is het vertrek van 
personeel of zelfs het sluiten van scholen onvermijdelijk. Voorkomen dat personeel in 
dat geval in de WW belandt gebeurt in de eerste plaats op bestuurlijk en 
schoolniveau. Soms wordt samenwerking gezocht bij de inrichting van een 
mobiliteitscentrum, maar in het algemeen zijn regionale initiatieven schaars.  
 
De belangrijkste activiteit is het begeleiden van personeel naar ander werk. Ook is 
ontslag een enkele keer te vermijden doordat het overige personeel (tijdelijk) minder 
gaat werken, of iemand een sabbatical year opneemt. Onder voorwaarden is ouder 
personeel vaak bereid een stap opzij te doen. Daarnaast slagen enkele besturen erin 
bescheiden extra werkgelegenheid te creëren door de uitvoering of coördinatie van 
nieuwe taken naar zich toe te trekken op het terrein van bijvoorbeeld kinderopvang, 
zorg, vve of bredeschoolwerk. Werkgelegenheid is daarbij nooit het hoofddoel, maar 
‘bijvangst’ bij het bieden van een completer aanbod en betere service aan leerlingen 
en ouders.  
 
In sommige gevallen is een sociaal plan echter onvermijdelijk. Als handvat voor 
besturen die daarmee te maken hebben of krijgen is in de bijlage een voorbeeld 
daarvan opgenomen.  
 
Adviezen 
 
De cases en interviews hebben een flink aantal adviezen opgeleverd voor 
schoolbesturen. Een aantal daarvan is hieronder geclusterd naar aanbevelingen over 
de aanpak van boventalligheid, het contact met medewerkers en tot slot de 
samenwerking met andere partijen. De aanbevelingen en tips zijn verwerkt in 
kaderteksten,  caseverslagen en de hoofdtekst van het rapport.  
 
Begroting en beleid 
 

• Breng de toekomstige ontwikkeling van zowel middelen als formatie vroegtijdig 
en zo nauwkeurig mogelijk in beeld.  

• Becijfer uit de verzamelde informatie de financiële en personele consequenties. 
Een meerjarenbegroting is een noodzakelijk instrument daartoe. Lukt het over 
enkele jaren nog steeds aan de verplichtingen te voldoen?  

• Reserveer – voor zover dat mogelijk is – bij dreigende boventalligheid in een 
vroeg stadium middelen in de begroting.  

• Betrek de vakbonden in een vroeg stadium, liefst voordat ontslagen 
onvermijdelijk zijn geworden. Bij vakbonden is veel ervaring en deskundigheid 
aanwezig over boventalligheid, waar besturen gebruik van kunnen maken.  

• Gebruik goede informatie. Leerlingenprognoses zijn vaak te rooskleurig. Het 
kan geen kwaad deze te controleren en indien nodig bij te stellen.  
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• Bezuinigen dwingt tot vergaande keuzes die raken aan de organisatiedoelen. 
Bed het mobiliteitsbeleid daarom in de visie van de organisatie in: Wat zijn de 
doelen van de school, hoe zijn die te bereiken en welke personeelsbehoefte 
vloeit daaruit voort? Vertaal dit in een beleidsplan en/of een mobiliteitsplan. 

• Hou de uitgaven nog eens nauwgezet tegen het licht. Waar is efficiëntie 
mogelijk? Hoeveel extra kosten heeft de school eigenlijk over voor extra 
flexibiliteit (bijvoorbeeld payrolling)? Kijk ook naar inhuur van derden: soms 
zijn kosten te besparen door een eigen personeelslid te trainen.  

• Leg verbindingen met andere HRM-thema’s. Mobiliteit kan een positieve 
bijdrage leveren aan de inzetbaarheid en ontwikkeling van de werknemers en 
de flexibiliteit van de organisatie.  

• Veel besturen klagen dat door het beginsel ‘last in first out’ bij boventalligheid 
vooral jongeren de organisatie verlaten en zij soms ‘blijven zitten’ met minder 
goed functionerend personeel. Dit is (voor een deel) te doorbreken door meer 
werk te maken van een goede beoordelingscyclus. Juist in tijden van 
boventalligheid is zo’n cyclus van groot belang.  

• Vermijd dat directeuren meer voor de klas gaan staan. De rol van schoolleider 
wint alleen maar aan belang nu steeds meer verantwoordelijkheden decentraal 
worden belegd.  

• Verbreding van het schoolaanbod kan incidenteel een extra arbeidsplaats 
opleveren. Scholen doen dat door taken naar zich toe te trekken in aanpalende 
vakgebieden als bredeschoolwerk, vve, kinderopvang of zorg. Indien de 
kwaliteit van de dienstverlening daarbij gebaat is, is het zinvol de 
mogelijkheden te verkennen. Het is uiteraard wel zaak daar extra bekostiging 
voor te vinden. 

 
Communicatie met medewerkers 
 

• (Dreiging van) boventalligheid gaat niet alleen de schoolleiding aan. Werk is 
een belangrijk onderdeel van het bestaan en ligt daarom gevoelig. Investeer in 
vroegtijdige en transparante communicatie met het personeel en de (G)MR.  

• Begin op tijd. Maak het thema bespreekbaar voor rddf-plaatsingen nodig zijn.  
• Gebruik diverse kanalen. Herhaal de boodschap.  
• Verzend niet alleen informatie, maar ga met het personeel in gesprek en neem 

hun standpunten serieus.  
• Beperk mobiliteit niet tot de boventalligen: communiceer met alle 

medewerkers en maak maatregelen (outplacement etc.) ook toegankelijk voor 
niet-boventallig personeel. Een brede insteek kan onrust/weerstand helpen 
voorkomen. Bovendien is het goed mogelijk dat ook onder niet-boventalligen 
(al dan niet latente) mobiliteitswensen bestaan.  

• In enkele gevallen is het gedwongen vertrek van een medewerker te 
voorkomen doordat andere medewerkers minder gaan werken, een leraar een 
sabbatical year opneemt of een oudere werknemer eerder uittreedt. Ga dit na. 

• Vraag bij vervroegde uittreding een adviesgesprek met ABP aan, waarin zij een 
voorbeeldberekening maken. Plan ook een gesprek samen met de 
medewerker.  

 
Samenwerking 

 
• Investeer in contacten met andere besturen en de gemeente. Zoek 

samenwerking. Een grotere schaal biedt slagkracht, efficiëntie en een betere 
match tussen vraag en aanbod. Ook voor grotere organisaties is dit zinvol.  

• Beginnende samenwerkingsverbanden stuiten vaak op weerstand: levert het 
niet meer bureaucratie op en verlies ik niet te veel autonomie? Toch kunnen 
de collectieve voordelen (verminderen beroep op WW) opwegen tegen de 
individuele nadelen (verplicht aannemen van elkaars personeel). Kijk daarom 
verder dan het school- of bestuursbelang.  
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• Maak gebruik van bestaande infrastructuur. Kijk of de bestaande 
vervangingspool is uit te breiden met mobiliteitstaken. In de praktijk fungeert 
de pool vaak al als een ‘ventiel’ om de druk op scholen met boventalligen te 
verminderen. Ook spelen zij vaak al een rol bij het aantrekken van nieuw 
personeel. Kijk of de pool ook mobiliteitstaken kan vervullen.  

• Ook bestaande overlegstructuren van bestuurders of HRM’ers zijn te benutten 
om regionale samenwerking te bewerkstelligen.  

• Streef bij samenwerking met andere scholen of besturen naar harmonisering 
van het mobiliteitsbeleid. Of maak ten minste afspraken hoe met verschillen is 
om te gaan bij de overstap van personeel.  

• Zoek naar openingen buiten het primair onderwijs, zoals het voortgezet 
onderwijs of zorg. Faciliteer medewerkers die nadenken over zelfstandig 
ondernemerschap.  
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1 INLEIDING 

1.1 Boventalligheid 

Na decennia van relatieve rust is de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel nu sterk in 
beweging. Een belangrijke oorzaak zijn meerjarige demografische ontwikkelingen. Door 
ontgroening dalen de leerlingenaantallen en daarmee de inkomsten van scholen. Tegelijk 
moeten schoolbesturen anticiperen op de pensionering van grote groepen oudere 
werknemers in de komende jaren. Daarnaast constateren besturen, dat de bestedingen 
van de landelijke en lokale overheid geen gelijke tred houdt met hun sterk stijgende 
kosten. Veel besturen hebben om die redenen te kampen met financiële tekorten en met 
boventallig personeel als gevolg.  
 
De ontwikkelingen plaatsen het primair onderwijs in een lastige situatie. Op dit moment 
zien veel besturen zich gedwongen in te krimpen. Tegelijk beseffen zij, dat over enkele 
jaren juist extra werknemers nodig zijn om de vergrijzing op te vangen. Een belangrijke 
vraag voor schoolbesturen in de komende tijd is hoe zij moeten omgaan met boventallig 
personeel. Uiteraard kunnen zij kiezen voor plaatsing in het risicodragende deel van de 
formatie (rddf), waarna bij voldoende inspanning het Participatiefonds de kosten van een 
WW-uitkering en re-integratie op zich neemt. Met creatief beleid kunnen besturen echter 
ook proberen te voorkomen dat grote groepen werknemers in een uitkeringssituatie 
belanden. Idealiter zouden de arbeidskrachten voor het (primair) onderwijs behouden 
blijven. Door vergrijzing zijn zij over enkele jaren immers hard nodig.   
 
De oplossingsrichtingen, die we in dit onderzoek zijn tegengekomen, zijn zeer divers. 
Besturen kunnen zelf een aanpak ontwikkelen of samenwerking zoeken in bijvoorbeeld 
personeelscentra of mobiliteitsbureaus. Een aanpak kan sterk het accent leggen op 
preventie van boventalligheid, terwijl in andere besturen de nadruk (vaak 
noodgedwongen) ligt in de omgang ermee. In dat laatste geval staat het bevorderen van 
mobiliteit centraal. Een paar besturen verkent aanvullend de mogelijkheid om zelf meer 
werkgelegenheid te creëren, door onderwijsverwante activiteiten (kinderopvang, 
voorschoolse educatie, coördinatie brede school et cetera) naar zich toe te trekken.  
 
In dit onderzoek is geïnventariseerd op welke manieren schoolbesturen en –directies 
(alleen of samen) proberen medewerkers te behouden, te herplaatsen of mobiliteit te 
stimuleren zodat hun capaciteiten niet verloren gaan en een uitkering wordt vermeden. 
Enerzijds is geprobeerd een overzicht te bieden van de verschillende soorten initiatieven, 
anderzijds is beoogd uit de ervaringen lessen te destilleren, waarmee andere 
schoolorganisaties hun voordeel kunnen doen.  

1.2 Vraagstelling en methode 

Vraagstelling 
Het doel van dit onderzoek is in kaart te brengen welke nieuwe, creatieve manieren 
schoolbesturen in het primair onderwijs hebben gevonden om te voorkomen dat met 
ontslag bedreigd personeel in een uitkeringssituatie belandt.  
 
Het onderzoek is vooral bedoeld om scholen en schoolbesturen een praktisch handvat te 
bieden. In de rapportage is daarom veel plek ingeruimd voor praktijkvoorbeelden en 
concrete adviezen.  
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Bij deze doelstelling is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:  
 

1. Welke nieuwe, kansrijke aanpakken zijn in het primair onderwijs te onderscheiden 
om te voorkomen dat onderwijspersoneel werkloos raakt?  

- Wat zijn de centrale elementen en wie is bij de aanpak betrokken?  
- Onder welke voorwaarden draagt de aanpak bij aan het behoud van 

personeel?  
 

2. Welke kansen en belemmeringen ervaren schoolleiders en schoolbesturen in het 
voorkómen en het omgaan met boventalligheid?  

 
3. Welke adviezen zijn te geven aan schoolleiders en schoolbesturen om 

boventalligheid te voorkomen of te verminderen?  
 
Methode 
Voor het onderzoek is literatuuronderzoek gedaan en zijn gesprekken gevoerd met zes 
regio-experts (vertegenwoordigers van regionale platforms voor de 
onderwijsarbeidsmarkt). Er is dankbaar gebruik gemaakt van een onderzoek naar 
arbeidsmarktknelpunten in het primair onderwijs, dat het Participatiefonds recentelijk 
heeft laten uitvoeren.1 Uit de inventarisatie is een achttal praktijken geselecteerd voor 
nadere bestudering. Vier toepassingen zijn uitgewerkt tot een volledige onderzoekscase. 
Een uitgebreide methodologische verantwoording is te vinden in Bijlage I.  

1.3 Leeswijzer  
Voordat we beschrijven hoe boventalligheid is te verminderen, staan we in hoofdstuk 2 
eerst stil bij de vraag hoe groot de problematiek eigenlijk is. Het hoofdstuk gaat over 
aard en omvang van boventalligheid en de regionale spreiding ervan. Ook is er in dit 
hoofdstuk aandacht voor de voornaamste oorzaken.  
 
Beleid om boventalligheid tegen te gaan staat centraal in hoofdstuk 3. De 
achtereenvolgende paragrafen richten zich op verschillende typen aanpakken. In de tekst 
van het rapport staan kaderteksten met concrete voorbeelden en tips voor 
schoolbesturen en schoolleiders. In de bijlage is bovendien een voorbeeld opgenomen 
van een sociaal plan, waarmee andere besturen hun voordeel kunnen doen.  
 
Het laatste hoofdstuk is een bundeling van vier caseverslagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Kemper, R. en G. van Essen (2012) Arbeidsmarktknelpunten in het primair onderwijs. Een onderzoek in 
opdracht van de Stichting Participatiefonds. CAOP, Den Haag.  
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2 BOVENTALLIGHEID 

Om het boventalligheidsbeleid van scholen en besturen in een kader te kunnen plaatsen, 
moeten we eerst weten in welke mate, hoe lang en waar de problematiek zich zal 
voordoen. Daartoe beschrijven we in dit hoofdstuk achtereenvolgens relevante 
ontwikkelingen (2.1), de gevolgen daarvan (2.2) en tot slot de omvang, spreiding en 
ontwikkeling van boventalligheid (2.3).  

2.1 Ontwikkelingen 

Ontgroening  
 
Zeven procent minder basisschoolleerlingen in 2020 
Rond 2040 komt de groei van de Nederlandse bevolking tot stilstand.2 Daarna volgt een 
lichte daling. Het tempo waarin de bevolkingsgroei afremt is niet voor alle 
leeftijdsgroepen gelijk. Door de vergrijzing komen er in de oudste leeftijdscategorieën 
juist mensen bij in komende dertig jaar. Daar staat tegenover dat de jeugdige cohorten 
een flink kleiner deel van de bevolking gaan uitmaken. Vooral de komende acht jaar 
neemt het aantal jongeren snel af als gevolg van een geboortedaling.  
 
Als we kijken naar kinderen in de basisschoolleeftijd, is er al vanaf het schooljaar 
2002/’03 sprake van krimp. In de eerste jaren was de jaarlijkse daling beperkt. Sinds het 
schooljaar 2008/’09 is er een substantiële teruggang. De komende jaren gaat die daling 
versneld door: tot en met 2020 loopt het aantal basisschoolleerlingen met ruim zeven 
procent terug. Het CBS verwacht daarna weliswaar een tijdelijke opleving, maar per 
saldo is de komende vijftig jaar sprake van een flinke afname (4,5%). Vanaf ongeveer 
2015 zal de terugloop ook in het voortgezet onderwijs merkbaar zijn.  
 
Figuur 2.1 Prognose van het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd tot 2060.  

 
(Bron: CBS)  
 

                                                
2 CBS (2011) Kernprognose 2011-2060. Gepubliceerd op statline.cbs.nl.  
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De krimp heeft grote gevolgen voor de financiële positie van scholen. Minder leerlingen 
betekent minder inkomsten, terwijl de kosten nog een tijdlang op hetzelfde niveau 
blijven. Ook voor een kleinere klas moet een leerkracht staan en de kosten voor 
huisvesting, administratie, verwarming en elektriciteit et cetera blijven in eerste instantie 
overeind. Pas vanaf een bepaalde omvang kan een school besluiten een klas op te heffen 
en dan nog brengt een leeg lokaal kosten met zich mee.  
 
Totdat gaandeweg een nieuw evenwicht ontstaat hebben scholen dus te maken met 
uitgaven, waar niet direct inkomsten tegenover staan. Dit verschijnsel staat in de 
literatuur bekend als kostenremanentie. Onderzoek daarnaar leert, dat bij krimp de 
kosten per leerling sterker toenemen dan de lumpsum per leerling (Berdowski et al, 
2011).3 Kleine besturen worden hierdoor het hardst getroffen. Vanwege het langdurige 
karakter van de krimp is het goed mogelijk dat scholen langdurig met die hogere kosten 
per leerling te maken krijgen.  
 
Krimp vooral buiten de randstad  
Tot 2016 doet de krimp zich vooral buiten de randstad voor. Vooral scholen in Limburg, 
Zeeland, Groningen, Friesland, Midden-Drenthe en de Achterhoek hebben er op dit 
moment mee te kampen. Vanaf 2016 zal de krimp echter een meer algemeen karakter 
krijgen. Alleen Flevoland blijft daarna een bescheiden groei doormaken. Ook als we 
alleen kijken naar de grote steden blijft er overigens sprake van een lichte groei.4  
 
Figuur 2.2 Ontwikkeling van 4- tot 11-jarige bevolking per gemeente tot en met 2020.  

 
Bron: Referentieraming 2012, OCW.  

                                                
3 Berdowski, Z., P.H. Eshuis en M van Oploo (2011) Kostenremanentie bij scholen voor primair onderwijs in 
krimpgebieden. IOO in opdracht van het ministerie van OCW. Zoetermeer.   
4 Vrielink, S., J. Jacobs, L. Hogeling (2010) Krimp als kans. Leelringendaling in het primair en voortgezet 
onderwijs. ResearchNed in opdracht van SBO. Den Haag.   
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Hoe de krimp zal uitwerken over de verschillende onderwijssoorten is niet met zekerheid 
te zeggen en hangt af van beleidskeuzes in de komende periode. De verwachting is 
niettemin dat het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs verder daalt en de 
stijgende trend in het speciaal onderwijs verdwijnt.5  
 
Vergrijzing 
 
Eén op de vijf leraren ouder dan 55 jaar  
Het onderwijspersoneel vergrijst. Het Ministerie van Onderwijs schat dat van de 
leerkrachten tot 2020 ongeveer een vijfde met (pre)pensioen gaat. Overigens denkt het 
Ministerie dat daarnaast nog eens veertig procent vertrekt om buiten het onderwijs te 
gaan werken, zorgtaken op zich te nemen of door te stromen naar een functie als 
schoolleider.6 Al met al zullen jaarlijks vijf- tot zesduizend leraren het primair onderwijs 
verlaten.   
 
Dalende leerlingenaantallen zijn dus niet de enige demografische uitdaging in het primair 
onderwijs. Nog niet eerder naderde zo veel onderwijspersoneel de pensioengerechtigde 
leeftijd. In tien jaar tijd is het percentage werknemers ouder dan 55 jaar gestegen van 
6,6% naar 14,6% (figuur 2.3). Gerekend in FTE is op dit moment meer dan een vijfde 
van het personeelsbestand de 55 gepasseerd.  
 
Figuur 2.3 Percentage werknemers ouder dan 55 jaar in het primair onderwijs,  

gerekend in aantallen.  

 
(Bron: DUO-Cfi salarisadministratie)  
 
Daarmee ontstaat een aanzienlijke vervangingsvraag. Wel is het effect iets vertraagd 
omdat ook de gemiddelde uittreedleeftijd langzaam opschuift. Dat komt mede door de 
omzetting van Vervroegde Uittreding (VUT) in Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) en 
vervolgens de afschaffing van die laatste regeling in 2006. Een steeds kleinere groep 
maakt daardoor bij vervroegd uittreden aanspraak op 70% van het laatst verdiende loon. 
Gemiddeld werkt het personeel langer door.   
 

                                                
5 Ministerie van OCW (2011) Referentieraming 2011. Den Haag.  
6 OCW (2011) Nota Werken in het Onderwijs 2012. Den Haag.  
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Teruglopende bestedingsruimte 
 
In 2010 daalden de Rijksuitgaven aan primair onderwijs voor het eerst licht. Ook het 
aantal leerlingen daalde in die periode. Per saldo ligt de Rijkssubsidie per leerling al enige 
jaren constant op een niveau van ongeveer 5.800 euro per jaar. Ook is in het kader van 
het Actieplan Leerkracht een extra intensivering gedaan.  
 
Dat neemt niet weg dat de scholen samen in 2009 voor het eerst minder geld 
overhielden dan zij ontvingen. Gezamenlijk hadden de scholen in dat jaar een tekort van 
14 miljoen euro. Een jaar later is het resultaat van alle scholen samen al 116 miljoen 
negatief, blijkt uit de jaarrekeningen van scholen.7 Ook de solvabiliteit en liquiditeit van 
de scholen nam af, al zijn beide nog altijd goed te noemen. Over 2011 zijn nog geen 
volledige cijfers verzameld. Op basis van een analyse van 300 jaarrekeningen constateert 
Deloitte al wel dat een derde van de scholen inmiddels in de financiële gevarenzone zit. 
Ook zijn scholen sinds 2007 een derde van hun financiële reserves kwijtgeraakt.8  
 
Daarvoor zijn verschillende redenen. Een belangrijke oorzaak van de teruglopende 
bestedingsruimte zijn de stijgende salariskosten voor personeel als gevolg van de 
vergrijzing. Ook zien veel schoolbesturen de kosten voor huisvesting, energie, boeken, 
computers enzovoorts sterk stijgen (Kerncijfers OCW, 2011). De eerdergenoemde 
kostenremanentie – inkomsten lopen sneller terug dan dat scholen in staat zijn hun 
kosten te drukken – werkt verder in de hand dat scholen minder te besteden hebben.  
 
Daarnaast hangen de inkomsten van scholen niet alleen af van het aantal leerlingen, 
maar ook van het gewicht dat zij hebben. Tot 1 augustus 2006 werden er vier 
leerlinggroepen onderscheiden, waarvoor een school extra middelen ontving. Sindsdien is 
de regeling versoberd en zijn er nog twee gewichten mogelijk: 30% extra financiering 
voor leerlingen van ouders maximaal lbo/vbo hebben genoten en 120% extra indien één 
ouder maximaal lbo/vbo heeft gevolgd en de andere ouder basisonderwijs. Sinds 2000 
zijn de (extra) bestedingen aan gewichtenleerlingen met 42% teruggelopen. In de 
nieuwe systematiek is alleen nog het opleidingsniveau van de ouders bepalend. Vanwege 
het stijgende opleidingsniveau zullen de schoolinkomsten voor gewichtenleerlingen de 
komende jaren verder afnemen.  
 
Een andere reden van de tekorten is dat lokale overheden hun bijdrage aan het primair 
onderwijs terugschroeven. Dat vertaalt zich onder meer in het uitstellen van onderhoud 
aan schoolgebouwen, maar ook aan het niet meer beschikbaar stellen van gesubsidieerde 
banen (zoals ID-banen) voor bijvoorbeeld conciërgefuncties. Tot slot speelt mee dat de 
inkomsten per leerling weliswaar constant blijven, maar dat bedrag door inflatie van 2% 
per jaar gaandeweg minder waard wordt.  

2.2 Arbeidsmarktsituatie 

Op de arbeidsmarkt zijn de ontwikkelingen te merken aan een trendbreuk in de 
ontwikkeling van het aantal vacatures en banen. Sinds het schooljaar 2008/’09 zijn er op 
alle niveaus (ondersteuning, leraren, directie) meer vacatures vervuld dan er ontstonden. 
Ook stonden de vacatures minder lang open. Alleen op directieniveau is nog sprake van 
enige spanning, hoewel ook daar het aantal vacatures afnam.9 10  
 

                                                
7 OCW (2011) Kerncijfers OCW 2006-2010. Den Haag. 
8 Deloitte (2012) Benchmark Onderwijs 2012. Meten is weten.  
9 Ecorys/ResearchNed (2011) Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2010/20111. Vacatures derde kwartaal 
2010. Rotterdam.  
10 Regioplan (2011) Arbeidsmarktbarometer po schooljaar 2009-2010. Zie ook www.stamos.nl.  
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Tabel 2.1 Vacatureontwikkeling in het primair onderwijs.11 
 
	   2001	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  
Leraren	   	   	   	   	   	   	  
ontstane	  minus	  vervulde	  vacatures	   537	   255	   276	   310	   -‐708	   -‐452	  
aantal	  openstaande	  vacatures	   1306	   330	   410	   666	   321	   199	  
Ondersteunend	  personeel	   	   	   	   	   	   	  
ontstane	  minus	  vervulde	  vacatures	   -‐261	   131	   34	   208	   -‐171	   -‐83	  
openstaande	  vacatures	   388	   117	   115	   132	   57	   48	  
Directiepersoneel	   	   	   	   	   	   	  
ontstane	  minus	  vervulde	  vacatures	   86	   103	   64	   48	   -‐173	   -‐157	  
openstaande	  vacatures	   275	   180	   190	   216	   161	   147	  

Bron: Stamos.nl 
 
Achter al deze cijfers gaat een sterke regionale spreiding schuil. Vooral de grote steden 
(Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag) hebben relatief en absoluut veel onvervulde 
vacatures. Niettemin daalde ook in die regio’s de vacature-intensiteit – het percentage 
openstaande vacatures ten opzichte van de totale werkgelegenheid – tot op of onder de 
kritische waarde van 1,0%. Het Ministerie van OCW stelt dat boven die grens de kwaliteit 
van onderwijs in gevaar komt. 12  Daarmee is de krapte op de arbeidsmarkt vrijwel 
geheel verdwenen.  
 
Terwijl het aantal vacatures terugloopt, neemt de uitstroom van werknemers juist 
langzaam toe. Het resultaat daarvan is dat voor het eerst in lange tijd de 
werkgelegenheid in het primair onderwijs is afgenomen. In het schooljaar 2011/’12 
bedroeg het aantal voltijdbanen 126.900, bijna vijf procent minder dan het schooljaar 
ervoor. In totaal gaat het om ongeveer zesduizend banen. Met die omslag reageert de 
arbeidsmarkt vertraagd op de daling van het leerlingenaantal, die al een tijd langer aan 
de gang was. De afgelopen tien jaar daalde het aantal leerlingen met 0,8%, maar kwam 
er 15%  personeel bij, vooral in de ondersteunende sfeer (onderwijsondersteunend 
personeel).  
 
Tabel 2.2 Ontwikkeling werkgelegenheid in het primair onderwijs (fte). 
 
	   2000	   2005	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  
Aantal	  voltijd	  banen	   110.300	   130.500	   132.000	   133.400	   134.800	   133.100	   126.900	  

Bron: CBS. 
 
Onder invloed van de vergrijzing neemt de jaarlijkse uitstroom al iets toe, maar 
werkelijke gevolgen voor de arbeidsmarkt worden pas verwacht na 2016. De 
leeftijdsontwikkeling van het personeel speelt daarin een rol, maar ook het feit dat 
werknemers langer doorwerken. Naar verwachting zal na 2016 de uitstroom van 
onderwijspersoneel in een versnelling komen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt 
dan weer snel toe, omdat meer mensen vertrekken dan er normaal gesproken 
beschikbaar komt uit opleidingen, de stille reserve (personen die wel bevoegd zijn maar 
niet in het onderwijs werken) en door het vergroten van deeltijdbanen.  

                                                
11 Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde van het aantal dat open stond aan het einde van elk 
kwartaal. Het saldo is een totaal over het hele schooljaar. Het verschil tussen aantallen openstaande vacatures in 
twee opeenvolgende jaren is daarom niet hetzelfde als de informatie in de rij met ontstane minus vervulde 
vacatures. De in deze tabel genoemde jaren hebben betrekking op schooljaren: 2000 is schooljaar 2000’/01.   
12 Overigens is het wel mogelijk dat binnen regio’s lokale verschillen bestaan. Er kunnen met andere woorden 
nog altijd scholen zijn waarbij de onderwijskwaliteit in het geding is.  
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2.3 Omvang boventalligheid 

De onvervulde vraag in het primair onderwijs heeft op veel plekken plaatsgemaakt voor 
personele overschotten. Het beroep op de WW neemt toe. Totdat rond 2016 grote 
groepen oudere werknemers de arbeidsmarkt verlaten zal die boventalligheid blijven 
bestaan, mogelijk in versterkte mate. Als we alleen kijken naar lagere 
leerlingenaantallen, zijn er in dat jaar ongeveer duizend voltijdleraren minder nodig dan 
in 2010.13 Ook doordat de inkomsten van scholen achterblijven bij de oplopende 
uitgaven, zien scholen zich genoodzaakt om personeel van de hand te doen.  
 
Een goede voorspelling van de omvang is nauwelijks te geven omdat naast 
demografische ontwikkelingen ook politieke keuzes een rol spelen. De discussie rond het 
passend onderwijs illustreert dat op de uitkomst daarvan niet altijd een voorschot is te 
nemen. Datzelfde geldt voor lokale besluitvormingsprocessen. Een tweede complicerende 
factor voor zo’n prognose is het sterk regionale karakter van de onderwijsarbeidsmarkt. 
Boventallige werknemers vullen niet automatisch de vacatures elders in het land op. 
Daardoor kunnen tekorten en overschotten naast elkaar bestaan zonder dat een match 
ontstaat.  
 
In algemene zin valt niettemin te verwachten dat de boventalligheid ten minste op het 
niveau van 2011 zal blijven en waarschijnlijk nog iets zal toenemen. Daarvoor zijn 
verschillende aanwijzingen:  
 

• Het sterk stijgende beroep op de WW. 
• Het nog uitblijven van grootschalige pensionering, terwijl de leerlingendaling de 

komende jaren juist algemener wordt.  
• De verslechterende financiële positie van scholen.  
• Bestuurders en schoolleiders zeggen in een enquête zelf dat zij de komende tijd 

meer te maken zullen krijgen met bezuinigingen, die niet zijn op te vangen met 
opgebouwde reserves (Kemper en Van Essen, 2012).  

 
 
 
 
 
 

                                                
13 Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (2011) De personele gevolgen van krimp voor het onderwijs. Den Haag.  
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3 BELEID 

Weinig besturen hebben op dit moment een voldragen aanpak van boventalligheid. Wel 
komen steeds meer besturen in beweging, nu zij zich in toenemende mate 
geconfronteerd zien met financiële tekorten. Met name in gebieden waar krimp al 
geruime tijd speelt zijn wel degelijk besturen te vinden die serieus werk maken van 
boventalligheidsbeleid. Ook in groeigemeenten binnen de Randstad zijn enkele geslaagde 
voorbeelden te vinden van anticiperende besturen.  
 
In dit hoofdstuk benoemen we goede praktijkvoorbeelden en vertalen die in 
aanknopingspunten voor andere besturen. Met de inzichten uit die succesvolle en 
kansrijke initiatieven kunnen andere schoolbesturen hun voordeel doen. Voor de 
volledigheid is in Bijlage II bovendien een voorbeeld opgenomen van een sociaal plan, 
dat besturen die daarmee te maken hebben of krijgen als handvat kunnen gebruiken.   

3.1 Stand van zaken 

Groeiende urgentie, maar nog weinig voldragen aanpakken 
 
Schoolbesturen vinden het belangrijk om boventallige werknemers te behouden voor het 
onderwijs. Uit een enquête blijkt dat 87% van de schoolleiders en 70% van de besturen 
op enigerlei wijze bezig is met om te voorkomen dat personeelsleden door gedwongen 
ontslag werkloos zullen worden (Kemper en Van Essen, 2012). Veelal gaat het om een 
mobiliteitscentrum op bestuurlijk niveau of een met de medezeggenschapsraad 
overeengekomen pakket van mobiliteitsbevorderende maatregelen. Ook begeleiding naar 
ander werk komt regelmatig voor. Van een voldragen aanpak is echter nog op weinig 
plekken sprake.  
 
Ook uit de expertinterviews met regiobestuurders en de PO-Raad ontstaat het beeld dat 
lokaal mobiliteitsbeleid vaak helemaal ontbreekt of nog in de kinderschoenen staat. Een 
belangrijke oorzaak daarvan is dat er door decentralisatie veel veranderingen op 
schoolleiders en schoolbestuurders afkomen, die allemaal prioriteit vragen. Veel besturen 
hebben bovendien nog maar net te kampen met boventalligheid of maken nog een 
bescheiden groei door. Zolang het plaatsen van personeel in het risicodragende deel van 
de formatie (rddf) niet aan de orde is, lijken scholen en besturen hun aandacht elders te 
leggen.  
 
Een breed gedeelde observatie onder regiobestuurders is dat scholen te weinig 
anticiperen op de turbulente ontwikkelingen in het onderwijsveld. Ook geïnterviewde 
bestuurders en schoolleiders merken dat in hun omgeving. Wel signaleren zij dat steeds 
meer besturen langzaam in beweging komen, nu de krimp manifester wordt. Zonder 
directe dreiging van boventalligheid lijken met name de kleinere besturen echter weinig 
haast te maken met het optuigen van mobiliteitsbeleid. Daardoor kunnen zij zich soms 
‘ineens’ geconfronteerd voelen met een financiële situatie, die personele consequenties 
noodzakelijk maakt.  
 
Volgens de geïnterviewden leidt dit nogal eens tot maatregelen met een ad hoc karakter, 
die zich uitsluitend richten op de boventallige medewerkers. Daarnaast lijken veel 
scholen hun toevlucht te nemen tot grotere klassen, meerschoolse directeuren of 
directeuren die een gedeelte van hun tijd voor de klas staan. Al met al ontstaat het 
gevaar dat werkdruk en ziekteverzuim toenemen. De observaties sluiten aan op wat 
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schoolleiders en schoolbestuurders daarover zelf rapporteren (Kemper en Van Essen, 
2012).  
 
Besturen met werkgelegenheidsbeleid lijken meer vooruit te kijken dan scholen met 
ontslagbeleid.14 Dat ligt ook voor de hand omdat zij een werkgelegenheidsgarantie 
hebben na te streven. Dat neemt niet weg, dat ook de aanpak van besturen met 
werkgelegenheidsbeleid ruimte laat voor verbetering. Dat geldt vooral voor een grondige 
analyse van ontwikkelingen in het leerlingen- en personeelsbestand, maar ook een visie 
op personeelsbeleid in relatie tot mobiliteit ontbreekt meestal. Een inschatting van de 
meerjarige ontwikkeling van middelen is niet overal vast gebruik en waar dat wel gebeurt 
lukt het niet altijd om daarop met strategisch personeelsbeleid in te spelen. 
 
Op kleine schaal wel degelijk goede praktijken 
 
Het lijdt geen twijfel dat er op het terrein van mobiliteitsbeleid nog een wereld is te 
winnen. Dat wil niet zeggen dat er in het primair onderwijs niets gebeurt. De grote 
meerderheid van de besturen kan op enig beleid of maatregelen leunen. Bovendien 
groeit het gevoel van urgentie, waardoor het onderwerp op veel plekken op de agenda 
staat. Daarnaast is er een flink aantal regio’s waar de krimp al lang grote gevolgen heeft. 
Met name in die regio’s zijn de besturen te vinden, die relatief ver met hun aanpak van 
boventalligheid zijn gevorderd.  
 
Beleid rond boventalligheid is er in soorten en maten. Enige ordening is nuttig om de vele 
initiatieven te kunnen plaatsen. Een eerste dimensie is de schaal waarop de activiteiten 
plaatsvinden. Veel beleid vindt plaats op bestuursniveau, maar ook individuele 
schoolleiders kunnen hun steentje bijdragen. Daarnaast kunnen bestuurders toenadering 
zoeken tot andere besturen, of zelfs tot een regionale aanpak. Dat laatste komt 
vooralsnog weinig voor zoals in paragraaf 3.5 duidelijk zal worden.   
 
Een meer inhoudelijke indeling is die tussen anticiperen en reageren. In de eerste 
situatie doet boventalligheid zich nog niet voor en is het beleid erop gericht te 
voorkomen dat groepen werknemers met ontslag bedreigd raken. In de tweede situatie is 
de dreiging een feit en moet personeel in het rddf geplaatst worden. De vraag is dan hoe 
is te voorkomen dat boventallig personeel in de WW belandt.  
 
Besturen die te maken hebben met boventalligheid en niet willen afwachten, hebben de 
keuze uit twee mogelijkheden. De meest voor de hand liggende is het naar beneden 
bijstellen van het aantal fte. Dat kan gebeuren door personeel te begeleiden naar ander 
werk, maar ook door de gemiddelde aanstellingsomvang terug te brengen. Ook komt het 
voor dat oudere medewerkers bereid zijn eerder uit te treden. Het bevorderen van 
(gedeeltelijke) uitstroom zet in de praktijk de meeste zoden aan de dijk om 
boventalligheid te verminderen.  
 
Een aanvullende mogelijkheid is om binnen de eigen organisatie naar aanvullende 
werkzaamheden te zoeken en daarvoor eigen personeel in te zetten. Het is dan uiteraard 
wel noodzaak daarvoor ook aanvullende financiering te vinden. Met dergelijke initiatieven 
is nog weinig ervaring opgedaan en de resultaten zijn in termen van aantallen fte erg 
bescheiden. Niettemin hebben enkele besturen eigen medewerkers kunnen plaatsen door 
nieuwe werkzaamheden naar zich toe te trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

                                                
14 Wat betreft boventalligheid kent de CAO twee mogelijkheden: werkgelegenheidsbeleid 
en ontslagbeleid. Bij ontslagbeleid wordt personeel ontslagen op grond van hun positie 
op een afvloeiingslijst, op voorwaarde dat het betreffende personeel een jaar in het 
risicodragende deel van de formatie (rddf) is geplaatst. Bij werkgelegenheidsbeleid is 
zo’n afvloeiingslijst er niet. Het personeel heeft een werkgelegenheidsgarantie. Als die 
garantie niet meer geboden kan worden moet de werkgever met de vakcentrales een 
sociaal plan overeenkomen. Op zijn vroegst twee jaar daarna kan ontslag plaatsvinden.  
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verbreden van het aanbod met tussen- en naschoolse opvang, de coördinatie van de 
brede school, vroegschoolse educatie of de verbinding met zorgaanbieders.   

3.2 Anticiperen 

Regeren is vooruitzien. Hoe eerder en scherper de ontwikkeling van middelen en formatie 
in beeld is, des te vroeger en beter kunnen scholen daarop inspelen in hun beleid, in de 
communicatie en in de eventuele samenwerking met andere partijen. Tegelijk kunnen 
scholen ook los van de prognoses werken aan de weerbaarheid van hun organisatie. Door 
professionalisering te stimuleren en permanent een scherp oog te hebben voor 
inkomsten en uitgaven, kunnen scholen en besturen voorkomen dat bij afnemende 
inkomsten het water hen direct aan de lippen staat.  

3.2.1 Ontwikkeling boventalligheidsbeleid 
 
Anticiperen op boventalligheid is een zaak van de lange adem. Dat begint met het 
inschatten van de meerjarige formatieontwikkeling, vervolgens de omzetting van die 
informatie in beleid en tot slot het uitvoeren en communiceren van dat beleid. Tussen al 
die stappen verstrijkt de tijd. Op tijd beginnen is daarom van groot belang. Personele 
overschotten ontstaan niet ‘ineens’ maar zijn ook zeker niet ineens verholpen. Natuurlijk 
zijn de veranderingen voor sommige schoolbesturen groot en zijn ontslagen soms 
onvermijdelijk. Door ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren is niettemin vaak veel leed 
te voorkomen.  
 
Informatieverzameling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anticiperen begint met informatieverzameling. Een deel van de relevante informatie heeft 
de schoolleiding in eigen huis, zoals de leeftijd- en salarisontwikkeling van het personeel. 
Aan die leeftijdsontwikkeling van oudere werknemers is al een globale inschatting te 
maken van het verloop. Om een meer ingekleurd beeld te krijgen kan het nuttig zijn de 
mobiliteitswensen van al het personeel in kaart te brengen. Dat is zeker het geval als de 
boventalligheid al aan de hand is, maar ook uit oogpunt van inzetbaarheid en ontplooiing 
is te overwegen het onderwerp bespreekbaar te maken.  
 
Voor een inschatting van de formatieontwikkeling is, behalve de in- en uitstroom van 
eigen personeel, informatie nodig over de bekostiging van die formatie door de overheid. 
Omdat aantallen leerlingen de voornaamste bekostigingsgrondslag vormen, is de 
leerlingenprognose een belangrijke pijler onder het meerjarenformatiebeleid. De meeste 
scholen (93%) maken gebruik van zo’n prognose (Kemper en Van Essen, 2012). Meestal 
ontvangen ze die van de gemeente.  
 
De meeste schoolbesturen in dit onderzoek hebben gemengde ervaringen met deze 
prognoses. Gemeenten schatten het aantal nieuwe leerlingen vaak te gunstig in. Vaak 

TIPS 
• Breng de toekomstige ontwikkeling van zowel middelen als formatie vroegtijdig 

en zo nauwkeurig mogelijk in beeld. Gebruik de eigen administratie 
(salarisontwikkeling, leeftijdsopbouw) en externe gegevens (leerlingenprognose).   

• Gebruik goede informatie. Leerlingenprognoses zijn vaak te rooskleurig. Het is 
geen overbodige luxe deze te controleren en indien nodig bij te stellen.  

• Becijfer uit de verzamelde informatie de financiële en personele consequenties. 
• Stel een meerjarenbegroting op.  
• Elke voorspelling heeft een onzekerheidsmarge. Calculeer risico’s in.  
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moeten de cijfers naar beneden worden bijgesteld, bijvoorbeeld omdat een 
nieuwbouwproject vertraging oploopt of de gemeente onverhoopt minder jonge ouders 
aantrekt dan gedacht. Overigens zijn er ook positieve ervaringen. Desondanks kan het 
geen kwaad de aannames achter de schatting eens nauwgezet tegen het licht te (laten) 
houden. Dat kost weliswaar tijd en energie, maar leidt wel tot een betere onderbouwing 
van het meerjarenformatiebeleid en daarmee het voorkomen van onaangename 
verrassingen.   
 
Het bepalen van het aantal leerlingen is dus met de nodige haken en ogen omgeven. Nog 
lastiger te voorzien is vaak politieke besluitvorming. Ook dat bepaalt mede de inkomsten 
van een school. Zowel op landelijk als lokaal niveau hebben scholen daarmee te maken. 
De discussie rond het passend onderwijs is daarvan een goed voorbeeld. Op lokaal 
niveau is eveneens lastig te voorzien hoe de gemeentelijke betrokkenheid bij een school 
zich zal ontwikkelen. Als een gemeente besluit onder druk van bezuinigingen de 
conciërge met een gesubsidieerde baan terug te trekken, plaatst dat de school voor een 
probleem. Sowieso zijn schoolbesturen afhankelijk van de gemeente voor huisvesting en 
onderhoud daarvan. Als de leerlingenaantallen snel dalen, kan een schoolbestuur niet 
zomaar besluiten naar een kleinere locatie te verhuizen.  
 
Voor het eerstvolgende jaar zijn de ontwikkelingen meestal nog wel inzichtelijk. Voor de 
langere termijn bemoeilijkt die afhankelijkheid en onzekerheid echter het maken van een 
solide financiële planning. Dat maakt zo’n planning niet zinloos. Wel is het nodig rekening 
te houden met risico’s en onzekerheden.   
 
Tijdig maatregelen nemen 
 
 
 
 
 
 
In essentie is het doel van alle informatie om te kunnen inschatten of met de verwachte 
inkomsten de toekomstige formatie is te dekken. Het antwoord daarop bepaalt in 
belangrijke mate het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Dat kan een omslag in het 
denken vragen. Het ‘rond krijgen’ van de begroting en formatie van het lopende 
financiële jaar brengt vaak al voldoende spanning met zich mee. De tijdshorizon is 
daarmee sterk gericht op de begroting van het aankomende schooljaar.  
 
Meerjarig mobiliteitsbeleid plaatst besturen voor een aantal belangrijke vragen: Wat 
betekent de leerlingendaling voor het personeel? Wat is te zeggen over de kansen van 
het personeel op ander werk? Welke risico’s zijn verbonden aan de begrotingen op korte 
en lange termijn? Hoe sneller besturen en schoolleiders op die vragen antwoorden 
kunnen formuleren, des te beter kunnen zij zich wapenen tegen de uitdagingen waarmee 
zij zich geconfronteerd (gaan) zien.  
 
Het is dan wel zaak die antwoorden te vertalen in beslissingen op de korte termijn. Die 
beslissingen kunnen betrekking hebben op het al dan niet werven van nieuwe 
medewerkers of het aangaan van vaste contracten. De vertaling kan ook de vorm hebben 
van financiële voorzorgsmaatregelen. Indien er inderdaad risico’s bestaan en zeker als 
boventalligheid onvermijdelijk dreigt te worden, is het verstandig in een vroeg stadium 
na te denken over de te verwachte kosten daarvan en die ook in de begroting te 
verwerken.  
 
Praktijk: Reserveren van middelen 
Om goed te kunnen anticiperen op de leerlingendaling en langer doorwerkende 
personeelsleden, heeft SPO Venray in 2009 250.000 euro gereserveerd in de begroting 
om mobiliteit te stimuleren. Dit is onder meer gebeurd door een vertrekpremie, een fpu-

TIPS 
• Kijk verder dan de begroting van het komend jaar. Lukt het over enkele jaren 

nog steeds aan de verplichtingen te voldoen?  
• Reserveer bij dreigende boventalligheid alvast middelen in de begroting.  
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suppletieregeling, outplacement en een terugkeergarantie van twee of drie jaar. De 
directe aanleiding was het overleg met de bonden over een sociaal plan.   
 
Bron: Interview SPO Venray 
 
Een aantal besturen ervaart belemmeringen bij het uitvoeren van mobiliteitsbeleid. 
Beperkte financiële rek is daar één van. Bij te sterke krimp zijn financiële risico’s niet 
altijd meer op te vangen met reserves en sober begroten. Andere besturen ervaren niet 
de volledige vrijheid om hun eigen beleid te voeren door ‘starre’ landelijke regelgeving en 
cao’s.  
 
Enkelen noemen in dit kader ook de systematiek van het Participatiefonds, die bij 
voldoende inspanning van een schoolbestuur de kosten van uitkering en re-integratie op 
zich neemt. Om daarvoor in aanmerking te komen, mag een bestuur pas tot ontslag 
overgaan als de middelen zijn opgedroogd. Preventief afscheid nemen van personeel met 
het oog op een toekomstige inkomstendaling is niet mogelijk.  
 
Ook vinden enkele besturen het vervelend dat de werkloosheidslasten van een tijdelijk 
contract ten laste komen van de werkgever. Zij voelen zich daardoor gedwongen tot 
payroll-constructies. Die zijn duurder, maar omdat de risico’s bij de uitlener liggen, 
ervaren besturen meer flexibiliteit.  
 
Communicatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een school kan de begroting en inrichting van de organisatie toerusten op aankomende 
boventalligheid. Minstens zo belangrijk, zo vinden de respondenten in dit onderzoek in 
grote meerderheid, is het om de medewerkers goed voor te bereiden. Investeren in het 
bespreekbaar maken van mobiliteit kan in tijden van boventalligheid een hoop onrust 
voorkomen. Die bespreekbaarheid is niet vanzelfsprekend. De regiobestuurders 
signaleren dat op veel scholen mobiliteit nog altijd in de sfeer zit van niet goed 
functioneren.  
 
Vanuit het oogpunt van boventalligheid zouden medewerkers mobiliteit idealiter gaan 
beschouwen als een normaal onderdeel van hun ontwikkeling. Succesvol overstappen 
naar ander werk is erg gebaat bij eigen initiatief, vinden geïnterviewde P&O’ers. Anders 
bestaat het risico van een afwachtende houding of zelfs weerstand, terwijl uiteindelijk de 
medewerker het werk moet doen. Motivatie en zelfvertrouwen zijn bepalende factoren, 
dus het is belangrijk dat de werkgever daarop inspeelt.  
 
Zowel de werknemers als de werkgever ondernemen nog weinig om te bereiken dat 
mobiliteit vanzelfsprekend gaan vinden, signaleren de respondenten. Schoolleiding en 
besturen ervaren het personeel als ‘honkvast’. Zij zijn vaak erg gehecht aan hun school 
en de verhuisbereidheid is laag, zeker bij parttimers waarvan de partner een grotere 
baan heeft. Schoolleiders zijn op hun beurt terughoudend om het belang van mobiliteit 
aan te zwengelen in teamvergadering. Zij zijn bang dat vooral de beste werknemers zich 
die boodschap aantrekken en als eerste vertrekken.   
 

TIPS 
• Net zo belangrijk als goed mobiliteitsbeleid zijn goed voorbereide medewerkers. 

Begin op tijd met het bespreekbaar maken van mobiliteit.  
• Betrek medewerkers in elk geval vóórdat rddf-plaatsingen nodig zijn. Dit kan in 

de GMR, teamvergaderingen, bij elk nieuw dienstverband en als vast onderdeel 
van de functioneringscyclus.  

• Stimuleer het eigen initiatief van medewerkers.  
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Voor werkgevers die daarvan het belang inzien, zijn er niettemin manieren om mobiliteit 
te bevorderen. Dat kan door heldere afspraken te maken met nieuwe werknemers, in 
teamvergaderingen en als onderdeel van de functioneringscyclus. Dit maakt het 
bovendien gemakkelijker om mobiliteit ter sprake te brengen als een werknemer zich niet 
meer goed ontwikkelt of niet meer goed op zijn plek zit op zijn huidige functie.  
Enkele vertegenwoordigers van schoolbesturen werpen op dat ook pabo’s een rol kunnen 
spelen, door studenten erop voor te bereiden dat een baan voor het leven (bij één 
werkgever) niet vanzelfsprekend is, en vanuit het oogpunt van ontwikkeling ook niet 
altijd wenselijk. Ook zij kunnen het belang van doorgaande ontwikkeling na de opleiding 
benadrukken, waarbij mobiliteit een consequentie kan zijn.  
 
In paragraaf 3.3 over het bevorderen van mobiliteit gaan we nader in op het belang van 
communicatie.  
 
Praktijk: Jobrotatie en mobiliteit 
Een manier om mobiliteit onder de aandacht te brengen is door middel van ‘jobrotatie’, 
ook wel ‘ruilbaan’ genoemd. Zowel de besturen van Amsterdam West Binnen de Ring als 
de Dommelgroep doen daarmee ervaring op. Werknemers van verschillende scholen of 
besturen wisselen daarbij voor een bepaalde of onbepaalde duur van werkplek. Het doel 
is de ‘mindset’ rond mobiliteit te verbeteren en medewerkers te laten ervaren dat het 
wisselen van werkplek een positieve bijdrage kan leveren aan zowel de eigen 
ontwikkeling als die van de organisatie. Mobiliteit moet leiden tot kennisuitwisseling en 
grotere inzetbaarheid van individuele werknemers.  
 
Het Amsterdamse bestuur stimuleert deelname financieel. Deelname is eens per vijf jaar 
mogelijk. Er hebben tot nu toe ongeveer tien baanwisselingen plaatsgevonden. De nog 
beperkte duur en bekendheid van het project spelen daarbij mee, maar ook de 
moeilijkheid om een goede match te maken.  
 
Ook binnen de Dommelgroep zijn de geplaatste aantallen nog klein. Dat komt omdat 
medewerkers vaak vrij specifieke wensen hebben. Medewerkers die graag mobiel willen 
worden kunnen zich via een mobiliteitsformulier aanmelden bij  het Centrum 
Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD). Geïnteresseerden geven daarop informatie 
over capaciteiten, ervaring, interesses en de motivatie om deel te nemen aan mobiliteit 
(zie kader ‘werken aan mobiliteit’). Wanneer op papier een match ontstaat, plant het CPD 
gesprekken en treedt op als intermediair naar zowel de betrokken werknemers als hun 
leidinggevenden.  
 
(Bron: Cases Amsterdam West Binnen Ring en de Dommelgroep)  

3.2.2 Weerbare organisatie 
 
Het is belangrijk vooruit te kijken en de formatie daarop aan te passen. Tegelijkertijd 
vinden de respondenten het onverstandig van bezuinigingen alleen een 
formatievraagstuk te maken. Bezuinigingen dwingen tot soms vergaande keuzes, die 
raken aan de doelen van de organisatie. Het mobiliteitsbeleid zou daarom een plek 
moeten krijgen in de visie van de organisatie. 
 
Door sober te begroten, een duidelijke link met de organisatievisie en nadruk op 
professionalisering kunnen schoolorganisaties hun weerbaarheid vergroten in periodes 
waarin de bestedingsruimte terugloopt.   
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Sober begroten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salarissen vormen het leeuwendeel van de begroting. Op overhead valt volgens de 
betrokkenen niet veel meer te winnen en reserves zijn goeddeels opgedroogd. Bij 
bezuinigingen gaat het dus al snel over formatie. Dat neemt niet weg, dat schoolbesturen 
de lastige financiële situatie aangrijpen om de inkomsten en uitgaven nog eens 
uitgebreid tegen het licht te houden. Een sobere begroting vinden zij een 
basisvoorwaarde in de strijd tegen boventalligheid. Daarbij hoort ook een goede 
risicocalculatie: welke inkomsten zijn zeker en welke nog niet?  
 
Bezuinigingen maken creatief, zegt een schoolleider van een krimpschool. Soms is het 
mogelijk slim in te kopen, bijvoorbeeld door de inkoop te bundelen met andere scholen of 
besturen. Door samen op te trekken is vaak een gunstiger overeenkomst te sluiten. 
Uitgaven aan scholing zijn te beperken door de expertise van het eigen personeel te 
benutten in interne trainingen binnen de school of binnen het bestuur.  
 
Praktijk: Afhankelijkheid van externe partijen verminderen 
OBS De Brinck in Uden probeert de afhankelijkheid van externe partijen te verminderen 
door de expertise van het eigen personeel aan te wenden en daarin ook te investeren. Zo 
zijn er in huis leesexperts en rekenexperts, die de overige leerkrachten kunnen bijstaan. 
De schoolleider probeert die kennisdeling ook naar bestuursniveau te tillen. Enige tijd 
geleden is de eigen gedragsspecialist ingezet in een lastige klas op een andere school. Er 
heeft toen een tijdelijke uitruil van personeel plaatsgevonden. De uitruil was incidenteel 
van karakter. Een mogelijkheid zou zijn om op bestuursniveau een kenniskaart te maken 
en uitruil verder te faciliteren. Vooralsnog zijn daarvoor geen vergevorderde plannen.  
 
(Bron: Case OBS De Brinck) 
 
Besparingen en risico’s mijden gaan niet altijd samen, leert de praktijk. Soms moet een 
bestuur kiezen. Het levert vaak financieel voordeel op om voor een langere termijn een 
verbintenis aan te gaan. Daarmee ontstaat een risico als niet zeker is of een bestuur ook 
na enige jaren aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen. De regio-experts constateren 
dat besturen langlopende verplichtingen steeds meer gaan mijden. Dit geldt zowel voor 
contracten met leveranciers als met personeel. Steeds meer besturen maken gebruik van 
een flexibele schil en payrolling. Per saldo nemen de kosten daardoor toe, maar er 
ontstaat ook meer flexibiliteit. Afhankelijk van hun situatie maken besturen hierin 
uiteenlopende afwegingen. 
 
Visie 
 
 
 
 
 
 

TIPS 
• Hou de uitgaven nog eens nauwgezet tegen het licht. Waar is efficiëntie 

mogelijk?  
• Daarbij hoort ook risicocalculatie: welke inkomsten zijn zeker en welke niet?  
• Maak een expliciete afweging over de waarde van flexibiliteit in relatie tot de 

hogere kosten: hoeveel mag flexibiliteit kosten? Dit speelt concreet bij 
payrolling, maar ook bij meerjarencontracten.  

• Soms is het mogelijk slim in te kopen door samenwerking.  
 

TIPS 
• Bezuinigen dwingt tot vergaande keuzes die raken aan de organisatiedoelen. 

Bed het mobiliteitsbeleid daarom in de visie van de organisatie in. Idealiter 
vloeit de personeelsbehoefte voort uit de doelen van de school. 

• Vertaal dit in een beleidsplan. 
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Idealiter volgt uit de visie de (huidige en toekomstige) personeelsbehoefte. 
Achtereenvolgende vragen die een bestuur zich kan stellen zijn: Wat zijn kernactiviteiten 
van de school? Welke doelen wil het bestuur bereiken en op welke manier? Waarvoor 
trekt het bestuur middelen uit en waarvoor niet? En welke (soort) mensen zijn nodig om 
de doelen te realiseren? 
 
Een terugkerende aansporing in de gesprekken is daarom de bezuinigingen niet los te 
zien van de andere ontwikkelingen in de school. Het advies is de organisatievisie veel 
sterker te laten doorklinken in het mobiliteitsbeleid. De vraag waarop de organisatie 
moet bezuinigen hangt immers samen met de vraag wat de organisatie wil bereiken. Een 
visie op de organisatie en de rol van personeel daarin kan een bestuur helpen om 
daadkrachtig en strategisch te reageren op (dreigende) financiële tekorten.  
 
Praktijk: Visie op onderwijs 
 
SPO Venray wil een organisatie zijn met en van blijvende betekenis voor kinderen, 
leraren en samenleving. Het Strategisch Beleidsplan Leerkrachtig rust op zes indicatoren, 
die de basis van al het beleid vormen:  
- een goed pedagogisch klimaat 
- sociaal welbevinden van kinderen 
- passende onderwijsopbrengsten 
- hoog kwalitatief onderwijsaanbod 
- vakbekwame leerkrachten 
- goed functioneren zorgsysteem en management.  
 
(Bron: het Strategisch Beleidsplan Leerkrachtig van SPO Venray.) 
 
De nadruk verschuift daarmee van de vraag hoe de begroting sluitend is te krijgen naar 
de meer overstijgende vraag hoe bezuinigingen op zo’n manier zijn in te richten dat de 
organisatiedoelen daarmee het best gediend zijn. Een gezonde balans is in dat 
perspectief geen hoofddoel maar een randvoorwaarde – zij het een essentiële.  
 
Praktijk: Onderwijsvisie vastleggen, personeel committeren 
De acht schoolleiders van het Reflexisbestuur hebben elk op papier een onderwijsvisie 
vastgelegd. Waar het onderwijskwaliteit betreft is afgesproken die visie gelijk te houden. 
Zaken als pedagogisch handelen en klassenmanagement moet elke leraar beheersen. 
Daarnaast is er per school een analyse gemaakt van de omgeving, de eigen school en 
specifieke eigen wensen. De capaciteiten van het personeel en het eventuele 
onderwijsconcept van de school (bijv daltonschool) spelen mee bij het bepalen van die 
eigen invulling. Om het niet in ‘het softe wazige’ te houden (terminologie respondent), 
zijn per school concrete doelen geformuleerd.  
 
Vervolgens stelt elke schoolleider vast welke (soort) mensen daarvoor nodig zijn. 
Uiteraard is de insteek dat één en ander goeddeels met het zittende personeelsbestand is 
te realiseren. Naar analogie van het bankwezen zijn vervolgens met alle medewerkers 
startgesprekken gevoerd. In een startgesprek wordt vastgelegd wat de werkgever en 
werknemer elkaar te bieden hebben en waartoe dat in twee jaar moet gaan leiden.  De 
medewerkers hebben daarbij kunnen aangeven welke rol zij voor zichzelf zien in de 
ontwikkeling van de school en wat daarvoor nodig is in termen van ondersteuning en 
opleiding. De afspraken worden genoteerd en vormen de basis voor een beoordeling aan 
het einde van de twee jaar.   
 
Ter illustratie: één van de scholen legt zich specifiek toe op ICT en mediawijsheid. Een 
concreet doel daarbij is dat over enkele jaren de schoolboeken zijn verdwenen. Dit vraagt 
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om een andere leerkracht dan een traditionele school. Het daltonconcept vraagt weer 
andere vaardigheden van de leerkracht.  
 
Ook met de directeuren worden resultaatafspraken gemaakt en vinden jaarlijks 
gesprekken plaats met als hoofdvraag hoe de schoolkoers en de individuele leraren zich 
ontwikkelen. Net als leraren wordt gekeken met welke ondersteuning en scholing de 
directeur zijn rol goed kan vervullen en de schooldoelen behalen.  
 
Het bestuur heeft in eerste instantie geen negatieve consequenties verbonden aan een 
onvoldoende beoordeling. Niettemin zijn uit eigen beweging zes mensen tot de conclusie 
gekomen, dat zij moeite hebben zich te verenigen met de koers van de school of de 
omslag naar opbrengstgericht werken. In overleg is met hen gezocht naar een ander 
carrièrepad. Vier van hen willen de overstap maken naar de zorg of hebben dat al 
gedaan. Ook één van de schooldirecteuren is vertrokken naar aanleiding van de 
startgesprekken.  
 
(Bron: Interview Reflexis Openbaar Onderwijs) 
 
Verbinding met professionaliteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het inbedden van mobiliteitsbeleid in de visie is niet alleen een papieren exercitie. De 
vervolgstap is volgens een aantal geïnterviewden om actief verbindingen te leggen met 
andere HRM-gebieden. In de cases in dit onderzoek is er vooral een link met 
professionalisering. Professionalisering is op te vatten als een continu, dynamisch proces 
gericht op het uitdiepen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Die kwaliteit 
moet vervolgens blijken uit de ontwikkeling van de leerlingen.  
 
Die aandacht is niet helemaal toevallig: net als boventalligheid is professionalisering een 
‘opkomend’ thema in schoolorganisaties. Eén aanleiding vormen de actieplannen die het 
kabinet in 2011 heeft geformuleerd om richting te geven aan de kwaliteitsversterking.15 
Een andere zijn de vele ontwikkelingen, zoals lumpsumbekostiging, dalende 
leerlingenaantallen, brede schoolvorming et cetera, die van schoolorganisaties steeds 
meer professionaliteit vragen.  
 
Professionalisering roept vaak associaties op met training en scholing, maar ook 
mobiliteitsbeleid kan een onderdeel zijn van de professionele ontwikkeling en duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Van plek wisselen kan een leerkracht helpen zich te 
blijven ontwikkelen en een frisse blik te behouden. Het is ook denkbaar dat de kennis en 
kunde van een werknemer op een andere plek beter tot zijn recht komt.  
 

                                                
15 OCW (2011) Leraar 2020 – een krachtig beroep! 

TIPS 
• Leg verbindingen met andere HRM-thema’s. Mobiliteit kan een positieve 

bijdrage leveren aan de inzetbaarheid en ontwikkeling van de werknemers en 
de flexibiliteit van de organisatie.  

• Soms zijn kosten te besparen door een eigen personeelslid te trainen.  
• In tijden van boventalligheid neemt het belang van een goede 

beoordelingscyclus toe. Koppel mobiliteit aan functioneren. Voorkom dat alleen 
jongeren de organisatie verlaten. 

• Vermijd dat directeuren meer voor de klas gaan staan. De rol van schoolleider 
wint alleen maar aan belang nu steeds meer verantwoordelijkheden decentraal 
worden belegd.  
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Met het investeren in professionaliteit kan de organisatie dus diverse vliegen in één klap 
slaan: werknemers zijn beter toegerust op hun taken en misschien ook gemotiveerder. 
Tegelijk neemt hun inzetbaarheid toe, waardoor zij gemakkelijker ergens anders 
plaatsbaar zijn als de situatie van de school daartoe aanleiding geeft.  
 
Praktijk: Verbinding met andere HRM-thema’s 
Voor de besturen van de Dommelgroep en Amsterdam West Binnen de Ring is het 
terugdringen of voorkomen van gedwongen ontslagen geen hoofddoel van het 
mobiliteitsbeleid. Het stimuleren van mobiliteit is vooral bedoeld om ontplooiing van 
medewerkers te stimuleren en daarnaast bredere inzetbaarheid, flexibiliteit van de 
organisatie en kennisoverdracht binnen teams. De bestuursclusters hechten veel waarde 
aan interne mobiliteit, te meer omdat zij daarmee de kans op gedwongen ontslagen 
willen verkleinen.  
 
(Bron: Cases de Dommelgroep en Amsterdam West Binnen de Ring) 
 
In veel sectoren is een belangrijk doel van professionalisering productiviteitsverhoging. 
Of dat ook geldt voor de onderwijssector is sterk de vraag. In dit onderzoek zijn daarvoor 
geen aanwijzingen gevonden. Gechargeerd gesteld kan een leraar niet aan twee klassen 
tegelijk lesgeven. Investeren in professionaliteit kan er wel toe leiden dat de 
afhankelijkheid van (en dus uitgaven aan) externe partijen afneemt.  
 
Een ander raakvlak tussen professionalisering en mobiliteit is er op het terrein van 
werving en selectie. Het gaat dan met name om de vraag wie als eerste de organisatie 
moet verlaten. In de praktijk hebben veel besturen te maken met het beginsel van ‘last 
in first out’, waardoor vooral jonge leerkrachten het veld moeten ruimen. Ouder en 
duurder personeel blijft zitten, waardoor de organisatie vergrijst en de (financiële) ruimte 
voor nieuwe krachten verder afneemt.  
 
Volgens de geïnterviewden slagen scholen er onvoldoende in de boventalligheid te 
benutten om onvoldoende functionerend personeel aan te pakken. Dat komt omdat 
functioneringsgesprekken niet altijd gebruikelijk zijn en de uitkomsten niet altijd worden 
gearchiveerd. Zonder dossier is er nauwelijks mogelijkheid slecht presterend personeel 
als eerste te laten vertrekken. In tijden van dreigende krimp wordt een heldere 
beoordelingscyclus dus nog belangrijker. Vanwege de weinige baanopeningen neemt ook 
het belang van een goede werving (verder) toe.  
 
Praktijk: De school als onderneming 
In de visie van de directeur van OBS De Brinck in Uden is een organisatie weerbaarder te 
maken door er meer naar te kijken als naar een onderneming. Om boventalligheid te 
voorkomen, maar ook om de organisatie te professionaliseren, legt de school daarom 
veel nadruk op ondernemerschap en bedrijfsmatig werken. De school kiest bewust voor 
een kleine organisatie met daaromheen een flexibele schil van particuliere 
ondernemingen (orthopedagoog, logopedist, remedial teacher ed), die op dezelfde locatie 
zijn gehuisvest.  
 
Ook de eigen medewerkers worden gescreend én beoordeeld op bedrijfsmatig werken. 
Zij krijgen net als deze zzp’ers vertrouwen, maar worden zakelijk beoordeeld: zij worden 
aangesproken op hun resultaten en eigen ontwikkeling. De school investeert in die 
ontwikkeling, waardoor tegelijk de afhankelijkheid van relatief dure externe adviseurs en 
opleiders afneemt.  
 
(Bron: Case OBS De Brinck) 
 
Bij het formuleren van een visie en het uitzetten van de strategische koers speelt de 
schoolleider een cruciale rol. Die rol wint alleen maar aan belang, nu steeds meer 
verantwoordelijkheden rond het onderwijs decentraal worden belegd. Alle bestuurders 
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met wie in dit onderzoek is gesproken bekritiseren daarom de tendens om directeuren 
meer lesgevende taken te geven. Zij stellen dat dit alleen op korte termijn effect sorteert 
in de vorm van een gedeeltelijk uitgespaarde leraar. Het past volgens hen echter niet 
meer bij modern schoolleiderschap. Van de schoolleider wordt in toenemende mate een 
strategische, sturende rol verwacht. Het vormgeven en aansturen van de organisatie en 
inspelen op beleidsontwikkelingen vergen praktisch gewoonweg te veel tijd om dat te 
kunnen combineren met lessen. Eén van de geïnterviewde schoolleiders heeft onlangs 
juist een onderwijssecretaresse vrijgemaakt voor administratieve taken.  

3.3 Bevorderen mobiliteit 

Het vroegtijdig inspelen op dreigende formatieknelpunten is nuttig, maar helaas niet 
altijd mogelijk. In meerdere gebieden zoals Zuid-Limburg, Zeeland en Midden-Drenthe is 
de leerlingendaling dermate snel en omvangrijk, dat het inkrimpen van de formatie of 
zelfs het sluiten van scholen onvermijdelijk is. Ook is de omvang van de eigen reserves 
en de beschikbaarheid van andere bezuinigingsopties vaak niet toereikend om financiële 
knelpunten op te vangen.  
 
Focus op boventalligen of iedereen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werk is een belangrijk onderdeel van de bestaanszekerheid en ligt daarom 
(begrijpelijkerwijs) erg gevoelig. Zonder uitzondering wordt in de cases het belang 
onderstreept van open communicatie met de medewerkers. Liefst voordat de 
boventalligheid acuut wordt zou mobiliteit onderwerp moeten zijn van regulier overleg 
met het personeel. Maar ook als mobiliteit noodzakelijk wordt is transparantie essentieel. 
Dat alles klinkt vanzelfsprekend, maar de geïnterviewden ervaren dat medewerkers pas 
in een laat stadium betrokken raken, namelijk als er medewerkers boventallig worden 
verklaard. Ook richt de aanpak zich vaak alleen op die groep.  
 
De respondenten adviseren diverse kanalen te gebruiken om medewerkers te informeren 
en met hen in gesprek te gaan. De nadruk zou daarbij moeten liggen op direct contact 
met medewerkers, individueel of in teamverband. Voorkomen moet worden dat 
boventallige medewerkers per brief of via andere collega’s informatie krijgen. 
Boventalligheid leidt meestal tot onrust en veel medewerkers zitten met vragen. Het is 
belangrijk om de tijd te nemen op die vragen in te gaan en de gevoelens van 
medewerkers serieus te nemen.  
 

TIPS 
• Beperk mobiliteit niet tot de boventalligen: communiceer met alle medewerkers 

en maak maatregelen (outplacement etc) ook toegankelijk voor niet-boventallig 
personeel. Leg de nadruk op vrijwilligheid. Dit voorkomt onrust/weerstand en 
er ontstaat een grotere pool van potentieel mobiel personeel. 

• (Dreiging van) boventalligheid gaat niet alleen de schoolleiding aan. Werk is 
een belangrijk onderdeel van het bestaan en ligt daarom gevoelig. Investeer in 
vroegtijdige en transparante communicatie met het personeel.  

• Gebruik diverse kanalen. Herhaal de boodschap.  
• Verzend niet alleen informatie, maar ga met het personeel in gesprek en neem 

hun standpunten serieus.  
• Breng mobiliteits- en uittreedwensen van al het personeel in kaart.  
• Betrek de vakbonden in een vroeg stadium, liefst voordat ontslagen 

onvermijdelijk zijn geworden. Bij vakbonden is veel ervaring en deskundigheid 
aanwezig over boventalligheid, waar besturen gebruik van kunnen maken.  
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De regiodeskundigen signaleren dat de aanpak van schoolbesturen zich nog te vaak 
beperkt tot personen in het risicodragende deel der formatie (rddf). Daaraan kleven 
diverse nadelen. Allereerst is zo’n aanpak reactief: er is immers al boventalligheid. Een 
ander nadeel is dat de pool van potentieel mobiel personeel kleiner wordt. Wellicht 
bevinden zich onder de niet-boventalligen werknemers, die zoeken naar een andere 
uitdaging. Door zich alleen te richten op een selecte groep rddf’ers ontneemt een bestuur 
zichzelf kansen om boventalligheid terug te dringen.  
 
Een ander groot nadeel van een beperkte aanpak voor boventalligen is dat mobiliteit 
daardoor minder bespreekbaar kan worden. In de beleving van de geïnterviewden 
belandt het onderwerp al snel in de sfeer van disfunctioneren. Het krijgt een negatief 
stempel: alleen personeel ‘in de gevarenzone’ komt ervoor in aanmerking. Bovendien 
ontstaat hierdoor het gevaar dat de betrokken medewerkers de hakken in het zand 
zetten. Een schoolleider voegt daaraan toe dat het overige personeel ‘in een kring om de 
boventallige’ kan gaan staan. In zijn ervaring wordt de discussie dan al snel persoonlijk 
en is voor een zakelijke gedachtewisseling weinig ruimte meer.  
 
Praktijk: Werken aan mobiliteit 
De vijf samenwerkende schoolbesturen van de Dommelgroep stimuleren actief dat hun 
personeel mobiel wordt. Het gezamenlijke Centrum Personeelsvoorziening heeft daartoe 
een mobiliteitsformulier ontworpen, waarop geïnteresseerden in detail hun wensen 
kenbaar kunnen maken. Het formulier is de basis om uiteindelijk een match te kunnen 
maken met een vacature of een ruil tot stand te kunnen brengen met een andere 
medewerker.  
 
De volgende gegevens worden uitgevraagd:  
 - Personalia 
 - Huidige functie (bestuur, school, groep, werktijdfactor) 
 - Opleiding (opleiding, nascholing, diploma’s/certificaten, en jaar) 
 - Werkervaring (in onder- en bovenbouw, overig, specifieke deskundigheid) 
 - Mobiliteitswensen (functie, betrekkingsomvang, locatie(s), schoolgrootte,  

onderwijsconcept, onder/midden/bovenbouw, vervangingspool 
 - Motivatie voor mobiliteit 

 
Na het invullen volgt altijd een gesprek met een HRM-medewerker om op basis van de 
ingevulde gegevens te zoeken naar praktische mogelijkheden. Een belangrijk punt is de 
motivatie van de medewerker, zeker bij interne mobiliteit. Persoonlijke ontwikkeling 
moet de belangrijkste drijfveer zijn. Daarnaast stelt de Dommelgroep in beginsel een 
goede beoordeling als voorwaarde. De bereidheid van andere leidinggevenden neemt 
naar verwachting namelijk af als alleen onvoldoende functionerend personeel 
geïnteresseerd zou zijn in overplaatsing. Ook ontstaat er rond mobiliteit dan (weer) een 
negatieve beeldvorming en dat moet voorkomen worden.  
 
Medewerkers worden via diverse kanalen aangemoedigd om mobiel te worden. Het 
aanvraagformulier voor mobiliteit wordt jaarlijks via de personeelsvragenlijst  actief 
aangeboden aan medewerkers en is ook te vinden op de website van de Dommelgroep.  
 
De Dommelgroep beseft dat vragenlijsten alleen niet volstaan om de gewenste  
mobiliteitscultuur te creëren. Rond mobiliteit vindt daarom veel communicatie plaats. Het 
Centrum Personeelsvoorziening speelt daarin een aanjagende rol. Dit doet zij onder meer 
door jaarlijks in de periode november - januari een workshop mobiliteit aan te bieden. 
Deze workshop is door hen, samen met twee grote schoolbesturen in de regio (ATO en 
Signum) ontwikkeld. Het draaiboek van de workshop komt op termijn beschikbaar voor 
alle schoolbesturen in Nederland.   
 
(Bron: Case de Dommelgroep) 
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Praktijk: Personeelsinformatiemarkt 
De zeventien scholen van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) organiseren jaarlijks 
een mobiliteitsmarkt om te netwerken, de binding met andere scholen te verstevigen en 
een eventuele overstap te vergemakkelijken. Omdat zich in het bestuur nog geen 
overschotten voordoen, richt de markt zich nu op het invullen van vacatures binnen het 
bestuur en jobrotatie: het met terugkeergarantie wisselen van baan door leraren van 
verschillende scholen. Niettemin wil AWBR wel bereiken dat mobiliteit naar andere 
werkgevers vanzelfsprekend wordt gevonden op het moment dat boventalligheid zich 
aandient.  
 
Elke bijeenkomst vindt plaats in de gymzaal van één van de scholen. Scholen kunnen 
zichzelf er presenteren en ook personeel kan kennismaken met de organisatie en het 
personeel van andere instellingen. Een transfer binnen de stichting wordt beloond met 
1.000 euro netto. Daarnaast is er een regeling om tijdelijk over te stappen naar een 
Amsterdams openbaar bestuur buiten de stichting. Daarvoor ontvangt de medewerker 
netto 500 euro. Andere mobiliteit wordt op dit moment niet gestimuleerd. Dat kan 
veranderen als boventalligheid ontstaat. De markt kan dan een ander karakter krijgen, 
meer gericht op externe werkgevers dan op kennismaking met de eigen besturen.  
 
Hoewel een markt behulpzaam is, beseft het stafbureau personeelszaken dat het initiatief 
niet volstaat om mobiliteit te stimuleren. Om effect te sorteren moet communicatie 
plaatsvinden via vele kanalen: per mail, op het intranet, in het personeelsblad en niet in 
de laatste plaats via de leidinggevende. Die leidinggevende moet dan wel eerst zelf 
overtuigd zijn of raken van de nut en noodzaak van mobiliteit. De markt moet met 
andere woorden onderdeel zijn van een brede benadering.  
 
Het stafbureau erkent dat daarin nog stappen zijn te zetten. Niettemin zijn de 
deelnemers tevreden over de kennisuitwisseling en het laagdrempelige, ongedwongen 
karakter. Ook in Utrecht is inmiddels ervaring opgedaan met een dergelijke markt.  
 
(Bron: Case Amsterdam West Binnen de Ring)  
 
Binnen of buiten het primair onderwijs?  
 
 
 
 
 
 
 
Nu boventalligheid een algemener karakter krijgt, nemen de mogelijkheden af om 
boventallig personeel in het primair onderwijs te plaatsen. Gezien het regionale karakter 
van de onderwijsarbeidsmarkt is het bovendien niet realistisch te verwachten dat 
boventallige werknemers meer dan incidenteel vacatures elders in het land gaan 
vervullen. Diverse besturen proberen – met wisselend succes – daarom ook buiten het 
primair onderwijs naar plaatsingsmogelijkheden te zoeken.  
 
In één van de geïnterviewde besturen zijn vier van de zes boventalligen bezig met een 
overstap naar de zorgsector.16 Andere besturen zien kansen in het voortgezet onderwijs. 
De overstap naar het hbo komt minder vaak voor. In één van de cases is een leraar aan 
de slag gegaan als coach in een hbo-instelling.  
 
Een enkele keer is een medewerker te begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap. De 
voorbeelden van die laatste groep zijn zeer divers. In dit onderzoek is een 
gedragsspecialist aangespoord om voor zichzelf te beginnen. Uit de interviews en ander 
                                                
16 Zie hierover ook de eerdere kadertekst over ‘Onderwijsvisie vastleggen, personeel committeren’.   

TIPS 
• Zoek naar openingen buiten het primair onderwijs, zoals het voortgezet 

onderwijs of zorg.  
• Faciliteer medewerkers die nadenken over zelfstandig ondernemerschap.  
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onderzoek (Kemper en Van Essen, 2012) zijn voorbeelden bekend van onder meer een 
boventallige ICT’er die voor diverse besturen op freelance basis werkzaam is en een 
Spaanse native speaker die bezig is van deze extra service aan leerlingen, en inmiddels 
ook ouders, haar broodwinning te maken.  
 
Praktijk: Overstap naar het voortgezet onderwijs 
In reactie op de boventalligheid heeft een medewerker van SPO Venray op eigen initiatief 
een week stage gelopen op een middelbare school. Ze heeft daarvoor vakantiedagen 
opgenomen. Toen zich later een vacature voor leraar Nederlands voordeed, heeft ze 
gesolliciteerd. Bij dit gesprek was ook een P&O’er van SPO aanwezig.  
 
Na een aftastend begin is een voor alle partijen werkbaar compromis bereikt. De 
medewerker bleef in eerste instantie gedeeltelijk op de basisschool als gymlerares en 
groepsbegeleidster. Zonder de verantwoordelijkheid van een vaste klas, regelzaken, 
contacten met ouders en bijscholing kon ze zich alvast concentreren op haar 
tweedegraads bevoegdheid. In Sittard is de lerarenopleiding modulair ingericht, waardoor 
het gemakkelijker te combineren is met werk.  
 
De opleiding is betaald door de middelbare school. SPO wilde geen bijdrage leveren. Wel 
biedt SPO haar een dag aan binnen haar rddf-plaatsing en betaalt het de dubbele 
pensioenlasten. Daarnaast heeft ze een terugkeergarantie. Een leraar van de sectie 
Nederlands bood zich aan als vakinhoudelijke coach. Daarnaast kreeg zij gedurende de 
overgangsperiode praktische ondersteuning. 
 
Vijf werknemers van SPO Venray hebben inmiddels de overstap gemaakt naar het 
voortgezet onderwijs. De docenten zijn allemaal Nederlands gaan studeren. Eén van hen 
heeft gebruik gemaakt van de terugkeergarantie en werkt weer op haar oude plek. In de 
meeste gevallen is ter overbrugging gebruik gemaakt van buitengewoon onbetaald verlof 
in combinatie met doorbetaling aan het ABP. SPO houdt deze faciliteit open ook nu het 
sociaal plan niet meer in werking is, vooral als carrièrekans voor jongeren.  
 
De overstap is nu een aantal keren succesvol verlopen. Een deelneemster voegt daaraan 
wel toe dat van een echte aanpak nog geen sprake is. Zij heeft daarvoor te weinig 
centrale sturing en begeleiding ervaren: veel hing af van een bereidwillige directeur. Het 
initiatief lag bovendien bij de werknemer. De school faciliteert niet dat een medewerker 
kennis maakt met de vo-sector. Ook zijn de vacatures tot dusver niet aangegrepen om 
met vo-scholen afspraken te maken over wat men in zulke gevallen van elkaar kan 
verwachten.  
 
Mogelijk kan de overstap in de toekomst ook in omgekeerde richting plaatsvinden. De 
overstap naar het VO is nu eenrichtingsverkeer. Over een aantal jaren krijgt het primair 
onderwijs echter weer met tekorten te maken en het voortgezet onderwijs mogelijk met 
overschotten.  
 
(Bron: Case SPO Venray) 
 
Alternatieven voor van werk naar werk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPS 
• In enkele gevallen is het gedwongen vertrek van een medewerker te 

voorkomen doordat andere medewerkers minder gaan werken, een leraar een 
sabbatical year opneemt of een oudere werknemer eerder uittreedt. Ga dit na. 

• Vraag bij vervroegde uittreding een adviesgesprek met ABP aan, waarin zij een 
voorbeeldberekening maken. Plan ook een gesprek met de medewerker.  

•  
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Niet alleen door begeleiding naar ander werk is de formatie te beperken. Enkele 
regiobestuurders kennen voorbeelden van besturen, die een succesvol beroep op de 
solidariteit van hun medewerkers hebben gedaan. In één bestuur was een ontslag te 
vermijden doordat ander personeel minder ging werken. Daarbij is wel afgesproken, dat 
een terugkeer naar de oude werktijdfactor mogelijk blijft als daarvoor weer ruimte 
ontstaat. Op een vergelijkbare manier is een medewerker met terugkeergarantie een 
(onbetaald) sabbatical year overeengekomen met de werkgever.  
 
Onder voorwaarden zijn ouderen soms bereid een stap opzij te doen als zij daarmee 
ruimte bieden aan jonger personeel. Eerder stoppen met werken is echter complexe 
materie. Een van de besturen in dit onderzoek (zie kader) raadt aan in een vroeg 
stadium contact op te nemen met het ABP. Zij zijn bereid in gesprek te gaan, kunnen 
voorbeelden toesturen en de voorgestelde regeling financieel doorrekenen voor de 
organisatie én de mensen.  
 
Praktijk: Vroegtijdige pensionering 
Om uitstroom van oudere werknemers te vergemakkelijken heeft het SKOBA-bestuur 
met het ABP overlegd over een fpu-suppletieregeling. Het ABP laat met voorbeelden zien 
hoe andere organisaties dit hebben aangepakt. Vervolgens zijn berekeningen gemaakt 
van de consequenties voor de organisatie en voor individuele medewerkers. Naar 
aanleiding van het overleg heeft het bestuur ervoor gekozen de 70% van het laatst 
verdiende loon aan te vullen tot 80%, met doorbetaling van de pensioenopbouw.  
 
Daar staat tegenover dat vijf rddf’ers behouden konden blijven en ook enkele tijdelijke 
krachten in vaste dienst konden komen. Voor de bonden was dat reden om akkoord te 
gaan met het sociaal plan, waarin de regeling verwerkt is. SKOBA stelt de tekst van het 
sociaal plan ter beschikking aan andere besturen die een dergelijke regeling overwegen 
op te nemen.  
 
De tien medewerkers op wie de regeling betrekking heeft, voelden zich aanvankelijk 
nogal opgejaagd. Zij moesten in enkele maanden beslissen over eerder stoppen, terwijl 
zij hier nog niet allemaal mee bezig waren. Niettemin hebben acht van hen (zes fte) van 
de regeling gebruik gemaakt. Met elk van hen heeft het ABP een individueel gesprek 
gevoerd om de persoonlijke consequenties van eerder stoppen te berekenen.  
 
De hele regeling kost het bestuur drie ton, verdeeld over een aantal jaren. De 
uitstromers zaten allemaal op het einde van hun schaal. Bovendien kreeg een aantal van 
hen ‘meer moeite’ met het onderwijs. In het reële scenario dat daarvoor (maximaal) 
middenschalers terugkomen is het bedrag in drie jaar terugverdiend. Eén of twee keer 
per jaar komt een vertegenwoordiger van het ABP langs om de situatie opnieuw door te 
nemen. 
 
(Bron: Case SKOBA) 

3.4 Extra werk creëren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPS 
• Verbreding van het schoolaanbod kan bescheiden extra werkgelegenheid 

opleveren. Indien de kwaliteit van de dienstverlening daarbij gebaat is, is het 
zinvol te verkennen of deze plek met eigen personeel is in te vullen.   

• Terugdringen van boventalligheid moet dan geen hoofddoel zijn. Enkele FTE aan 
nieuwe werkgelegenheid is nuttige bijvangst bij verrijking of verbetering van de 
kwaliteit van onderwijs en-of de dienstverlening aan leerlingen en ouders.  
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Wie denkt aan boventalligheid, denkt al snel aan het begeleiden van personeel naar 
ander werk. In theorie is boventalligheid echter ook te verminderen door nieuwe 
werkgelegenheid te creëren in de eigen organisatie. Daarvoor moet uiteraard wel 
financiering worden gevonden. Scholen doen dat door taken naar zich toe te trekken in 
aanpalende vakgebieden als bredeschoolwerk, vve, kinderopvang of zorg.  
 
De verbreding kan plaatsvinden op vele terreinen, afhankelijk van de lokale situatie, de 
capaciteiten van het personeel en de vraag van ouders. Besturen en scholen die hiermee 
ervaring hebben, benadrukken zonder uitzondering dat werkgelegenheid nooit het doel 
kan zijn van de taakverbreding. Als er een goede zorg en kinderopvang in de buurt is, 
ligt het zelf uitvoeren van die activiteiten niet voor de hand. Ook als de verbreding niet is 
te rijmen met andere doelen van de school, is het verstandiger ervan af te zien.  
 
Met deze vorm van ondernemerschap wordt in Nederland nog weinig ervaring opgedaan. 
Waar dat gebeurt heeft het tot weinig nieuwe werkgelegenheid geleid. Toch is er reden 
deze mogelijkheid verder te verkennen. Door verbindingen te leggen met andere 
gebieden kunnen scholen namelijk tegelijk de kwaliteit van hun dienstverlening 
verbeteren en op de bijkomende taken één of enkele personen plaatsen.  
 
Voor verschillende partijen kan die taakverbreding daarom interessant zijn. Het biedt 
scholen een kans een completer aanbod aan ouders en leerlingen te doen. Verbeterde 
coördinatie kan bovendien service aan ouders verbeteren. Voor de betrokken werknemer 
zijn de nieuwe taken vaak een nieuwe uitdaging en een kans voor verdere ontplooiing. 
Bovendien is elke gerealiseerde werkplek er één. Boventalligheid oplossen is vaak toch 
een verhaal van kleine successen.  
 
De verbreding past in een trend waarbij de ontwikkeling van kinderen zich niet beperkt 
tot het reguliere lesprogramma. Brede schoolvorming is daarvan een uitvloeisel. Scholen 
verrichten steeds meer activiteiten om de talenten van leerlingen breed aan te spreken 
en achterstanden snel weg te werken.  
 
Praktijk: Taakverbreding (1) 
Een Nijmeegse mytylschool heeft in samenwerking met een revalidatiecentrum en een 
ambulante dienst een polikliniek opgericht voor kinderen met problemen in de 
participatie op school, thuis of in de vrije tijd. Daarnaast werken de school en het 
revalidatiecentrum samen met een zorgaanbieder en eerstelijns therapie in een speciale 
kinderopvangvoorziening. 
 
Andere voorbeelden zijn een school, die voorschoolse educatie in eigen hand neemt om 
de kwaliteit ervan te verhogen en tegelijk de doorgaande lijn te stroomlijnen. Weer een 
andere school heeft een traject ontwikkeld voor hoogbegaafden. Van die expertise 
kunnen andere besturen (tegen vergoeding) gebruik maken. Van ouders wordt een 
beperkte bijdrage gevraagd om hun kinderen aan naschoolse activiteiten deel te laten 
nemen.  
 
Het extra aanbod kan een rol spelen bij de profilering van de school en kan het helpen 
nieuwe leerlingen aan zich te binden.  
 
(Bron: Kemper en Van Essen, 2012) 
 
Praktijk: Taakverbreding (2) 
In de cases zijn geen voorbeelden gevonden van projecten die tot extra werkgelegenheid 
hebben geleid. Wel werd in de marge van het gesprek op OBS De Brinck bekend dat de 
brede school in december 2012 een restaurant opent, waar kinderen een warme maaltijd 
kunnen nuttigen. Ouders lijken daaraan behoefte te hebben. Het is nog niet duidelijk in 
hoeverre uit de bijdrage van ouders extra werkgelegenheid zal voortkomen. In elk geval 
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zijn ouders enthousiast en kan het initiatief dienen als reclame voor de school. Voor OBS 
De Brinck is de strijd met overgewicht een belangrijke reden om dit initiatief te beginnen. 
Het idee is om kinderen onder begeleiding te laten koken voor hun ouders en hen daarmee aan 
te zetten ook zelf gezond te gaan koken. 
 
(Bron: Case OBS De Brinck) 

3.5 (Inter)regionale samenwerking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorkomen en terugdringen van boventalligheid gebeurt vooral door besturen en 
schoolleiders, blijkt uit de inventarisatie. Daarmee ligt het niveau van handelen op een 
erg decentraal niveau. Interbestuurlijke aanpakken zijn schaars en activiteit op 
interregionaal niveau is vrijwel helemaal afwezig. De regionale activiteit beperkt zich 
meestal tot vervangingspools. In het licht van de grote demografische uitdagingen in het 
primair onderwijs is het verwonderlijk dat niet meer besturen een gezamenlijke 
voorziening hebben opgetuigd. Ook het Ministerie van OCW vindt meer regionale 
samenwerking wenselijk.17 OCW overlegt daarover met het Participatiefonds.  
 
Schaalvoordelen 
Het bundelen van de krachten in een gezamenlijke aanpak vraagt weliswaar ‘offers’ van 
individuele scholen en/of besturen, maar daar staan schaalvoordelen tegenover. De 
voordelen hebben vooral te maken met slagkracht, efficiency en een betere match van 
vraag en aanbod.  
 
Vooral dat laatste is een probleem binnen individuele besturen, maar ook bij kleinere 
samenwerkingsverbanden. Zij hebben al snel geen mogelijkheden meer om het 
personeel binnen de eigen organisatie(s) te herplaatsen. Allereerst moeten zich 
vacatures voordoen, maar ook dan is het de vraag of er een succesvolle koppeling is te 
maken met een werknemer. Diens competenties aansluiten op het functieprofiel, maar 
daarnaast spelen zaken als de werktijdfactor, denominatie, reistijd en groep een rol. Hoe 

                                                
17 OCW (2012) Reactie op banenplan AOb. 13 juli 2012 ref 421711  

TIPS 
• Investeer in contacten met andere besturen en de gemeente. Zoek 

samenwerking. Een grotere schaal biedt slagkracht, efficiëntie en een beter 
match tussen vraag en aanbod.  

• Beginnende samenwerkingsverbanden stuiten vaak op weerstand: levert het 
niet meer bureaucratie op en verlies ik niet te veel autonomie? Toch kunnen de 
collectieve voordelen (verminderen beroep op WW) opwegen tegen de 
individuele nadelen (verplicht aannemen van elkaars personeel). Kijk daarom 
verder dan het school- of bestuursbelang.  

• Maak gebruik van bestaande infrastructuur. Kijk of de bestaande 
vervangingspool is uit te breiden met mobiliteitstaken. In de praktijk fungeert 
de pool vaak al als een ‘ventiel’ om de druk op scholen met boventalligen te 
verminderen. Ook spelen zij vaak al een rol bij het aantrekken van nieuw 
personeel. Kijk of de pool ook mobiliteitstaken kan vervullen.  

• Ook bestaande overlegstructuren van bestuurders of HRM’ers zijn te benutten 
om regionale samenwerking te bewerkstelligen.  

• Streef bij samenwerking naar harmonisering van het mobiliteitsbeleid. Of maak 
ten minste afspraken hoe met verschillen is om te gaan bij de overstap van 
personeel. 
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groter de vijver van vraag en aanbod, des te beter zijn de eisen en wensen op elkaar af 
te stemmen.  
 
Daar komt bij dat het zoeken naar een match binnen of buiten het bestuur al snel een 
grote investering vergt, maar ook HRM-expertise die binnen een kleinere organisatie niet 
altijd voorhanden is. Samenwerken kan voorkomen dat elke school of bestuur voor 
zichzelf het wiel moet uitvinden. Bovendien zijn door een krachtenbundeling met 
beperkte overhead een of enkele HRM-specialisten vrij te spelen. De case over de 
Dommelgroep laat zien dat twee gezamenlijke medewerkers op vijf besturen haalbare 
kaart is.  
 
Praktijk: Minimale schaalgrootte vereist 
De vijf besturen van de Dommelgroep hebben samen een stafafdeling P&O opgezet om 
op het terrein van personeelsbeleid en -beheer een hogere mate van professionaliteit te 
bereiken. Behalve op administratieve en salarisprocessen ligt de focus van het Centrum 
Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD) sterk op de ontwikkeling en implementatie 
van beleidsmatige thema’s als mobiliteit, werving en selectie, scholing en arbo.  
 
Bovendien is een goed lopende vervangingspool onderdeel van het CPD. Hierin werken 
vijfentwintig medewerkers in vaste dienst die dagelijks de vervangingen doen binnen de 
veertig scholen van de Dommelgroep. Daarnaast koopt de Dommelgroep centraal in als 
het gaat om P&O-diensten. Voorbeelden hiervan zijn: arbodienstverlening, de 
salarisadministratie en payrolldienstverlening.   
 
Zelfs op een schaal van 900 werknemers is het binnen de Dommelgroep niet altijd 
mogelijk een mobiliteitsmatch te maken, constateert het CPD. De wensen 
(aanstellingsomvang, school, leerlingengroep, reisafstand etc.) of bevoegdheden van de 
werknemer sluiten soms net niet op elkaar aan. Ook is soms overleg nodig om de 
uiteenlopende arbeidsvoorwaarden van werkgevers op elkaar te laten aansluiten. De 
verwachting is dat als straks meer mensen mobiel worden het maken van ‘matches’ 
gemakkelijker wordt.  
 
(Bron: Case de Dommelgroep) 
 
Belemmeringen 
De schaarse voorbeelden van een regionale aanpak leren dat die aanpak niet altijd 
zonder slag of stoot ontstaat. Een belangrijke belemmering om deel te nemen aan een 
regionale aanpak is het bijna onvermijdelijk inleveren van een stukje autonomie. De 
deelnemers verplichten zich bijvoorbeeld om vacatures in te vullen met (boventallig) 
personeel van de andere deelnemers. Besturen en scholen reageren afwijzend op deze 
inperking van de zeggenschap over de eigen personeelsvoorziening.  
Bovendien zijn sommigen bang om de minder goed presterende leraren van andere 
scholen toegeschoven te krijgen. Besturen zijn daarnaast terughoudend met het optuigen 
van een extra overlegstructuur of zelfs bestuurslaag. Ook verschillen in 
arbeidsvoorwaarden en het omgaan met opgebouwde rechten kan mobiliteit van 
werknemers naar andere besturen belemmeren.  
 
Het primair onderwijs heeft al met al moeite om de samenwerking te vinden. Kennelijk is 
de druk van de demografische ontwikkelingen op veel plekken nog niet dusdanig, dat 
besturen de voordelen van samen optrekken vinden opwegen tegen de nadelen van een 
extra laag en het overdragen van zeggenschap. Ook is het mogelijk dat de 
‘opstartkosten’ een drempel zijn: Het vergt een aanzienlijke investering om 
overeenstemming te krijgen tussen groepen besturen. Toch zijn er enkele voorbeelden 
die laten zien dat regionale samenwerking voordelen met zich meebrengt. Het in de 
literatuur meest aangehaalde voorbeeld van een succesvol mobiliteitscentrum is het 
Personeelscluster Oost-Nederland (PON). 
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Praktijk: Succesvol mobiliteitscentrum 
Het Personeelscluster Oost-Nederland is een samenwerkingsverband van 27 besturen 
(115 scholen) in Oost-Gelderland. De aanleiding voor de oprichting is de noodzaak om 
tot 2020 onder invloed van de leerlingendaling een kwart van het personeel (500 tot 750 
arbeidsplaatsen) aan ander werk te helpen. Er was daarmee een grote externe druk om 
een gezamenlijke voorziening op te tuigen.  
 
De twee kernelementen van het personeelscluster zijn een gezamenlijke vervangingspool 
en de verplichting om bij vacatures personeel van andere deelnemende besturen 
voorrang te geven boven externe sollicitanten. Met name besturen met ruimte in de 
formatie hadden aanvankelijk bedenkingen tegen deze verplichting, maar lieten zich 
overtuigen door de voordelen. De krachtenbundeling heeft ertoe bijgedragen, dat 
gedwongen ontslagen vooralsnog zijn voorkomen.   
 
(Bron: Desk research) 
 
Gebruik bestaande infrastructuur (zoals vervangingspools) 
Een mobiliteitscentrum hoeft geen geheel nieuwe voorziening te zijn. Die samenwerking 
hoeft overigens niet per se vanaf de grond te worden opgebouwd. Wellicht is een relatie 
te leggen met bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Het is ook mogelijk om de al 
bestaande vervangingspool uit te breiden met mobiliteitstaken. Ook het PON heeft in 
eerste instantie gebruik gemaakt van de infrastructuur van de vervangingspool. Nog 
altijd is dat een kernactiviteit.  
 
In de meeste regio’s is er al een duidelijke link tussen vervangingen en mobiliteit. In de 
praktijk fungeert de vervangingspool vaak als een ‘ventiel’ om de druk op scholen met 
boventalligen te verminderen. De overstap van vrijwillig geïnteresseerden of aangewezen 
boventalligen kan een uitweg zijn om ontslag van personeel te voorkomen. Mogelijk kan 
een vervanging op den duur uitmonden in permanente plaatsing op een andere school. 
Hoewel niet expliciet voor dat doel ontworpen, helpt een vervangingspool in de praktijk 
de mobiliteit tussen besturen te vergroten.    
 
Ook spelen vervangingspools vaak een rol bij het aantrekken van nieuw personeel. Naast 
een aantal vaste medewerkers is er doorgaans een flexibele schil van leraren, die via 
tijdelijke contracten of detacheringsconstructies tijdelijk inzetbaar zijn bij vervangingen. 
Vaak gaat het om pas afgestudeerden. Soms richt een pool zich daar zelfs expliciet op, 
en wordt stevig geïnvesteerd in begeleiding, coaching en beoordeling van deze tijdelijke 
werknemers. Het doel is om gekwalificeerde en gemotiveerde afgestudeerden eerst 
tijdelijk aan een bestuur(scluster) te binden, totdat wellicht ergens een vacature 
ontstaat. De pool is in dat geval een selectie-instrument om de instroom van nieuw 
personeel in goede banen te leiden.   
 
Praktijk: Nieuwe taken voor de vervangingspool 
De grootste vervangingspool in Midden-Nederland is de PiO Invalpool, waarvan 31 
schoolbesturen gebruik maken met samen 220 scholen en 55.000 leerlingen in de 
provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Holland (’t Gooi) en Zuid-Holland (Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden). De hoofdactiviteit van de pool is het invullen van duizenden 
jaarlijkse aanvragen voor korte en langere vervangingen.  
 
De pool bestaat uit een aantal vaste medewerkers en een flexibele schil van veelal pas 
afgestudeerd personeel. Voor zittend personeel dat is geïnteresseerd in mobiliteit biedt 
de pool vergroting van de loopbaanmogelijkheden, voor pas afgestudeerden een 
mogelijke opstap naar een vaste aanstelling.  
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De 2,5fte van het bureau werven (onder meer) actief op pabo’s in regio’s waar voor 
afgestudeerden weinig werk is in het basisonderwijs. Verhuisbereidheid is dan wel een 
expliciet criterium. De invalpool speelt daarmee een rol in de selectie, begeleiding en 
evaluatie van nieuw personeel. Bij die evaluatie wordt gebruik gemaakt van een digitaal 
systeem, waarin scholen hun ervaringen terugkoppelen. Gaandeweg ontstaat zo een 
beeld van het functioneren en ontwikkelbehoefte van de vervangers.  
 
(Bron: Desk research PiO Invalpool) 
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4 CASESTUDIES 

4.1 Mobiliteitswensen in kaart brengen 

De Dommelgroep is een coöperatieve vereniging in Noord-Brabant, die bestaat uit vijf 
schoolbesturen (SKOSO, SKIPOS, SKOPOS, Leijestroom en St-Christoffel). Daaronder 
vallen veertig basisscholen, 900 personeelsleden en ongeveer 10.000 leerlingen.  
 
Aanpak in het kort 
 
De Dommelgroep stimuleert actief dat hun personeel mobiel wordt. Hiervoor is 
mobiliteitsbeleid ontwikkeld. Met de daarin beschreven initiatieven probeert de 
vereniging niet alleen boventalligheid te voorkomen, maar ook om de inzetbaarheid en 
ontwikkeling van werknemers te bevorderen en daarmee de flexibiliteit van de 
organisatie. Het Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD) brengt jaarlijks de 
mobiliteitswensen van alle medewerkers in kaart, als onderdeel van de jaarlijkse 
personeelsvragenlijst. Hieraan verbonden is een mobiliteitsformulier ontwikkeld waarop 
geïnteresseerden in detail hun wensen kenbaar kunnen maken. Ook is er een workshop 
ontwikkeld die jaarlijks wordt gegeven. Nadat medewerkers zich hebben aangemeld voor 
mobiliteit probeert het Centrum een match te maken tussen medewerkers onderling en 
via de invulling van  vacatures. Wie mobiliteit in het kader van persoonlijke ontwikkeling 
heeft aangevraagd, heeft daarbij een voorrangspositie. Ook is mobiliteit een terugkerend 
onderwerp tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken.  
 
Aanleiding 
 
Uit oogpunt van kwaliteitsbewaking en efficiency hebben de vijf besturen van de 
Dommelgroep een gezamenlijk Centrum Personeelsvoorziening opgericht. Dat is belast is 
met de ontwikkeling van HRM-beleid, waaronder ook mobiliteit valt. Een centrale 
gedachte is dat de school en omgeving voortdurend veranderen, wat van werknemers in 
het primair onderwijs veel flexibiliteit vraagt. Naast persoonlijke ontwikkeling door onder 
meer scholing zet het CPD sinds een jaar actief in op mobiliteit.  
 
Doel 
 
Het voorkomen van boventalligheid is één van de doelen van het beleid. Het hoofddoel 
van het mobiliteitsbeleid is de juiste persoon gemotiveerd op de juiste plek te krijgen. 
Meer specifiek moet het stimuleren van vrijwillige mobiliteit leiden tot individuele 
ontplooiing en uitdaging van de medewerker, bredere inzetbaarheid, flexibiliteit van de 
organisatie en verfrissing van de blik binnen teams.  
 
Het CPD streeft ernaar dat medewerkers mobiliteit als een normaal onderdeel van hun 
ontwikkeling gaan beschouwen. Niet alleen met het oog op ontwikkeling is dat nuttig, 
maar ook als vertrekpunt op het moment dat boventalligheid aan de orde komt.  
 
Vooralsnog hebben de besturen van de Dommelgroep nog nauwelijks medewerkers in het 
rddf hoeven plaatsen.  Wel is één van de besturen is in het vorig schooljaar een sociaal 
plan overeengekomen, maar de leerlingenkrimp viel tot vorig schooljaar mee.   
 
De komende tijd zal dit veranderen, waardoor het belang van goede procedures rond in- 
en externe mobiliteit toeneemt. De komende vijf jaar zal het aantal leerlingen naar 
verwachting met zeshonderd dalen, naar ongeveer 9.150. Dat zou kunnen neerkomen op 
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veertig voltijdbanen minder. Zij hopen de krimp te kunnen opvangen met enerzijds 
natuurlijk verloop en anderzijds mobiliteitsinitiatieven.  
 
 
Opzet 
 
De personeelsvragenlijst 
Het CPD stimuleert mobiliteit en speelt daar een intermediërende rol in. Daartoe brengt 
het de mobiliteitswensen van alle werknemers in kaart. Dat gebeurt via de 
personeelsvragenlijst, die de werknemers jaarlijks in januari of februari digitaal krijgen 
toegestuurd. In de vragenlijst is onder meer een stellingenblok over mobiliteit 
opgenomen.  
 
Mobiliteitsformulier 
In de vragenlijst wordt verwezen naar een mobiliteitsformulier, dat door het CPD is 
ontworpen voor medewerkers die zijn geïnteresseerd in een andere werkplek. Dat kan 
binnen de school zijn, binnen het bestuur, de Dommelgroep of daarbuiten. Medewerkers 
kunnen dit formulier ook op een ander tijdstip opvragen bij hun leidinggevende, of 
vinden dit op de website van de Dommelgroep.  
 
Op dit formulier kan de medewerker in detail zijn kennis, ervaring en wensen kenbaar 
maken. Onder meer de volgende gegevens worden uitgevraagd:  

- Personalia 
- Huidige functie (bestuur, school, groep, werktijdfactor) 
- Opleiding (opleiding, nascholing, diploma’s/certificaten en jaar) 
- Werkervaring (in onder- en bovenbouw, overig, specifieke deskundigheid) 
- Mobiliteitswensen (functie, betrekkingsomvang, locatie(s), schoolgrootte,  

onderwijsconcept, onder-/midden-/bovenbouw, vervangingspool) 
- Motivatie voor mobiliteit.  

 
Na het invullen volgt altijd binnen drie weken een gesprek met een CPD-medewerker om 
op basis van de ingevulde gegevens te zoeken naar praktische mogelijkheden. Een 
belangrijk punt daarbij is de motivatie van de medewerker, zeker bij interne mobiliteit. 
Uitgangspunt is dat de medewerker mobiliteit aanvraagt in het kader van zijn 
persoonlijke ontwikkeling en er een positieve beoordeling heeft plaatsgevonden.  
 
Als er een concrete overstapmogelijkheid is, vindt ook een gesprek met de (eventueel) 
nieuwe leidinggevende plaats. De huidige leidinggevende wordt in beginsel altijd op de 
hoogte gesteld van de mobiliteitswens.  
 
Indien de wensen van de medewerker op korte termijn niet zijn te realiseren, wordt de 
medewerker opgenomen in een zogenaamd mobiliteitsoverzicht. Bij het ontstaan van een 
vacature wordt dan gekeken of er met één of enkele van de medewerkers uit dat 
overzicht een match is te maken. Het CPD is daarbij intermediair. Mocht dat het geval 
zijn, dan ontstaat een voorkeurspositie voor deze medewerker(s) en zal/zullen zij altijd 
worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Een belangrijk onderdeel bij een 
medewerkerswissel tussen besturen zijn de arbeidsvoorwaardelijke consequenties. De 
verschillende besturen stellen zich hierin constructief op.  
 
Jobrotatie 
Om alvast ervaring op te doen met een andere werkplek is er ook de mogelijkheid van 
tijdelijke ‘jobrotatie’. Daarbij wisselen twee medewerkers van verschillende scholen 
tijdelijk van plek. Ook kan een medewerker een week meedraaien op een andere school 
binnen of buiten het eigen bestuur. Het CPD heeft hierin een intermediair rol.  



 

37 

Project ‘Mobiliteit in het kader van persoonlijke ontwikkeling’ 
Een formulier alleen volstaat niet om mobiliteit van de grond te krijgen. Daarom is het 
project ‘Mobiliteit in het kader van persoonlijke ontwikkeling’ opgestart. Dit project richt 
zich op het verbeteren van de ‘mindset’ t.a.v. mobiliteit bij directeuren en medewerkers 
evenals het daadwerkelijk in beweging krijgen van medewerkers. In eerste instantie is 
een workshop mobiliteit gegeven aan directeuren, omdat zij een aanjagende rol moeten 
spelen. Daarna zijn ook vrijwillige workshops voor medewerkers gehouden in een serie 
van zeven avonden van tweeënhalf uur.   
 
Onderdeel van de workshop is het zogenaamde ‘mobiliteitsspel’. Dat spel, een soort 
triviant, is vooral bedoeld om kennis te maken met medewerkers en werkwijzen op 
andere scholen, maar kan ook de drempel verlagen om verder te kijken dan de eigen 
school. Tijdens de workshop vertelt iemand zijn eigen mobiliteitsverhaal en wat de 
verandering van werkplek heeft opgebracht. Ook geeft een personeelsfunctionaris 
toelichting op de arbeidsvoorwaardelijke consequenties als iemand van school verandert.  
 
Project Aanbod interne expertise 
Tot slot is er het project ‘Aanbod interne expertise’. Binnen de Dommelgroep werken 
medewerkers die naast hun functie capaciteiten hebben, waarvoor zij gecertificeerd zijn. 
Als deze medewerkers het interessant vinden om meer met deze capaciteiten te doen, 
probeert het CPD hen daarbij te ondersteunen door deze expertise binnen de hele 
Dommelgroep aan te bieden. Een van de medewerkers is bijvoorbeeld gecertificeerd 
video-interactiecoach. Ook is er een specialist hoogbegaafdheid en een ergotherapeut. 
Het doel hiervan is om deze medewerkers enerzijds meer uitdaging en afwisseling te 
geven en anderzijds de organisatie een breder en kostenbesparend 
dienstverleningsaanbod te bieden.  
 
Resultaten 
Een belangrijk doel van het project is om van mobiliteit een vanzelfsprekend onderdeel te 
maken van de ontwikkeling van medewerkers. Het gaat om het creëren van een positieve 
‘mindset’ rond mobiliteit. Zeventig medewerkers hebben aan de workshops mobiliteit 
deelgenomen. Vijftig van de ongeveer negenhonderd medewerkers hebben een 
mobiliteitsformulier ingevuld. Het CPD realiseert zich goed dat het hierbij gaat om 
cultuurverandering en het veranderen van cultuur kost tijd. In dat licht is dit een aardig 
resultaat voor het eerste jaar. 
 
Wat betreft daadwerkelijke overplaatsingen is de praktijk weerbarstig. Doordat er (nog) 
geen gedwongen mobiliteit is, richten de activiteiten zich in de praktijk vooral op interne 
mobiliteit. Vanuit dit project heeft het CPD voor zeven medewerkers de mobiliteitswens 
kunnen verwezenlijken. Dit aantal is nog niet hoog. Dit komt onder meer doordat het 
project pas een jaar loopt. Ook zijn de mobiliteitswensen vaak erg specifiek waardoor 
uitruilen moeilijker is. Daarnaast komt het voor dat medewerkers zich terugtrekken als er 
een concrete match blijkt te zijn. Desalniettemin spreekt het CPD van een acceptabel 
begin. 
 
De Dommelgroep heeft in samenwerking met twee grote schoolbesturen uit de regio 
(ATO en Signum) een overdrachtsdocument opgesteld voor wat betreft het project 
‘Mobiliteit in het kader van Persoonlijke ontwikkeling’. Dit overdrachtsdocument wordt 
binnenkort beschikbaar gesteld aan de sector.   
 
Lessen 
 

• Intrinsieke motivatie t.a.v. de persoonlijke ontwikkeling is het uitgangspunt. 
Mobiliteit moet een positieve lading krijgen en behouden. Bij mobiliteit gaat het 
niet om het verplaatsen van slecht functionerende medewerkers. Vrijwillige 
mobiliteit zou een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de 
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organisatiecultuur. Door de dynamiek die daarmee ontstaat kan gedwongen 
mobiliteit of ontslag (deels) voorkomen worden.   Wanneer alleen boventallig of 
onvoldoende presterend personeel benaderd wordt, bestaat de kans dat de 
betrokken medewerkers de hakken in het zand zetten en mobiliteit bij het overige 
personeel een negatief stempel krijgt. Goed mobiliteitsbeleid gaat idealiter aan 
gedwongen ontslagen vooraf, al is dat laatste voor de Dommelgroep overigens 
niet aan de orde.  
 

• In tijden van (dreigende) krimp wordt een heldere beoordelingscyclus nog 
belangrijker. Tot enkele jaren geleden werden beoordelings- en 
functioneringsgesprekken niet of nauwelijks gehouden. De uitkomsten werden 
vaak niet gearchiveerd.  In algemene is in het bereiken van een cultuur van elkaar 
aanspreken op verwachtingen en resultaten nog winst is te behalen.  

 
Knelpunten 
 

• Een lastig punt is dat het mobiliteitsbeleid van de vijf besturen niet is 
geharmoniseerd. Werkgelegenheidsbeleid (drie besturen) en ontslagbeleid (twee 
besturen) bestaan naast elkaar. Ook hebben de besturen vooralsnog allemaal hun 
eigen visie. De (on)mogelijkheden van mobiliteit kunnen per bestuur daardoor iets 
uiteenlopen. In de praktijk betekent een overstap van het ene naar het andere 
bestuur ontslag bij de ene stichting en een nieuwe aanstelling bij de andere. In 
dat geval zijn aanvullende afspraken nodig om te voorkomen dat de medewerker 
door zijn overplaatsing een slechtere positie krijgt. Omdat de besturen zich wel 
gecommitteerd hebben aan gezamenlijke kaders, is deze situatie in de praktijk 
goed werkbaar. De vijf besturen hebben de intentie uitgesproken te komen tot 
verdere harmonisatie en daarmee een krachtig en uniform mobiliteitsbeleid.  
 

• Het is in de praktijk vaak lastig om een match te maken binnen de vijf besturen. 
Vaak sluiten de wensen (aanstellingsomvang, school, leerlingengroep, reisafstand 
etc.) of bevoegdheden van de werknemer net niet op elkaar aan. Soms is daarin 
te bemiddelen, vaak ook niet.  
 

• Leerlingenprognoses zijn doorgaans afkomstig van de gemeente. Die prognoses 
zijn bijna altijd te rooskleurig. De planning van bouwprojecten kan bijvoorbeeld te 
optimistisch zijn ingeschat of de nieuwe woningen trekken minder jonge gezinnen 
dan beoogd. Het is daarom niet eenvoudig om op lange termijn een goed beeld te 
vormen van het verwachte aantal leerlingaanmeldingen. Terwijl besturen hierop 
wel moeten anticiperen bij de aanname of mobilisatie van personeel.  
 

• Veel besturen lijken moeite te hebben om goed, nieuw personeel aan zich te 
binden. Dit leidt tot de neiging om vacatures in te vullen met payrolling. De 
zogenaamde ‘payrollparels’ probeert men vervolgens met vervangingen vast te 
houden.  
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4.2 Overstap naar het voortgezet onderwijs 

De Stichting Primair Onderwijs Venray en regio heeft zeventien Rooms-Katholieke 
basisscholen en één speciale basisschool onder haar hoede. De stichting verzorgt 
onderwijs aan ongeveer 3.600 kinderen en heeft ongeveer 375 personeelsleden in dienst.  
 
Aanpak in het kort 
 
Vijf medewerkers van SPO Venray hebben de overstap gemaakt naar het voortgezet 
onderwijs. Alle docenten zijn Nederlands gaan studeren. Eén van hen heeft gebruik 
gemaakt van de terugkeerregeling. Ter overbrugging is meestal gebruik gemaakt van 
onbetaald verlof met doorbetaling van pensioenlasten. SPO houdt de faciliteit open ook 
nu het sociaal plan niet meer in werking is, vooral als carrièrekans voor jongeren.  
 
Aanleiding 
 
De afgelopen jaren is de stichting geconfronteerd met een sterke daling van het aantal 
leerlingen en heeft een sociaal plan afgesproken. Een aantal medewerkers zijn in 2010 
en 2011 in het RDDF geplaatst. 
 
De uitwisseling met omliggende VO-scholen is ontstaan uit een eigen initiatief. 
Bijvoorbeeld een werknemer heeft in reactie op boventalligheid in SPO vakantiedagen 
opgenomen om een week mee te draaien op een VO-school. Toen zich later een vacature 
voor leraar Nederlands voordeed, heeft ze gesolliciteerd.  
 
Bij dit gesprek was ook een P&O’er van SPO aanwezig. Hoewel die bijdrage (in de 
beleving van de werknemer) in eerste instantie terughoudend verliep, is er uiteindelijk 
een afspraak bereikt die voor alle partijen werkbaar was. De medewerker bleef in eerste 
instantie gedeeltelijk op de basisschool werkzaam als gymlerares en groepsbegeleidster.  
 
Op die manier was ze niet meer verantwoordelijk voor een vaste klas, oudergesprekken 
en ‘regelzaken’. Ook de opleiding die door alle teamleden gevolgd werd in het kader van 
de overgang naar een daltonschool, heeft zij niet meer hoeven volgen. De vrijkomende 
tijd heeft zij gebruikt voor haar tweedegraads bevoegdheid. In Sittard is de opleiding 
modulair ingericht, waardoor het gemakkelijker te combineren is met werk.  
 
De opleiding is betaald door de VO-school. SPO heeft geen bijdrage geleverd, maar wel 
een dag binnen het RDDF-plaatsing ter beschikking gesteld en zijn dubbele lasten aan 
het ABP doorbetaald. Ook is er een terugkeergarantie. Een leraar van de sectie 
Nederlands bood zich aan als vakinhoudelijke coach. Verder heeft de VO-school voor 
praktische ondersteuning gezorgd tijdens de overgangsperiode.   
 
Doel 
 
Het faciliteren van de overstap naar VO is bedoeld om boventalligheid te verminderen. 
Nu die boventalligheid is opgelost blijft de mogelijkheid bestaan. Het doel is nu vooral om 
(met name instromende jonge) werknemers een extra carrièrekans te bieden. Bovendien 
valt nooit uit te sluiten dat in de toekomst opnieuw boventalligheid ontstaat. Een andere 
mogelijkheid is, dat mobiliteit in omgekeerde richting plaats gaat vinden, als over een 
aantal jaren de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs zullen teruglopen. 
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Opzet 
 
SPO heeft een uitgebreid sociaal plan vastgesteld en daarvoor ook middelen uitgetrokken 
in de begroting: ongeveer 250 duizend euro. Over het sociaal plan is veel 
gecommuniceerd. Er zijn onder meer bijeenkomsten geweest en er is een 
informatiebulletin verschenen. Dit heeft de medewerkers wel bewust gemaakt. Ook is 
een outplacementbureau ingezet. Niettemin is het onderwerp pas echt gaan leven toen 
mensen in het rddf geplaatst werden.   
 
Voor de overstap naar het voortgezet onderwijs bestaat geen vastomlijnde aanpak. De 
contacten met enkele VO-scholen zijn gaandeweg ontstaan naar aanleiding van concrete 
vacatures en op initiatief van medewerkers (zie aanleiding). Dat neemt niet weg dat door 
de eerdere contacten en (informele) afspraken een basis is ontstaan voor andere 
werknemers om gemakkelijker de overstap te maken.  
 
Ook nu het sociaal plan is beëindigd, wil SPO de mogelijkheid open houden. Een 
volgende stap kan zijn om met een aantal VO-scholen pro-actief, dus buiten individuele 
gevallen om, te bespreken wat men bij vacatures van elkaar kan verwachten. Wellicht is 
in de toekomst zelfs een pool van geïnteresseerde werknemers aan te leggen, die 
omliggende VO-scholen bij een vacature kunnen inzien. Intern zou SPO vast kunnen 
leggen welke ondersteuning men in dergelijke gevallen wel en niet biedt.  
 
De grootste noodzaak om vervolgstappen te zetten is bij SPO verdwenen, nu de 
boventalligheid is opgelost. Er zijn voorlopig geen concrete plannen in die richting.  
 
Resultaten 
 
Vijf medewerkers hebben in middels de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs, 
allemaal als leraar Nederlands. Eén van hen heeft gebruik gemaakt van de 
terugkeerregeling en werkt weer op haar oude plek. Mede door de overstap van deze 
werknemers zijn gedwongen ontslagen voorkomen.  
 
Lessen 
 

• Het VO biedt wel degelijk uitstroom- en carrièrekansen voor personeel in het 
basisonderwijs. Overigens blijken vooral leerkrachten van groep 8 door te 
stromen.  

 
• Goede praktijken hoeven niet per se ‘van bovenaf’ tot stand te komen. De 

verkenning van een nieuwe aanpakken kan ook al doende ‘bottom up’ ontstaan. 
Veel hangt dan af van individuele personen: een initiatiefrijke werknemer, een 
bereidwillige directeur et cetera. Om de persoonsafhankelijkheid te verminderen 
en de goede praktijk verder te ontwikkelen, is het zinvol na de eerste fase vaste 
afspraken te maken. De kunst is om dat zonder te veel formaliteiten te doen.  

 
• Net zo belangrijk als investeren in een aanpak is investeren in goede contacten. 
 
• Boventalligheid kost tijd en geld. Het is daarom zinvol in een vroeg stadium te 

beginnen met communiceren en daarnaast middelen te reserveren in de 
begroting.  

 
• Communiceer open en transparant met de GMR over de boventalligheid en de te 

nemen maatregelen zoals het ontwikkelen van een sociaal plan. 
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Knelpunten 
 

• Van een echte aanpak is nog geen sprake. Centrale sturing en begeleiding 
ontbreekt daarvoor nog te veel. Met omringende VO-scholen zijn geen afspraken 
gemaakt over wat men bij vacatures van elkaar kan verwachten en ook de 
werkwijze van SPO zelf is niet vastomlijnd. De betrokken werknemers vonden dat 
het initiatief erg bij henzelf lag: een week meelopen op een VO-school was alleen 
mogelijk in eigen (vakantie)tijd.  
 

• Een ‘gevaar’ voor de basisschool is dat vooral goede, gemotiveerde leerkrachten 
initiatief nemen om over te stappen. 
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4.3 Zakelijkheid als uitgangspunt 

De Brinck in Uden is een openbare basisschool met twintig medewerkers en ongeveer 
180 leerlingen. Samen met de naastgelegen Rooms-Katholieke basisschool Jan Bluyssen 
is een brede school opgericht. Naast de twee scholen zijn daarin een peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf en praktijken voor logopedie en kinderoefentherapie Cesar gehuisvest. 
De Brinck is onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep, een 
samenwerkingsverband van achttien scholen.  
 
Aanpak in het kort 
 
Door meer nadruk op ondernemerschap en bedrijfsmatig werken probeert OBS De Brinck 
de kwaliteit te verhogen en tegelijk kosten en risico’s terug te dringen. De school kiest 
voor een kleine organisatie met daaromheen een schil van particuliere ondernemingen 
(orthopedagoog, logopedist, remedial teacher), die op dezelfde locatie zijn gehuisvest. 
De kwaliteiten van de eigen mensen worden ingezet in task forces, ook bedoeld om de 
afhankelijkheid van externe adviseurs te verminderen.   
 
Aanleiding 
 
De Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG), waarvan OBS De Brinck in Uden 
onderdeel is, heeft te maken met een forse leerlingendaling. Daarom is een sociaal plan 
afgesproken met een omvang van twintig fte. Door goede afspraken met de bonden is de 
gehele boventalligheid in de vrijwillige fase opgelost. In samenspraak is een heel 
repertoire aan mobiliteit bevorderende maatregelen overeengekomen, inclusief 
vertrekpremies.  
 
In die situatie is er volgens de schooldirecteur geen ruimte om risico’s te nemen. Bij de 
oprichting van een brede school (‘Het Speelplein’) samen met de naastgelegen Rooms-
Katholieke basisschool Jan Bluyssen is dat een expliciet uitgangspunt geweest. Daarom is 
aangestuurd op een kleine organisatie met daaromheen een schil van zzp’ers, die op 
dezelfde locatie zijn gehuisvest en waarmee beide scholen een langdurige relatie 
opbouwen. Op die manier was het mogelijk diverse disciplines (orthopedagoog, 
logopedist, remedial teacher) onder één dak te verzamelen.  
 
In de optiek van De Brinck is de weerbaarheid van scholen te vergroten door er, meer 
dan nu het geval is, naar te kijken als naar een onderneming. Veel schoolleiders hebben 
een onderwijsachtergrond en zijn vooral daarop gericht. Dat is op zichzelf niet slecht, de 
kwaliteit van onderwijs staat immers te allen tijde voorop. Tegelijk zijn door 
decentralisatie en deregulering veel verantwoordelijkheden bij de school komen te liggen. 
Behalve als onderwijskundig hoofd moet de schoolleider zich daarom ook – en in 
toenemende mate – kunnen profileren als zakelijk leider. Ook door slim in te kopen, 
slimmer te organiseren, waar nodig coalities te sluiten met andere scholen of besturen, 
door personeel aan te spreken op hun prestaties en ontwikkeling et cetera kan de 
schoolleider zijn positieve bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit.  
 
Doel 
 
Op het terrein van werkgelegenheidsbeleid staan professionalisering en zakelijkheid 
voorop. Een constante nadruk daarop is in de filosofie van De Brinck de belangrijkste 
manier om op de langere termijn werkgelegenheid te kunnen blijven garanderen. De 
constructie met zelfstandige ondernemers moet in dat licht worden gezien. Volgens de 
directeur van De Brinck is de kwaliteit van dienstverlening het best gewaarborgd in een 
onderneming terwijl tegelijk de risico’s voor de school daardoor afnemen.  
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Opzet 
 
Kleine organisatie 
Die bedrijfsmatige houding is in Uden niet formeel verwoord in de visie, maar werkt wel 
door in veel beslissingen. Het meest zichtbaar is dat in de vorm van de organisatie: een 
relatief kleine groep werknemers (vijftien leraren en één onderwijsassistente op 180 
leerlingen en daarnaast een directeur, een intern begeleider, een ICT’er en een 
onderwijssecretaresse), met daaromheen een aantal zzp’ers en andere organisaties.  
 
Op Het Speelplein zijn onder meer een peuterspeelzaal gevestigd, een kinderdagverblijf, 
buiten- en tussenschoolse opvang, logopedie, remedial teaching, een osteopathiepraktijk 
(maag- of darmproblemen) en kinderoefentherapie. Daarnaast maakt een 
thuiszorgorganisatie gebruik van Het Speelplein om zich van daaruit te kunnen richten op 
kinderen met overgewicht. Na schooltijd is er een sportaanbod (‘Kicks’). Om het aanbod 
dichtbij de school te kunnen huisvesten heeft De Brinck twee flatjes pal naast de school 
afgehuurd. Na een aanloopperiode van twee jaar moeten de daar gehuisveste zzp’ers 
geheel zelfvoorzienend worden en de huur volledig zelf dragen.  
 
Zakelijke beoordeling 
Ook intern is die zakelijkheid merkbaar. De directie kijkt bij zowel de werving als 
beoordeling van personeel naar ‘eigen ondernemerschap’. Daarmee bedoelt de directie 
onder meer dat dat zij zijn aan te spreken op resultaten en op hun eigen ontwikkeling. 
Bij wijze van outputsturing monitort De Brinck nauwgezet de prestatieontwikkeling van 
de leerlingen. In de functioneringscyclus is dit één van de indicatoren, naast (onder 
meer) het werken aan de eigen ontwikkeling. De gesprekken worden goed 
gedocumenteerd en gebruikt om personeel aan te kunnen spreken op (afspraken over) 
hun ontwikkeling.  
 
Externe afhankelijkheid verminderen 
Op De Brinck wordt gekeken naar deskundigheden van het personeel naast het lesgeven. 
Mogelijk heeft iemand specifieke interesses en vaardigheden, waarvan ook de rest van 
het personeel gebruik kan maken. In plaats van externe trainingen, kan het inhoudelijk 
en financieel interessant zijn een eigen medewerker (verder) in dit onderwerp te 
bekwamen en de rest van het personeel vervolgens zelf te trainen. Een externe training 
kost al gauw 1.000 tot 1.200 euro per dag.  
 
Bovendien is een interne deskundige ook beschikbaar als diens advies en ondersteuning 
nodig is in een praktijksituatie. Dat kan overigens ook op een andere school zijn. Een 
voorbeeld is gedragsproblematiek. De Brinck had een eigen gedragsspecialist in huis. 
Toen de directie hoorde dat in een bepaalde klas op een andere school een aantal lastige 
leerlingen zaten, heeft een tijdelijke uitruil van personeel plaatsgevonden. Uiteindelijk is 
de werknemer door de directie gestimuleerd om voor zichzelf te beginnen.  
 
Om kennisdeling binnen de stichting verder te vergroten vormen de intern begeleiders 
samen een netwerk. Het doel is om van elkaar te leren, maar ook om expertises op 
elkaar af te stemmen. Er zijn bijvoorbeeld leesexperts en rekenexperts. Scholen kunnen 
desgewenst van elkaars diensten gebruik maken. Ook zijn er op stichtingsniveau vijf 
ICT’ers vrij geroosterd, waarvan alle scholen gebruik kunnen maken. 
 
Om de service aan ouders verder op te tuigen en verdere invulling te geven aan de brede 
school, is (per december 2012) een restaurant in de school geopend. Het bedrijfsleven in 
Uden heeft de infrastructuur, keuken en middelen beschikbaar gesteld in het kader van 
maatschappelijke betrokkenheid. Het project wordt mede ondersteund door de GGD en 
de verbruiksartikelen komen van een supermarktketen (Jumbo). Unilever is via het JOGG 
(Jeugd Op Gezond Gewicht) betrokken. Het betreft hier vooral ondersteuning in de PR. 
Ouders lijken hier behoefte aan te hebben. Het is nog niet duidelijk, in hoeverre uit de 
bijdrage van ouders extra werkgelegenheid zal voortkomen. In elk geval zijn ouders 
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enthousiast en kan het initiatief een reclame voor de school (en dus nieuwe leerlingen) 
vormen. De strijd met overgewicht is een belangrijke reden om dit initiatief te beginnen. 
Het idee is om kinderen onder begeleiding te laten koken voor hun ouders en hen daarmee aan 
te zetten ook zelf gezond te gaan koken.  
 
Resultaten 
 
De aanpak in Uden heeft niet tot extra FTE geleid. Wel is de directie ervan overtuigd, dat 
financiële discipline sterk heeft bijgedragen aan het voorkomen van gedwongen 
ontslagen. Bij het oplossen van de boventalligheid heeft ook een pakket maatregelen een 
rol gespeeld, dat tot stand is gekomen na goed overleg met de vakbonden. De inhoud 
van het pakket wijkt overigens niet sterk af van dat in andere besturen (gesprekken over 
mobiliteit, outplacementtrajecten, vertrekpremie etc.).  
 
Lessen 
 

• Door een (nog) scherper zakelijk oog te ontwikkelen (zowel wat betreft inkopen 
als wat betreft het aanspreken van het eigen personeel op resultaten) en actief 
werk te maken van professionalisering, kan een school de middelen efficiënter 
inzetten. Specialisatie en professionalisering komen de kwaliteit van onderwijs ten 
goede. Tegelijkertijd kan een kleine, professionele organisatie bijdragen aan het 
voorkomen van boventalligheid. 
 

• ZZP’ers staan dan formeel buiten de organisatie, deze constructie werkt volgens 
alle betrokken partijen alleen als ze in de dagelijkse praktijk zo veel mogelijk in de 
school worden opgenomen. Dat betekent niet alleen korte lijnen, maar ook 
investeren in continuïteit en in een vertrouwensbasis. Voor de ondernemers is 
deze constructie een grote stap. Bovendien is het ook in het belang van de school 
om een kwalitatief goede relatie op te bouwen en voort te zetten. Alleen risico’s 
afwentelen is geen basis voor een vruchtbare samenwerking. Daarin past ook, dat 
de school de eerste twee jaren (fors) meebetaalt aan de huisvesting van de 
ondernemers.   
 

• Een ‘directeur voor de klas’ past in de filosofie van De Brinck niet meer bij de 
ontwikkelingen rond schoolleiderschap. Van hem wordt steeds meer een 
strategische, sturende rol verwacht. Het vormgeven en aansturen van de 
organisatie en inspelen op beleidsontwikkelingen vergen praktisch gewoonweg te 
veel tijd. Op De Brinck is een onderwijssecretaresse vrijgemaakt voor 
administratieve taken. De neiging van directeuren van kleine scholen om in 
reactie op de boventalligheid meer lesgevende taken op zich te nemen, is in die 
beleving niet de juiste oplossing.  
 

Knelpunten 
 

• Een zakelijke werkwijze kan op weerstand stuiten. Het vergt een cultuuromslag, 
die niet zomaar gemaakt is. Hoewel dat op De Brinck nog niet aan de orde is, kan 
een consequentie zijn dat niet iedereen die omslag kan of wil maken. Hoe dan ook 
is goede communicatie van groot belang om iedereen mee te krijgen.  
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4.4 Mobiliteitswensen in kaart brengen 

Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), stichting voor openbaar primair onderwijs, 
vormt het schoolbestuur van zeventien basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel West. 
De stichting telt ongeveer 4.600 leerlingen en circa 500 medewerkers.  
 
Aanpak in het kort 
 
De zeventien scholen van AWBR organiseren jaarlijks een mobiliteitsmarkt om te 
netwerken, de binding met andere scholen te verstevigen en een eventuele overstap te 
vergemakkelijken. Omdat er op bestuursniveau geen overschotten zijn, richt de markt 
zich vooralsnog op het invullen van vacatures binnen het bestuur en jobrotatie: het met 
terugkeergarantie wisselen van baan door leraren van verschillende scholen. Wel wil het 
bestuur alvast bereiken dat mobiliteit vanzelfsprekend wordt gevonden op het moment 
dat er boventalligheid ontstaat.  
 
Aanleiding 
 
AWBR heeft op dit moment niet te maken met boventalligheid. Wel signaleert men een 
dalende bestedingsruimte. Het is daarom reëel een formatiedaling in de komende jaren 
te verwachten. Het stafbureau personeelszaken ziet het als winst, als het personeel 
mobiliteit als een vanzelfsprekend onderdeel van het personeelsbeleid ervaart op het 
moment dat die mobiliteit noodzakelijk zou worden.  
 
Mobiliteit is echter niet de aanleiding van de markt geweest. Het Strategisch Beleidsplan 
2012-2016 schaart de markt onder het streven naar een professionele cultuur. Het (al 
dan niet tijdelijk) wisselen van werkplek leidt tot uitwisseling van kennis en nieuwe 
inzichten. Tegelijkertijd kan de markt een rol spelen om de bekendheid van en 
verbondenheid met de rest van de stichting te vergroten. Veel personeel voelt zich in de 
eerste plaats verbonden met de eigen school en collega’s.  
 
Het koppelen van scholen met tekorten aan scholen met overschotten is voor AWBR 
vooralsnog niet aan de orde, net als overplaatsing buiten het bestuur. Dat laatste wordt 
op dit moment dan ook niet gestimuleerd, omdat er op bestuursniveau geen 
boventalligheid is. Wel denkt het stafbureau personeelszaken, dat de markt op termijn 
wel die richting zou kunnen worden ontwikkeld, met meer nadruk op externe mobiliteit.  
 
Doel 
 
Een mobiliteitsmarkt is opgezet als een laagdrempelige manier om personeel met elkaar 
te laten netwerken, kennis uit te wisselen en sterker betrokken te maken bij de eigen 
stichting (in plaats van alleen de eigen school). Tegelijk kan het een hulpmiddel zijn om 
personeelsleden eens op een ongedwongen manier te laten nadenken over de vraag ‘wat 
wil ik precies’?  
 
De beoogde winst zit op organisatieniveau vooral in de uitwisseling van kennis, 
methoden en ervaringen. Bovendien kan door verandering van baan de inzetbaarheid en  
motivatie van medewerkers toenemen. AWBR vindt het onwenselijk, dat personeel dertig 
jaar op dezelfde school lesgeeft. Voor zover dat een automatisme is onder de 
medewerkers, wil het bestuur dat (mede) met deze markt helpen doorbreken.  
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Opzet 
 
Elke jaar in maart is er een bijeenkomst in een gymzaal van één van de scholen. De 
bijeenkomst heeft het karakter van een borrel. Scholen kunnen zichzelf er presenteren. 
Het personeel kan er informeel kennismaken met andere scholen en het personeel 
daarvan. Omdat er nog geen boventalligheid is, richt de markt zich in eerste instantie op 
het invullen van vacatures binnen de besturen. Eventuele vacatures worden op de markt 
bekend gemaakt.  
 
Daarnaast kunnen werknemers hun interesse kenbaar maken voor een zogenaamde 
‘ruilbaan’. Daarbij wisselen twee medewerkers van verschillende scholen tijdelijk van 
werkplek, in principe voor de duur van een jaar. Eens per vijf jaar kan een medewerker 
daarvan gebruik maken. Met een transfer binnen de eigen stichting maakt de betreffende 
werknemer aanspraak op een (netto) bonus van duizend euro. Een soortgelijke afspraak 
is gemaakt met zes andere openbare besturen in Amsterdam, verenigd in de Federatie 
Openbaar Onderwijs Amsterdam. Een tijdelijke ruil met een werknemer van een andere 
openbare Amsterdamse basisschool levert beide deelnemers vijfhonderd euro netto op.  
 
Omdat er nog geen boventalligheid is, is niet overwogen uitstroom uit het bestuur 
financieel te stimuleren. Het stafbureau denkt dat dit op termijn wel mogelijk zou kunnen 
worden. De markt moet dan wel van karakter veranderen, met meer nadruk op externe 
werkgevers.  
 
Daarnaast zijn er waarschijnlijk strengere afspraken nodig met besturen. De ervaring van 
het Bureau Mobiliteit, dat nu interbestuurlijke vacatures oppakt, is dat werkgevers 
regelmatig de mazen van de gemaakt afspraken opzoeken om maximaal invloed te 
kunnen hebben op de aanstelling van nieuw personeel. Ze melden vacatures bijvoorbeeld 
niet of te laat. De afspraak is dat alle vacatures binnen de Federatie bij het Bureau 
worden gemeld, zodat het Bureau een koppeling kan maken met profielen van 
leerkrachten die open staan voor ander werk.   
 
Resultaten 
 
Een ‘stuk of tien’ keer hebben werknemers nu voor een jaar van baan geruild en ‘een 
paar’ zijn in een ander bestuur geplaatst. Exacte aantallen zijn niet voorhanden omdat de 
resultaten niet gemonitord worden. De deelnemers zijn tevreden. Gedwongen uitstroom 
heeft nog niet plaatsgevonden.  
 
AWBR ziet als resultaat vooral het op een lichtvoetige manier vertrouwd maken van 
personeel met andere organisaties en met de mogelijkheid van mobiliteit. Mobiliteit moet 
een manier zijn om de eigen horizon te verbreden, nieuwe ervaringen op te doen en zo 
de eigen ontwikkeling en inzetbaarheid te stimuleren.   
 
Lessen 
 

• Een personeelsinformatiemarkt is een laagdrempelige, ongedwongen manier om 
medewerkers kennis te laten maken met andere scholen en met mobiliteit. Het is 
belangrijk om de bijeenkomsten niet te formeel en niet verplicht te maken. Dat 
kan bijvoorbeeld gebeuren door de markt het karakter van een borrel te geven.  
 

• In die vrijwilligheid en de laagdrempeligheid ligt de kracht. Zodra er sprake is van 
gedwongen vertrek, krijgt de term mobiliteit snel een negatieve klank, in plaats 
van dat het als een ontwikkelingsmogelijkheid wordt gezien.  
 

• Een mobiliteitsmarkt alleen volstaat niet om het nut ervan bij het personeel onder 
de aandacht te brengen, constateert het stafbureau personeelszaken. Daarvoor is 
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het ook nodig via andere kanalen te communiceren, zoals digitaal, via de 
leidinggevende of in het personeelsblad. Minstens net zo belangrijk is het om ook 
draagvlak te vinden onder de schoolleiding. Om effect te sorteren moet de markt 
met andere woorden onderdeel zijn van een bredere benadering. Hoewel men niet 
ontevreden is, erkent AWBR dat hierin nog de nodige verbetering mogelijk is.  

 
Knelpunten 
 

• Binnen een bestuur van zeventien scholen is het lastig om een match te vinden 
van twee mensen, die een jaar lang elkaars baan willen invullen. Hetzelfde geldt 
voor het invullen van vacatures. Hoewel er op de scholen samen vijfhonderd 
mensen werkzaam zijn, blijkt de schaal voor dit doel beperkt. Zelfs voor het 
Bureau Mobiliteit, dat de vacatures van zeven besturen waaronder AWBR koppelt 
aan profielen van werkzoekenden, is het niet altijd mogelijk om een goede match 
te maken.  
 

• Een acute vacature kan niet wachten tot de volgende markt. Dit onderstreept dat 
een markt weliswaar een geschikt hulpmiddel is om vacatures onder de aandacht 
te brengen, maar geen verplicht kanaal en ook niet het enige.   
 

• Over de markt zijn geen dwingende afspraken gemaakt met deelnemende scholen. 
De ervaring van het stafbureau en het Bureau Mobiliteit is niettemin, dat dat soms 
wel nodig is om besturen aan gezamenlijk mobiliteitsbeleid te committeren. 
Werkgevers lijken zich in hun zoektocht naar de beste kandidaat niet altijd te 
willen beperken tot ‘interne’ kandidaten. Zij kunnen zich door de 
(inter)bestuurlijke afspraken geremd voelen in de uitvoering van hun 
personeelsbeleid en op zoek gaan naar de mazen van de afspraken. Om de 
personeelsmarkt verder toe te spitsen op vacaturevervulling en uitstroom, zijn 
heldere afspraken en draagvlak nodig en wellicht ook toezicht op de naleving 
ervan.   
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BIJLAGE I METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 

 
Methode 
 
Met dit onderzoek is beoogd de verschijningsvormen van boventalligheidsbeleid in kaart 
te brengen en de werkzame elementen daarin te benoemen. Op die manier zijn 
waardevolle lessen te trekken, waarmee andere besturen en scholen hun voordeel 
kunnen doen. Voor dat doel is kennis nodig van de werking van het beleid en de 
achtergronden van positieve en negatieve ervaringen. Die kennis is het best te verkrijgen 
met een kwalitatieve onderzoeksopzet. De conclusies in dit rapport zijn daarom niet te 
lezen als een representatieve schets van boventalligheidsbestrijding in het Nederlandse 
primair onderwijs, wel als een staalkaart van manieren om met boventalligheid om te 
gaan. Er is vooral gezocht naar besturen die naar nieuwe, creatieve oplossingen zoeken.  
 
Het onderzoeksproces bestond uit een verkennende en een verdiepende fase.  
 
Verkennende fase: literatuur en expertinterviews 
In het verkennende gedeelte is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan en zijn gesprekken 
met zes regio-experts gevoerd. Vanwege hun kennis van de regionale praktijk is gekozen 
voor vertegenwoordigers van de regionale platforms voor de onderwijsarbeidsmarkt. Bij 
het in kaart brengen van de stand van zaken is dankbaar gebruik gemaakt van een 
onderzoek naar arbeidsmarktknelpunten in het primair onderwijs, dat het 
Participatiefonds recentelijk heeft laten uitvoeren.18  
 
Deze fase is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen van de aard en omvang van 
boventalligheid in het primair onderwijs, alsmede de voornaamste oplossingsrichtingen. 
De fase heeft geleid tot een breed overzicht en een ordening van manieren waarop 
schoolleiders en schoolbesturen ontslag van werknemers proberen te voorkomen. Ook 
zijn kansen en belemmeringen in kaart gebracht, waarmee schoolleiders en 
schoolbesturen te kampen hebben in de omgang met boventalligheid.  
 
Verdiepende fase: casestudies en veldinterviews  
Uit de inventarisatie is een achttal praktijken geselecteerd voor nadere bestudering. Bij 
de selectie is gezocht naar zowel inhoudelijke als regionale spreiding. Vier toepassingen 
zijn uitgewerkt tot een volledige onderzoekscase. Dit houdt in, dat op locatie gesprekken 
zijn gevoerd met diverse betrokkenen. Afhankelijk van de opzet zijn dit bijvoorbeeld de 
directeur, een betrokken werknemer, een GMR-lid en/of een vertegenwoordiger van een 
bemiddelende of ‘ontvangende’ organisatie. In vier andere cases volstond een gesprek 
met de projectleider (meestal bestuurder of schoolleider) om een goed beeld te krijgen, 
of vond men de belasting van een volledige case te groot.  
 
De aanpak en specifieke bevindingen zijn telkens verwerkt in de hoofdtekst van dit 
rapport, doorgaans in kaderteksten. Van vier toepassingen is bovendien een caseverslag 
opgesteld. Deze verslagen zijn te vinden in het slothoofdstuk van dit rapport.  

                                                
18 Kemper, R. en G. van Essen (2012) Arbeidsmarktknelpunten in het primair onderwijs. Een onderzoek in 
opdracht van de Stichting Participatiefonds. CAOP, Den Haag.  
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BIJLAGE II VOORBEELD SOCIAAL PLAN 

In deze bijlage is een format opgenomen van een sociaal plan. Het hier gepresenteerde 
voorbeeld is bedoeld om schoolbesturen die ermee te maken hebben of krijgen een 
handvat te bieden. Voor het opstellen ervan is dankbaar gebruik gemaakt van de sociale 
plannen die door SPO Venray en SKOBA zijn gehanteerd.  
 
Een sociaal plan wordt in overleg met de vakcentrales samengesteld, als een bestuur 
werkgelegenheidsbeleid hanteert en personeelsreductie noodzakelijk blijkt. Wanneer het 
bestuur ontslagbeleid hanteert, dan geldt het LIFO-beginsel (last in first out) om mensen 
in het RDDF te plaatsen. Een bestuur met ontslagbeleid kan in overleg treden met de 
vakcentrales om in het decentraal georganiseerd overleg (DGO) dit beginsel om te zetten 
in een afspiegelingsbeginsel. Vaak zullen de vakcentrales dan vragen om dan de overstap 
te maken van ontslagbeleid naar werkgelegenheidsbeleid. 
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Inleiding 
De stichting……… heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en 
van de medewerkers. Op dit moment.. 
 
Argumenten waarom te komen tot een sociaal plan. 

1.   
2.   
3.  

 
Gedurende het schooljaar ….. is de Stichting al volop bezig geweest vrijwillige mobiliteit te 
stimuleren. Nu gebleken is dat naar verwachting niet voldoende uitstroom is ontstaan, heeft er 
overleg met de  vakbonden plaatsgevonden en is dit Sociaal Plan tot stand gekomen. 
 
Het Sociaal Plan richt zich vooral op stimuleringsmaatregelen ter bevordering van de vrijwillige 
uitstroom. Daarnaast zal de noodzakelijke personele reductie vooral moeten plaatsvinden op basis 
van externe mobiliteit. Begeleiding van werk naar werk is daarvoor een belangrijk onderdeel. Op 
dit moment heeft de stichting … tijdelijke medewerkers in dienst, al dan niet met een parttime 
dienstbetrekking. Ook staan er per 1 augustus ….  … aantal medewerkers in het RDDF. De 
vrijwillige uitstroom zal allereerst ruimte voor deze laatste groep moeten creëren. De hoogte van 
de reserve c,q. eigen vermogen van het schoolbestuur bedraagt……… Voor het in stand houden van 
de organisatie is een minimaal……. bedrag aan vermogen noodzakelijk.  
 
 
HOOFDSTUK 1: Participanten in het Sociaal Plan 
 
Werkgever: ……… 
 
Vakcentrales: 
Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) 
Ambtenaren Centrum (AC) 
Christelijke Centrale van Overheidspersoneel en Onderwijspersoneel (CCOOP) 
Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en 
Instellingen (CMHF) 
 
Doelgroep: 
Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers of alleen de werknemers die in het RDDF zijn 
geplaatst.. 
 
 
HOOFDSTUK 2: Begrippenlijst of Definities en Begrippen   
In dit Sociaal Plan dient te worden verstaan onder: 
 
* ABP 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
 
* Centrales: 
- Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) 
- Ambtenaren Centrum (AC) 
- Christelijke Centrale van Overheidspersoneel en Onderwijspersoneel (CCOOP) 
- Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en 
Instellingen (CMHF) 
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* Bestuursformatieplan: 
Een overzicht van de verwachte beschikbare formatie (personeelsbudget), de beoogde 
organisatiestructuur en een aanduiding van de te onderscheiden functies naar aantal, aard en 
niveau en de financiële en personele consequenties daarvan. 
 
* Boventallige medewerker: 
De medewerker die bij de start van fase twee aangewezen wordt als degene van wie de functie 
wordt opgeheven. 
 
* Diensttijd 
Alleen de diensttijd doorgebracht bij het bevoegd gezag of Alle diensttijd bij door de minister 
gesubsidieerde onderwijsinstellingen in Nederland, inclusief de vervanging. Als diensttijd geldt ook 
de perioden doorgebracht in militaire dienst en de perioden waarover iemand wachtgeld- of ww-
uitkering genoot. Niet meegenomen worden: ambtelijke diensttijd niet zijnde onderwijstijd, 
onderwijstijd in het buitenland anders dan diensttijd op de Nederlandse Antillen en in het 
voormalige gebiedsdeel Suriname of Nieuw Guinea, onderwijs aan privé-instellingen en 
verzorgingstijd. 
 
*Externe mobiliteit 
Alle plaatsingen buiten ……. Bestuur. 
 
* Formatieplan: 
Een jaarlijks binnen het kader van een voortschrijdend meerjarenformatieplan vast te stellen 
overzicht van de beschikbare formatie (personeelsbudget), van de beoogde organisatiestructuur en 
van de te onderscheiden functies naar aantal, aard, niveau, (alsmede van de personeel invulling 
daarvan). 
 
* Functie: 
Onder functie wordt verstaan een samenstel van feitelijk opgedragen  werkzaamheden waarmee 
een medewerker is belast. 
 
* Herplaatsing: 
Het belasten van een medewerker met een andere of nieuwe functie binnen of buiten de 
organisatie. 
 
* Ingrijpend personeel gevolg: 
Hier is al sprake van als tenminste één functie uitgeoefend door een medewerker wordt opgeheven 
ten gevolge van een reorganisatie. 
 
* Inspanningsverplichting: 
De gebondenheid van één dan wel beide contractpartijen om bepaalde handelingen te verrichten 
dan wel na te laten, zonder dat partijen verplicht zijn resultaten op grond van die handelingen te 
accepteren 
 
*Interne mobiliteit 
Alle mogelijke plaatsingen binnen de scholen van …. op basis van het interne mobiliteitsbeleid waar 
de GMR instemming aan heeft verleend. 
 
* (G)MR: 
De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad: het op dit moment 
functionerende medezeggenschapsorgaan van de desbetreffende scholen c.q.- de op dit moment 
functionerende gemeenschappelijke medezeggenschapsorgaan van het bevoegd gezag. 
 
* Laatst verdiend salaris 
Het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en eventuele 
toeslagen waar de werknemer op grond van de CAO-PO recht heeft. 
 
* Staflid personele zaken: 
De medewerker, die is belast met de uitvoering van het mobiliteitsbeleid. 
 
* Mobiliteitsbevorderende maatregelen: 
Maatregelen waardoor medewerkers op andere plaatsen en / of verschillende functies inzetbaar 
zijn. 
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* Noodsituatie: 
Overheidsmaatregelen waardoor de werkgelegenheidsgarantie voor een groep of groepen 
personeelsleden niet te handhaven valt en van de termijnen als genoemd in hoofdstuk 3.4, 4.3 en 
5,3 afgeweken moet worden. 
 
* Organisatorische eenheid: 
een (deel van de) organisatie die als zelfstandige eenheid kan worden gezien. 
 
* Passende functie: 
als passende functie wordt beschouwd elke functie die voor de 
capaciteiten en werkzaamheden van de belanghebbende is berekend, tenzij aanvaarding om, 
redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. De 
maximumschaal van een passende functie ligt niet meer dan twee schalen lager dan de huidige 
functie. Bij het aanvaarden van een andere passende functie binnen de organisatie geldt een 
salarisgarantie, inclusief eventuele uitloop. 
 
* Personele paragraaf: 
Een jaarlijks door het samenwerkingsverband binnen het kader van een meerjaren zorgplan vast te 
stellen overzicht van de beschikbare formatie van het SBO en de zorgformatie voor het 
basisonderwijs, van de beoogde zorgstructuur en van de te onderscheiden functies naar aantal, 
aard, niveau en brinnummer. 
 
* RDDF: 
Het risicodragend deel van de formatie. Dat gedeelte van de formatie waarin de functies vallen die 
na een jaar met opheffing bedreigd worden als bedoeld in artikel 2.8 van de CAO-PO 2009. 
 
* RDDF-geplaatste werknemer: 
Medewerker die bij aanvang van de 2e fase aangewezen wordt als degene waarvan de functie 
wordt opgeheven. 
 
* Reorganisatie 
Een wijziging in de organisatie van de stichting, voortvloeiend uit een samenhangend plan waarvan 
een of meerdere (tijdelijke) medewerkers van de stichting gevolgen zullen ondervinden. 
En/of 
Het planmatig wijzigen van de organisatie of delen van de organisatie van 
één of meer scholen. Hieronder vallen: 
- de opheffing en/of de introductie van nieuwe functies 
- de gevolgen van autonome leerling-daling die gepaard gaat met ingrijpende 
personele gevolgen. 
- noodsituaties 
 
* Sociaal plan: 
De verdere uitwerking van het sociaal beleid bij personele gevolgen per reorganisatie, binnen de 
kaders van het werkgelegenheidsbeleid. 
 
* Tijdelijke medewerker 
Diegene die krachtens een akte van benoeming is aangesteld in tijdelijke dienst voor de duur van 
maximaal een jaar, niet in een vervangingsbetrekking. 
 
* Vacature: 
De aanwezigheid van een onbezette of niet vervulde taakstelling waarvoor een dienstverband 
opengesteld kan worden. 
 
* Werkgever/Bevoegd gezag: 
De ……………….naam bestuur, vertegenwoordigd door ……… voorzitter College van Bestuur 
* Werknemer/ Medewerker: 
Degene die krachtens een arbeidsovereenkomst is aangesteld bij het bevoegd gezag in een 
dienstbetrekking voor onbepaalde tijd en degene die krachtens een arbeidsovereenkomst is 
aangesteld voor bepaalde tijd met uitzicht op een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd. 
 
Afkortingen: 
BAPO  bevordering arbeidsparticipatie ouderen 
CAO  collectieve arbeidsovereenkomst 
DGO   decentraal georganiseerd overleg 
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FPU  flexibel pensioen en uittreden 
OC&W  Ministerie van onderwijs, cultuur & wetenschappen 
RDDF  risicodragend deel van de formatie 
WPO  wet primair onderwijs 
 
3: Algemene uitgangspunten 
 
3.1. Inleiding 
Het bevoegd gezag van ……………., de werkgever, spant er zich voor in een modern  
personeelsbeleid te voeren. In dit personeelsbeleid heeft het werkgelegenheidsbeleid evenals het 
mobiliteitsbeleid en het sociaal beleid een belangrijke rol en functie. Personeelsbeleid is er immers 
mede op gericht om continu de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare en benodigde 
personeelsformatie binnen de scholen op elkaar af te stemmen. De noodzaak voor dit beleid doet 
zich sterker voelen nu naar verwachting de kwalitatieve en kwantitatieve fricties op de 
arbeidsmarkt voor het onderwijs de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Het door het 
bevoegd gezag en de centrales van overheids- en onderwijspersoneel vastgelegd Sociaal Plan 
levert een belangrijke bijdrage aan dit personeelsbeleid. Het Sociaal Plan is een kader voor het te 
voeren sociaal beleid bij reorganisatie en in die zin wordt het effectief in het laatste deel van de 
keten van het personeelsbeleid dat bestaat uit in- , door- en uitstroombeleid. 
Het Sociaal Plan treedt in werking indien het bevoegd gezag op grond van de meerjaren 
formatieprognose verwacht dat de bestaande formatieomvang niet in stand kan worden gehouden. 
Met deze overeenkomst willen het bevoegd gezag en de centrales voorzien in maatregelen voor 
werknemers van de scholen van  stichting ……….om de gevolgen van reorganisatie op te vangen. 
Bevoegd gezag en centrales streven daarbij naar een brede preventieve aanpak waardoor de 
klassieke reorganisatienoodzaak – te weten reductie van de personele omvang en eventueel 
ontslag - kan worden verminderd door in het personeelsbeleid het accent te leggen op het 
ontwikkelen van mensen, op mobiliteit en het realiseren van nieuwe vormen van in-, door- en 
uitstroom van personeel. 
Er is aldus sprake van een preventieve aanpak die gericht is op een bedrijfseconomisch en 
kwalitatief gezond personeelsbeleid en op employability, het vergroten van de inzetbaarheid van 
het personeel, ook op langere termijn. Dit is noodzakelijk geworden voor  vanwege de 
geprognosticeerde grote daling van het leerlingaantal van … % per jaar 
 
Algemene bepalingen en voorwaarden 
Verantwoordelijkheid werkgever 
De werkgever is verantwoordelijk voor de invoering van dit Sociaal Plan en spant zich in om de 
herinrichting van de organisatie op een zorgvuldige en transparante wijze uit te voeren. De 
werkgever draagt  er zorg voor dat er een zodanig samenspel plaatsvindt, dat er sprake is van een 
optimaal evenwicht tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de medewerkers. 
Met de bonden vindt overleg plaats over de voortgang en de opbrengsten van het Sociaal Plan. 
 
Verantwoordelijkheid medewerker 
De medewerker die een beroep doet op de financiële maatregelen van het Sociaal Plan verplicht 
zich aan de werkgever ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te 
verstrekken. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen alsmede het oneigenlijk 
gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen heeft uitsluiting van het Sociaal Plan tot gevolg 
en zal leiden tot terugvordering van het inmiddels krachtens het Sociaal Plan betaalbaar gestelde. 
 
Fiscale afwikkeling 
Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bruto-
vergoedingen. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen uitvoeren. De werkgever 
informeert de medewerkers die het betreft over de fiscale consequenties  en zal hiertoe indien 
nodig advies vragen bij de Belastingdienst. 
 
3.2. Aanleiding 
De aanleiding voor deze overeenkomst is de daling van het aantal leerlingen. Dit Sociaal Plan is 
gebaseerd op de CAO-PO. Het bevoegd gezag heeft zich voorgenomen een beleid te voeren dat 
gericht is op het voorkomen van negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid van het personeel. 
 
3.3. Doel 
Deze overeenkomst heeft de volgende doelen: 

• vastleggen van de samenhang tussen het sociale beleid bij reorganisatie en het reguliere 
personeelsbeleid; 

• opnieuw vastleggen van een werkgelegenheidsgarantie(systematiek); 
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• zorgvuldigheid waarborgen bij het uitvoeren van een reorganisatie duidelijkheid scheppen 
voor werknemer en werkgever over wat men van elkaar kan verwachten. 
 

3.4. Preventieve aanpak en werkgelegenheidsgarantie 
Deze overeenkomst inzake het te voeren beleid in het kader van reorganisaties berust op de 
uitgangspunten preventieve aanpak en werkgelegenheidsgarantie. Het bevoegd gezag biedt primair 
perspectief op passend werk, actief loopbaanbeleid en ontwikkelingsmogelijkheden. Slechts in 
bijzondere omstandigheden zal uitstroom van medewerkers naar werkloosheid en een 
uitkeringssituatie plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen zal teruggegrepen moeten worden op een 
reorganisatie met gedwongen externe mobiliteit of ontslag, echter niet eerder dan dat daarover 
overeenstemming is bereikt in het overleg met de centrales. Teneinde dit uitzonderingskarakter 
van een reorganisatie met gedwongen externe mobiliteit vast te leggen komen het bevoegd gezag 
en de centrales het volgende overeen: - er geldt een voortschrijdende 
werkgelegenheidsgarantiesystematiek die bestaat uit: 

• werkgelegenheidsgarantie voor alle werknemers met een vast dienstverband of een 
vooruitzicht daarop, anders dan vanwege vervanging of tijdelijke uitbreiding van de 
betrekking; 

• overlegverplichting met de centrales van overheids- en onderwijspersoneel bij een te 
voorziene formatiedaling op grond van de meer(vier)jaren 

• prognose of een noodsituatie om tot afspraken te komen met als doel het zo veel mogelijk 
voorkomen van gedwongen ontslagen; 

• individuele ontslagbescherming gedurende twee jaren na overeenstemming over de 
Regeling Werkgelegenheid / Sociaal Plan. In casu tot aan 1 augustus ….. 
 

3.5. De drie fasen 
Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk voorkomen. Indien toch tot afvloeiing moet worden 
gekomen, zal dit volgens een gefaseerde werkwijze plaatsvinden. In dat kader zijn een drietal 
fasen te onderscheiden: 

1. vrijwillige fase: het bevoegd gezag neemt een aantal maatregelen die bestuursbreed 
worden aangeboden. Iedere maatregel die ertoe kan leiden dat de omvang van de 
personele problemen wordt teruggebracht, moet worden onderzocht; hoewel het niet het 
karakter van vrijwilligheid heeft zal het bevoegd gezag de mogelijkheid om 
compensatieverlof op te sparen stopzetten. 

2. gedwongen fase: het bevoegd gezag is genoodzaakt de terugloop in inkomsten op te lossen 
en in deze fase wordt (worden) de werknemer(s) op grond van de formatieplanning in het 
RDDF geplaatst;  

3. nazorgfase: maatregelen die na afloop van de 2e fase gelden voor ontslagen werknemers. 
 
3.6. Zorgvuldigheid 
Het bevoegd gezag neemt in alle gevallen uiterste zorgvuldigheid in acht. De werknemer zal 
daarbij steeds tijdig en volledig worden geïnformeerd over de uitvoering van het Sociaal Plan. 
 
3.7. Sociaal Plan 
Gelet op de Regeling Werkgelegenheidsbeleid worden de maatregelen en te ondernemen acties 
uitgewerkt in het onderhavige Sociaal Plan dat in DGO met de vakcentrales is vastgesteld. 
 
3.8. Inzage. 
Een exemplaar van dit Sociaal Plan zal aan de werknemers worden verstrekt. 
 
3.9. Looptijd of Werkingsduur 
De Regeling Werkgelegenheidsbeleid geldt voor onbepaalde tijd. Deze Regeling kan worden 
gewijzigd in gezamenlijk overleg tussen het bevoegd gezag en centrales. Zolang dit overleg loopt, 
blijven oude bepalingen van kracht. De looptijd van het Sociaal Plan is van ……tot 01-08-……. 
 
HOOFDSTUK 4 De eerste fase 
 
4.1. Inleiding 
Uit het bestuursformatieplan met meerjarenperspectief van ….. datum… blijkt dat er terugloop van 
werkgelegenheid te verwachten is. Om deze reden heeft het bevoegd gezag de centrales 
uitgenodigd voor het voeren van DGO om de start van de eerste fase te bespreken. 
In de eerste fase (welke aanvangt 2 jaar voordat mogelijke afvloeiing opstart) worden maatregelen 
genomen met een vrijwillig karakter, ter voorkoming van gedwongen ontslag, die voor iedere 
medewerker kunnen gelden. Deze maatregelen behelzen onder meer een intensivering van het 
geldende personeelsbeleid. Tijdens deze fase tracht het bevoegd gezag boventalligheid te 
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verminderen door onder andere mobiliteitsbevorderende maatregelen en bemiddeling bij 
herplaatsing. Voor aanvang van de eerste fase is er met de vakcentrales DGO gevoerd over de 
volgende elementen: 

• De omvang van het formatieve probleem dat zou kunnen leiden tot gedwongen ontslag en 
het beoogde formatieplan na afloop van de tweede fase. 

• Het benodigde budget voor sociaal flankerend beleid. Het beschikbare budget kan niet 
hoger zijn dan de daartoe gereserveerde middelen uit eerdere jaren. Bij het vaststellen van 
het budget voor de eerste fase wordt tevens rekenschap gegeven van het beschikbare 
budget voor de tweede fase. 

• Een vacaturestop, in de zin dat er geen vaste aanstellingen worden verleend. 
• Afspraken over de informatievoorziening naar de medewerkers. 
• De inzet van personeelsinstrumenten ter voorkoming van ontslag 

 
4.2. Doel eerste fase 
Gedurende de eerste fase wordt getracht, op vrijwillige basis, de uit het meerjarenformatiebeleid 
blijkende boventalligheid te verminderen, ten einde gedwongen werkloosheid zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
 
4.3. Start eerste fase 
De periode van de eerste fase vangt aan per 01-08- …. en duurt tot 1 mei …….. Vervolgens zal de 
tweede fase starten op 1 mei…… en lopen tot aan de mogelijke datum van gedwongen afvloeiing, 
zijnde 1 augustus ……. 
 
4.4. Karakter eerste fase 
De eerste fase kent een vrijwillig karakter, dat wil zeggen gebruikmaking van 
mobiliteitsbevorderende maatregelen vindt uitsluitend op vrijwillige basisplaats. 
Afspraken die gedurende de eerste fase met medewerkers worden gemaakt in het kader van de 
mobiliteitsbevorderende maatregelen zijn ondanks het vrijwillige karakter niet vrijblijvend. 
 
4.5. Flankerend sociaal beleid 
In dit sociaal plan wordt een overzicht opgenomen van maatregelen in het kader van sociaal 
flankerend beleid die in de eerste fase van toepassing zijn. 
Deze kunnen onder andere bestaan uit mobiliteitsbevorderende maatregelen, herplaatsing, 
loopbaanadvies, outplacement en begeleiding. Omvang, aard en toepassingsmogelijkheden van 
maatregelen in het kader van sociaal flankerend beleid zullen afhankelijk zijn van de omvang van 
het beschikbare budget. 
 
4.6. Voorbeelden van Mobiliteitsbevorderende maatregelen 
Mobiliteitsbevorderende maatregelen in de eerste fase kunnen bestaan uit: 
 

• Vrijwillige werktijdvermindering met of zonder terugkeergarantie 
Een medewerker kan verzoeken om gedurende een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 3 
jaar of minimaal 4 jaar  de werktijd te verminderen tot een minimum van 0,4636 fte (2 dagen) en 
behoudt het recht om na deze periode weer in aanmerking te komen voor een uitbreiding van de 
formatie tot aan de huidige formatieomvang. De werkgever kan er voor kiezen om de 
pensioenopbouw gedeeltelijk of voor een jaar te compenseren. 
 

• Betrekkingsomvang 
De werktijdfactor van een medewerker bedraagt maximaal 1 . Indien medewerkers ten tijden van 
het afsluiten van het Sociaal Plan over een grotere werktijdfactor beschikken, dan zal deze zo 
spoedig mogelijk worden teruggebracht naar het voornoemde maximum. 
 

• FPU- suppletieregeling 
De FPU-suppletieregeling is alleen mogelijk indien de medewerker aan de twee volgende 
voorwaarden voldoet: 

1. hij/zij is geboren voor 01-01-1950 
2. hij/zij is vanaf 01-04-1997 onafgebroken deelnemer bij het  ABP geweest. 

De suppletie ziet er als volgt uit: 
1. Als de medewerker eerder dan 62 jaar  en drie maanden gebruik maakt van de FPU 

ontvangt hij een lagere FPU-uitkering dan 70% van de berekeningsgrondslag voor de FPU 
2. De werkgever draagt via het ABP zorg voor een aanvulling op de FPU-uitkering tot een 

tussen de medewerker en de stichting …….overeengekomen percentage van 80% van de 
grondslag. 



 

59 

3. De FPU uitkeringen de suppletie worden door het ABP uitbetaald aan de deelnemende 
medewerker. Het ABP verhaalt de suppletie op stichting …….. 

4. De uitkeringen (FPU en suppletie) volgen de jaarlijkse ABP indexatie, welke eveneens in 
rekening bij Stichting …. Worden gebracht 

5. Over de periode tussen de ontslagdatum en de datum waarop de medewerker de leeftijd 
van 65 jaar heeft bereikt wordt de pensioenopbouw vergoed.  Stichting …. vergoedt hiertoe 
de premie voor het bijsparen van de pensioenjaren volgens artikel 16.6 van het ABP 
pensioenreglement voor medewerkers die op of na 1 april 1947 en voor 1950 zijn geboren.  

 
• Vrijwillig vertrek medewerker 

Medewerkers die tussen mei….. en augustus … vrijwillig vertrekken, hebben recht op een 
vertrekpremie. Deze premie is afhankelijk van het dienstverband bij het bestuur 
Hoogte van de vertrekpremie in aantal bruto maandsalarissen afhankelijk van het aantal 
dienstjaren binnen de stichting en ontslag uiterlijk op 1 augustus….. (of eerder wanneer de juiste 
personeelsbezettingsgraad is bereikt) 
Dienstjaren  Aantal bruto maandsalarissen 
1-5 3-4 
6-10 4-5 
11-15 5-6 
1-20 6-8 
Meer dan 20 8-10 
 

• Interne mobiliteit: 
Binnen de stichting  is het mogelijk medewerkers van de ene naar een andere school over te 
plaatsen. Stichting…….. beschikt over een mobiliteitsbeleid ……”. 
 

• Externe mobiliteit: 
Naast de interne mobiliteit zal medewerkers hulp worden geboden bij de voortzetting van de 
loopbaan buiten de stichting. 
 

• Tegemoetkoming verhuiskosten 
Bij het aanvaarden van een functie buiten de stichting kan de stichting besluiten om een 
vergoeding voor de verhuiskosten te verlenen. 
 

• Tegemoetkoming reiskosten 
Bij het aanvaarden van een functie binnen of buiten  het bestuur waarvoor extra reiskosten 
gemaakt moeten worden kan de stichting besluiten om tijdelijk een financiële vergoeding hiervoor 
te verstrekken. 
  

• Vrijwillige uitstroom medewerker: 
Het natuurlijk verloop zal worden gestimuleerd. Gebruik van regelingen aangaande 
taakvermindering, flexibele pensionering (zie bijlage 1) en opnemen van langdurig (onbezoldigd) 
verlof worden gestimuleerd. 
 

• Sollicitatieverlof: 
Aan medewerkers die solliciteren kan hiertoe, in overleg, buitengewoon verlof met behoud van 
salaris worden verleend. 
 

• Aanpassing opzegtermijn: 
Er zal soepel worden omgegaan met de geldende opzegtermijnen als dit de kansen van een 
medewerker op een nieuwe betrekking vergroot. 
 

• Scholing: 
Een medewerker kan door scholing opgeleid worden voor een andere functie. Het bevoegd gezag 
faciliteert de medewerker daarbij financieel en voor zover mogelijk in tijd, mits de scholing naar 
het oordeel van het bevoegd gezag een reële verbetering van het werkgelegenheidsperspectief 
inhoudt. Het initiatief hiertoe ligt bij de medewerker. 
Als vergoeding van de kosten door het bevoegd gezag is toegekend, berust bij de medewerker de 
verplichting om zich in te spannen om de scholing te laten slagen. Het gebruik maken van de zg. 
Lerarenbeurs wordt gestimuleerd. 
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• Stage: 
Ten behoeve van het verkrijgen van een andere betrekking wordt de medewerker in de 
gelegenheid gesteld elders stage te lopen. Aard en omvang worden mede bepaald door de reële 
mogelijkheid tot in- of externe herplaatsing. 
 

• Proeftijd bij andere organisatie/terugkeergarantie: 
In het kader van het aanvaarden van een betrekking bij een andere organisatie of als startfase van 
een eigen onderneming kan een proeftijd of gewenningsperiode, zonder behoud van salaris, van 
maximaal een jaar gelden. De medewerker kan gedurende deze periode terugkeren in de 
schoolorganisatie van het bevoegd gezag. 
Of  
Een medewerker kan gedurende de proeftijd bij een nieuwe werkgever maximaal vier maanden 
onbetaald verlof aanvragen. 
 

• Loonsuppletie 
Een medewerker die een functie elders aanvaardt met een (tijdelijk) lager loon dan het actuele 
bruto loon, kan gedurende maximaal een jaar een loonsuppletie ontvangen. Een geleidelijke 
afbouw van de suppletie behoort ook tot de mogelijkheden. 
 

• Getuigschrift 
Op verzoek ontvangt de werknemer een getuigschrift van de werkgever conform artikel 7:656 BW 
 
4.7. Vacaturevervulling en herplaatsing 
Zodra de eerste fase ingaat geldt er een vacaturestop en kunnen eventuele vacatures nog slechts 
op tijdelijke basis worden ingevuld. Deze functies dienen namelijk als herplaatsingsmogelijkheid 
voor met ontslag bedreigde medewerkers. 
Er worden geen tijdelijke aanstellingen omgezet in een vast dienstverband tenzij geldende 
regelgeving zulks vereist. Indien in het DGO duidelijk is dat het in tijdelijke dienst houden van een 
medewerker geen bijdrage (ook op termijn) kan leveren aan vermindering van boventalligheid, kan 
omzetting van een tijdelijke aanstelling in een vast dienstverband plaatsvinden. Medewerkers 
kunnen op vrijwillige basis aangeven of zij in aanmerking willen komen voor een andere functie, 
binnen of buiten het bevoegd gezag. Medewerkers die in aanmerking willen komen voor een 
andere functie binnen het onderwijs worden, indien zij dit wensen, opgenomen in het bestand van 
(binnen het bevoegd gezag) te herplaatsen medewerkers. 
 
Jaarlijks worden in maart mobiliteitsformulieren uitgereikt. Daarnaast kunnen medewerkers te allen 
tijde een mobiliteitsverzoek indienen. 
 
Alle tijdelijke medewerkers waarvan het dienstverband niet wordt verlengd, krijgen een 
outplacementtraject aangeboden. De omliggende besturen worden in kennis gesteld van de situatie 
binnen de stichting….. en hen wordt gevraagd of zij nog vacatures hebben teneinde de externe 
mobiliteit te bevorderen. 
 
4.8. Loopbaanadvies en outplacementbegeleiding 
Een medewerker die een functie buiten het onderwijs ambieert en door zijn vertrek bijdraagt aan 
vermindering van de formatieve problemen, kan indien het bevoegd gezag hiermee instemt, 
gebruik maken van de mogelijkheid van loopbaanadvies. Na verkregen instemming zullen de 
kosten van een loopbaanadvies worden vergoed tot een maximum van € 3.000,-- 
Voor een medewerker die een functie buiten het onderwijs ambieert en door zijn vertrek bijdraagt 
aan vermindering van de formatieve problemen kan, indien het bevoegd gezag hiermee instemt, 
de mogelijkheid van outplacement worden onderzocht. Voor een outplacementtraject zal maximaal 
€ 8.000,-- beschikbaar worden gesteld.- Voorwaarden voor het aanvangen van een 
outplacementprocedure zijn in ieder geval: 
a. Er moet een reële verwachting aanwezig zijn dat de procedure zal leiden tot vermindering van 
het formatieoverschot. 
b. De outplacementprocedure kent een maximale tijdsduur van een half jaar, eventueel te 
verlengen bij uitzicht op succes. 
 
4.9. Begeleiding 
Medewerkers worden in staat gesteld één (of meerdere) individuele begeleidingsgesprekken met 
het staflid personele zaken te voeren. Doel van dit gesprek is: de medewerker toelichting te geven 
op de situatie, aangeven welke mogelijkheden het bevoegd gezag kan bieden aan betrokkene en 
het inventariseren van wensen en belangstelling van de medewerker. Daarna zal met de 
medewerker een keuze gemaakt dienen te worden met betrekking tot het doel dat zal worden 
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nagestreefd, alsmede een voorstel van maatregelen ter ondersteuning. Een eerste begroting van 
benodigde faciliteiten wordt daarbij gevoegd. De begeleidingsgesprekken resulteren in een 
individueel begeleidingsplan waarin de afspraken tussen medewerker en bevoegd gezag zijn 
vastgelegd.- De begeleiding en de te nemen maatregelen dienen zoveel mogelijk afgestemd te zijn 
op de capaciteiten en belangstelling van de betrokken medewerker. 
 
 
HOOFDSTUK 5 De tweede fase 
5.1. Inleiding 
Indien de personele gevolgen van reorganisatie of terugloop van werkgelegenheid in de eerste fase 
niet zijn opgelost zullen bij aanvang van de tweede fase individuele medewerkers als boventallig 
worden aangewezen. Deze medewerkers worden, conform de vigerende CAO-PO, geplaatst in het 
risicodragend deel van de formatie (RDDF). Dit aanwijzen geschiedt volgens een plan dat door 
bevoegd gezag en centrales is vastgesteld en aan alle betrokkenen kenbaar is gemaakt. Partijen 
overleggen over de te hanteren objectieve criteria (in relatie tot het vigerend personeels- en 
onderwijsbeleid). Een anciënniteitcriterium gekoppeld aan het afspiegelingsbeginsel zal hiervan 
deel uitmaken. Een en ander conform artikel 10.3 lid 3 sub b van de CAOPO 2009). Het doel van 
het afspiegelingsbeginsel is om de leeftijdsopbouw na regorganisatie/bezuiniging gelijkt te houden. 
De leeftijdsopbouw wordt toegepast op bijvoorbeeld de volgende functiecategorieën: directie, 
intern begeleider, school coördinator, OOP en OP of LA-leerkracht, LB-leerkrachte, Intern 
begeleider en onderwijsassistente. Het personeel wordt veelal in de volgende leeftijdscategorieën 
ingedeeld : 15 t/m 24 jaar, 25 t/m 34 jaar, 35 t/m 44 jaar , 45 t/m 54 jaar en 55 jaar een ouder. 
Per leeftijdsgroep worden werknemers die het laatst in dienst zijn gekomen het eerst in het RDDF 
geplaatst. 
Maatregelen in de tweede fase zijn erop gericht gedwongen ontslag, dan wel gedwongen instroom 
in een werkloosheidsuitkering van als boventallig aangemerkte medewerkers zo veel mogelijk te 
voorkomen. De maatregelen hebben een dwingend karakter. Zowel bevoegd gezag als 
medewerkers hebben een inspanningsverplichting om gedwongen ontslag en ontslaguitkering te 
voorkomen. 
 
5.2. Doel 
In de tweede fase zijn de maatregelen er enerzijds op gericht de boventalligheid te verminderen en 
anderzijds om gedwongen ontslag, dan wel gedwongen werkloosheid van medewerkers zo veel 
mogelijk te voorkomen. 
 
5.3. Start 
De tweede fase vangt aan uiterlijk 15 maanden voorafgaand aan de mogelijke afvloeiing, tenzij er 
sprake is van een noodsituatie, dat is dus per 1 mei 20… 
Voor aanvang van de tweede fase wordt er over de omvang van het probleem, dat na de eerste 
fase nog resteert met de vakcentrales DGO gevoerd. 
 
5.4. Karakter 
De tweede fase kent een dwingend karakter, dit wil zeggen dat de in het RDDF geplaatste 
medewerkers verplicht kunnen worden gebruik te maken van maatregelen uit het sociaal plan 
gericht op de tweede fase. Over dwingend gebruik van maatregelen zal met de betrokken 
medewerkers voorafgaand overleg plaatsvinden. De intentie is om binnen de doelstelling van de 
tweede fase maatregelen te laten aansluiten bij mogelijkheden en belangstelling van de 
medewerker enerzijds en de belangen van de organisatie anderzijds. 
 
5.5. Flankerend sociaal beleid 
In het sociaal plan wordt een overzicht opgenomen van maatregelen in het kader van sociaal 
flankerend beleid die in de tweede fase van toepassing zijn. Deze kunnen onder andere bestaan uit 
mobiliteitsbevorderende maatregelen, herplaatsing, loopbaanadvies, outplacement en begeleiding. 
(zie eerste fase). Omvang, aard en toepassingsmogelijkheden van maatregelen in het kader van 
sociaal flankerend beleid zullen afhankelijk zijn van de omvang van het beschikbare budget. Het is 
niet uitgesloten dat in de tweede fase ingezette maatregelen ten behoeve van RDDF geplaatste 
medewerkers doorlopen tot in de derde fase, bijvoorbeeld ten behoeve van het afronden van 
scholingstrajecten.  
 
5.6. Voorbeelden van Mobiliteitsbevorderende maatregelen 
Het gebruik van mobiliteitsbevorderende maatregelen in de tweede fase geldt voor alle 
medewerkers of uitsluitend voor RDDF geplaatste medewerkers en is er op gericht de betrokken 
medewerker in staat te stellen zich beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt, zodat gedwongen 
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instroom in een werkloosheidsuitkering en zo mogelijk ook gedwongen ontslag voorkomen kunnen 
worden. 
Mobiliteitsbevorderende maatregelen in de tweede fase kunnen bestaan uit: 
 

• Vrijwillige uitstroom medewerkers 
Het natuurlijk verloop zal ook tijdens de tweede fase worden gestimuleerd, teneinde extra ruimte 
te creëren om in het RDDF geplaatste medewerkers te herplaatsen. Gebruik van 
taakverminderingsregelingen, flexibele pensionering en opnemen van langdurig (onbezoldigd) 
verlof worden gestimuleerd. Hierbij kan ook een gekozen worden voor het uitgeven van een 
vertrekpremie zoals beschreven bij voorbeelden van Mobiliteitsbevorderende maatregelen in 
fase 1. 
 

• Detachering 
Een medewerker die in het RDDF geplaatst is, kan een verzoek indienen om  gedurende een 
periode van 3 tot 6 maanden of maximaal 12 maanden gedetacheerd te worden bij een andere 
werkgever. 
 

• Sollicitatieverlof: 
Aan in het RDDF geplaatste medewerkers die solliciteren, zal hiertoe in overleg buitengewoon 
verlof met behoud van salaris worden verleend. 
 

• Korte opzegtermijn. 
Er zal soepel worden omgegaan met de geldende opzegtermijnen als dit de kansen van de 
medewerker op een nieuwe betrekking vergroot. 
 

• Loonsuppletie 
Een medewerker die in het RDDF geplaatst is en een functie elders aanvaardt met een (tijdelijk) 
lager loon dan het actuele bruto loon, kan gedurende maximaal een jaar een loonsuppletie 
ontvangen. Een geleidelijke afbouw van de suppletie behoort ook tot de mogelijkheden. 
 

• Scholing: 
Indien mogelijk wordt de in het RDDF geplaatste medewerker door scholing opgeleid voor een 
andere functie. Het bevoegd gezag faciliteert de medewerker daarbij financieel en in tijd, mits de 
scholing naar het oordeel van het bevoegd gezag een reële verbetering van het 
werkgelegenheidsperspectief inhoudt. Het initiatief hiertoe kan zowel bij het bevoegd gezag als bij 
de medewerker liggen. Als vergoeding van de kosten, of facilitering in tijd door het bevoegd gezag 
is toegekend, berust bij de medewerker de verplichting om zich in te spannen om de scholing te 
laten slagen. Dit op basis van het vigerende scholingsbeleid van stichting ……. 
. 

• Stage elders: 
Ten behoeve van het verkrijgen van een andere betrekking kan een stage in een andere 
organisatie worden doorgebracht. Indien een bedrijf/instelling en de betrokken medewerker 
voornemens zijn een arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan, maar er redenen zijn om zich 
eerst op elkaar te oriënteren, dan kan de medewerker een korte stage volgen. De maximale duur 
van de stage is in principe drie maanden. Afhankelijk van het verkrijgen van een vergoeding 
tijdens de stage wordt het salaris al dan niet doorbetaald (verevening). 
 
5.7. Vacaturevervulling en herplaatsing 
Gedurende de tweede fase worden de herplaatsingsmogelijkheden nader onderzocht. Door 
afwijking tussen geprognosticeerde en beschikbare formatie op bestuursniveau, niet voorzien 
vrijwillig vertrek van medewerkers enzovoorts, kunnen gedurende de periode van RDDF plaatsing 
alsnog interne herplaatsingsmogelijkheden ontstaan Zodra de tweede fase ingaat, geldt dat 
eventuele vacatures nog slechts op tijdelijke basis worden ingevuld. Deze dienen namelijk als 
herplaatsingsmogelijkheid voor met ontslag bedreigde medewerkers. Er worden geen tijdelijke 
aanstellingen omgezet in een vast dienstverband tenzij geldende regelgeving zulks vereist. 
Indien in het DGO duidelijk is dat het in tijdelijke dienst houden van een persoon geen bijdrage 
(ook op termijn) kan leveren aan vermindering van boventalligheid, kan omzetting van een 
tijdelijke aanstelling in een vast dienstverband plaatsvinden. Indien een medewerker op eigen 
verzoek het dienstverband beëindigt (natuurlijk verloop) wordt bepaald of de aldus vrijkomende 
functie opnieuw moet worden vervuld, dan wel kan worden opgeheven. Wanneer besloten wordt 
tot vervulling van de vacature dan moet de vrijkomende functie allereerst worden aangeboden aan 
in het RDDF geplaatste medewerkers. Indien dit niet tot vervulling leidt, kan de vacature worden 
opengesteld voor andere interne kandidaten.  
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De in het RDDF geplaatste medewerker worden boven deformatie geplaatst. Zij worden niet 
ingeroosterd op een vaste groep. Wel worden zij beschikbaar gesteld voor het verrichten van 
invalwerk, tijdelijke ondersteunende activiteiten en tijdelijke projecten. 
De in het RDDF geplaatste medewerkers worden opgenomen in het bestand van te herplaatsen 
medewerkers. De in het RDDF geplaatste medewerker is verplicht zijn medewerking te verlenen 
aan de herplaatsingsprocedure. In het RDDF geplaatste medewerkers voor wie de kansen op 
interne herplaatsing klein zijn, zulks naar het oordeel van het bevoegd gezag en de medewerker, 
kunnen een beroep doen op maatregelen t.b.v. herplaatsing buiten het bevoegd gezag. Indien aan 
de in het RDDF geplaatste medewerkers een andere passende functie binnen de organisatie wordt 
aangeboden en indien er geen andere herplaatsingsmogelijkheid is voor de betrokken medewerker 
dan de aangeboden functie, dan dient deze de functie te accepteren. Een en ander laat echter 
onverlet dat er van de kant van het bevoegd gezag een nadrukkelijke inspanningsverplichting 
bestaat om de medewerker zo goed mogelijk op de nieuwe functie voor te bereiden. Het bevoegd 
gezag kan de medewerker in de periode van onderzoek naar mogelijkheden voor herplaatsing 
verplichten tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten. Voorwaarde is dat de werkzaamheden 
qua niveau passend zijn voor de betreffende medewerker. 
Als de betrokken medewerker herplaatst wordt in een andere functie vervalt het RDDF-plaatsing. 
De betrokkene is dus niet langer boventallig. Als herplaatsing binnen de vastgestelde termijn geen 
succes heeft gehad, wordt het ontslag geëffectueerd op grond van opheffing van de betrekking. 
 
5.8. Loopbaanadvies en outplacementbegeleiding 
Een boventallige medewerker die naar eigen oordeel en het oordeel van het bevoegd gezag in 
redelijkheid niet voor herplaatsing binnen het bevoegd gezag in aanmerking komt, kan gebruik 
maken van loopbaanadvies, indien dat reële mogelijkheden biedt tot het verwerven van een andere 
passende werkkring. Met de medewerker wordt een termijn afgesproken die hoogstens doorloopt 
tot het einde van de tweede fase. 
De maximaal te vergoeden kosten voor een loopbaanadvies bedragen € 3.000,--. Voor een 
medewerker die een functie buiten het onderwijs ambieert en door zijn vertrek bijdraagt aan 
vermindering van de formatieve problemen, kan, indien het bevoegd gezag hiermee instemt, de 
mogelijkheid van outplacement worden onderzocht. De maximaal te vergoeden kosten bedragen 
dan € 8.000,-- per traject. Tevens worden er afspraken gemaakt over de facilitering in tijd. 
Voorwaarden voor het aanvangen van een outplacementprocedure zijn in ieder geval:  
a. Er moet een perspectief aanwezig zijn dat de procedure zal leiden tot vermindering van het 
formatietekort. 
b. De outplacementprocedure kent in principe een tijdsduur van een half jaar, maximaal een jaar. 
 
5.9. Begeleiding 
Medewerkers worden in staat gesteld één (of meer) individuele begeleidingsgesprekken met een 
daartoe in overleg aangewezen functionaris te voeren. Doel van dit gesprek is: de medewerker 
toelichting geven op de situatie, aangeven welke mogelijkheden het bevoegd gezag kan bieden aan 
betrokkene, inventariseren van wensen en belangstelling van de medewerker. 
Daarna zal met de betrokkene een keuze gemaakt dienen te worden met betrekking tot het doel 
dat zal worden nagestreefd, alsmede een voorstel van maatregelen die dit moeten ondersteunen. 
Een eerste begroting van benodigde faciliteiten wordt daarbij gevoegd. De begeleidingsgesprekken 
resulteren in een individueel begeleidingsplan waarin de afspraken tussen medewerker en het 
bevoegd gezag zijn vastgelegd. De begeleiding en de te nemen maatregelen dienen zoveel 
mogelijk afgestemd te zijn op de capaciteiten en belangstelling van de betrokken medewerker De 
begeleiding wordt op niveau van het schoolbestuur vormgegeven. 
 
 
HOOFDSTUK 6 De derde fase 
6.1. Inleiding 
Als het niet mogelijk is gebleken om gedwongen ontslagen te voorkomen vangt de derde fase aan. 
Deze fase geldt vanaf het moment waarop de resterende benodigde personeelsreductie via 
ontslagen wordt gerealiseerd. De derde fase betreft een periode van nazorg. Deze nazorg heeft 
betrekking op alle medewerkers die recht hebben op een ontslaguitkering (het zgn. 'wachtgeld') en 
voorafgaand aan het ontslag langer dan een jaar in dienst van het bevoegd gezag zijn geweest (de 
zgn.'eigen wachtgelders'). 
 
6.2. Start en duur 
De derde fase begint na effectuering van gedwongen ontslag, volgend op de tweede fase en kent 
een tijdsduur zolang betrokken medewerker als 'eigen wachtgelder' is geregistreerd. De aan de 
medewerkers aangeboden faciliteiten gedurende de tweede fase blijven onverminderd van kracht, 
bijvoorbeeld ten behoeve van het afronden van scholings- en/of outplacementtrajecten. 
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6.3. Herplaatsing eigen wachtgelders 
Eigen wachtgelders zijn gewezen medewerkers die een wachtgeld- of andere ontslaguitkering 
ontvangen en die direct voorafgaand aan die ontslaguitkering langer dan een jaar onafgebroken in 
dienst zijn geweest van de stichting. Eigen wachtgelders worden bij voorrang herbenoemd. Ook als 
het ontslag geëffectueerd is, maar de betrokken medewerker nog geen betrekking elders heeft 
gevonden, blijft de wachtgelder op de herplaatsingslijst staan. 
 
 
HOOFDSTUK 7 . Communicatie 
De werkgever zal iedere stap, wijziging of vordering het gehele proces van zowel reorganisatie als 
Sociaal Plan niet alleen zorgvuldig uitvoeren, maar ook alle medewerkers tijdig en zo volledig 
mogelijk over alles informeren. 
Beslissingen op grond van het Sociaal Plan die een individuele medewerker aangaan, zullen altijd 
persoonlijk met de individuele medewerker worden besproken en tevens schriftelijk worden 
vastgelegd.  
Het Sociaal Plan wordt beschikbaar gesteld voor al het personeel werkzaam binnen Stichting…. 
 
In het kader van goed werkgeverschap en goed werknemerschap zullen werkgever en medewerker 
geen informatie betreffende de gevolgen van dit Sociaal Plan verstrekken aan derden, anders dan 
uit hoofde van continuïteit voor de organisatie of persoonlijke situatie van betrokkene noodzakelijk 
wordt geacht. In andere gevallen treden partijen in onderling overleg. 
 
 
HOOFDSTUK 8 Toekenning faciliteiten en budget 
8.1. Budget 
Ten behoeve van de uitvoering van maatregelen uit het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal plan 
worden gelden gereserveerd. De middelen uit deze reserve zijn vanaf de eerste fase van een 
reorganisatie beschikbaar. Over deze middelen legt het bevoegd gezag jaarlijks verantwoording af 
aan de GMR. 
Het totaal beschikbare budget voor de maatregelen zoals vermeld in dit sociaal plan zal het bedrag 
van bijvoorbeeld € 75.000,00 (dit kan variëren, reken op ongeveer € 10.000 per RDDF geplaatste) 
niet te boven gaan. Daarnaast zullen gedurende vier jaar -gerekend vanaf 1 augustus ….. de 
kosten welke voortvloeien uit de FPU suppletieregeling voor rekening van de werkgever komen. Bij 
het vaststellen van het voor de tweede fase beschikbare budget wordt tevens rekenschap gegeven 
van het in de eerste fase bestede budget. 
 
8.2. Beheerder. 
Het bevoegd gezag beheert het budget ten behoeve van de uitvoering van het sociaal plan. 
Het beschikbare budget voor de eerste, tweede en derde fase tezamen kan de omvang van het in 
eerdere jaren gereserveerde budget niet te boven gaan. 
 
8.3. Uitgangspunt. 
Uitgangspunt bij de toekenning van faciliteiten is dat deze de kans op herplaatsing binnen de 
organisatie, dan wel het werkgelegenheidsperspectief buiten de organisatie daadwerkelijk 
verbeteren. Afhankelijk van de aanvragen die medewerkers bij het bevoegd gezag doen, kunnen 
de beschikbaar gestelde middelen per individu verschillen. Positie op de arbeidsmarkt na het 
ontslag, diensttijd en het beoogde moment van uittreden kunnen daarbij een rol spelen. Er zal 
worden gestreefd naar individueel maatwerk. Bij uitputting van het budget terwijl de doelstelling 
van dit Sociaal plan nog niet is bereikt, moet bezinning plaatsvinden over het budget. Bij niet-
uitputting van het budget, terwijl de doelstelling van dit Sociaal Plan wel is bereikt, worden de 
resterende gelden weer toegevoegd aan de algemene middelen van Bestuur …… 
 
 
HOOFDSTUK 9:  Bezwarenprocedure 
9.1. Adviescommissie Sociaal Plan 
De werkgever stelt een Adviescommissie Sociaal Plan in. Onderstaande bezwarenprocedure laat 
onverlet de wettelijke mogelijkheden van beroep (Commissie van Beroep). 
De Adviescommissie Sociaal Plan behandelt bezwaren van individuele werknemers die rechtstreeks 
getroffen worden door besluiten, die door de werkgever in het kader van het Sociaal Plan zijn 
genomen. De Adviescommissie Sociaal Plan toetst of genomen besluiten niet in strijd zijn met het 
Sociaal Plan en of een besluit in redelijkheid tot stand is gekomen. De Adviescommissie Sociaal 
Plan toetst inhoudelijk en procedureel. 
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De Adviescommissie Sociaal Plan toetst gedurende het traject, op aanvraag van de werknemers 
Onderwijs of het College van Bestuur, over de toepassing van de in het Sociaal Plan neergelegde 
bepalingen. 
De Adviescommissie Sociaal Plan bestaat uit drie leden: 

• Een lid aan te wijzen door de werkgever 
• Een lid aan te wijzen door de (gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 
• Een door beide leden aan te wijzen onafhankelijk voorzitter 

Bovenstaande leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur, de medezeggenschapsorganen en 
mogen geen werknemer zijn van het eigen bestuur. 
De Adviescommissie Sociaal Plan maakt afspraken over haar werkwijze welke niet strijdig mag zijn 
met de letter en geest van het Sociaal Plan. 
De werknemer kan zich schriftelijk tot de Adviescommissie wenden met bezwaren inzake:  

• de inhoud van de hem toegedeelde functie en plaats van tewerkstelling 
• de individuele toepassing van dit Sociaal Plan 

 
9.2. Procedure 

1. Indien een werknemer het niet eens is met een bepaalde, op schrift gestelde beslissing van 
het verantwoordelijk management of gang van zaken die binnen de werkingssfeer van het 
Sociaal Plan valt, kan deze schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur 
binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst hiervan. 

2. De College van Bestuur neemt, na overleg met de betrokken werknemer, een beslissing 
inzake het bezwaar en deelt deze beargumenteerd, schriftelijk, met dagtekening en binnen 
10 werkdagen mede. 

3. De werknemer heeft de mogelijkheid binnen uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst hiervan 
bij de Adviescommissie Sociaal Plan bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de 
werkgever. Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, met argumenten omkleed en voorzien 
van een dagtekening. 

4. De Adviescommissie Sociaal Plan stelt beide partijen hierna zo spoedig mogelijk, maar 
uiterlijk binnen vier weken in de gelegenheid hun standpunt toe te lichten en brengt binnen 
15 werkdagen schriftelijk advies uit aan de werkgever en de betrokken werknemer. 

5. De werkgever neemt binnen 10 werkdagen na ontvangst van het advies een beslissingen 
stelt betrokken werknemer direct, schriftelijk en met argumenten omkleed op de hoogte 
van de beslissing. Van de adviezen van de Adviescommissie Sociaal Plan kan slechts op 
zwaarwichtige redenen worden afgeweken. Een afwijking van het advies dient 
beargumenteerd, schriftelijk te worden meegedeeld aan de Adviescommissie en de 
werknemer. 

 
9.3. Werkwijze m.b.t. bezwaarschriften 

1. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering die 
niet openbaar is. 

2. De commissie kan besluiten de partijen te horen. 
3. De commissie besluit bij meerderheid van stemmen. 

 
9.4. Beroep 
De bezwarenprocedure weerhoudt de betrokken medewerker niet van een externe 
beroepsgang. 
 
 
Ondertekening: 
Plaats: 
Datum:  
Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) 
……………………………………………………………. 
Ambtenaren Centrum (AC) 
……………………………………………………………. 
Christelijke Centrale van Overheids- en 
Onderwijspersoneel (CCOOP) 
…………………………………………………………….. 
Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen 
bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF) 
……………………………………………………………… 
Namens het bevoegd gezag van de Stichting 
……………………………………………………………… 
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Voorbeeld FPU suppletieregeling 
De ABP pensioenregeling is per 1 januari 2006 veranderd. Door de nieuwe fiscale regelingen  voor 
prepensioen is per de regeling voor werknemers geboren voor 1950 nu anders dan voor de groep 
geboren na 1949. De FPU-regeling is alleen mogelijk indien de werknemer aan de twee volgende 
voorwaarden voldoet: 

1. hij/zij is geboren voor 01-01-1950 
2. hij/zij is vanaf 01-04-1997 onafgebroken deelnemer bij het  ABP geweest. 

 
De door de stichting…… voorgestelde regeling wordt hieronder weergegeven. De werknemers die 
tot de doelgroep behoren ontvangen na goedkeuring binnen het DGO een brief. Hierin wordt ze 
gevraagd of ze gebruik willen maken van de regeling. Indien de werknemer belangstelling heeft 
voor de regeling worden de gevolgen voor de  persoonlijke situatie uitgerekend. 
 
Artikel 1 Voorwaarden van het ABP 
Medewerkers van Stichting …….. die voor 1 januari 1950 zijn geboren en vanaf 1 april 10997 
onafgebroken FPU hebben opgebouwd bij ABP en die minimaal 10 jaar bij een werkgever hebben 
gewerkt die is aangesloten bij ABP, kunnen deelnemen aan de regeling. Tevens moet de 
werknemer aan de FPP voorwaarden voldoen. 
 
Artikel 2.  Voorwaarden voor deelname 
De regeling kent de volgende voorwaarden: 

• De regeling is vrijwillig 
• De regeling is eenmalig 
• Vaste uittreeddatum is …… datum 
• De regeling geldt voor werknemers met een vast dienstverband bij Stichting…… 
• Het College van Bestuur  van Stichting ……. en de medewerker hebben overeenstemming 

bereikt over de hoogte van de aanvulling. 
 
Artikel 3. FPU suppletie 

1. Als de medewerker eerder dan 62 jaar  en drie maanden gebruik maakt van de FPU 
ontvangt hij een lagere FPU-uitkering dan 70% van de berekeningsgrondslag voor de FPU 

2. De werkgever draagt via het ABP zorg voor een aanvulling op de FPU-uitkering tot een 
tussen de medewerker en de voorzitter College van Bestuur …….overeengekomen 
percentage van 80% van de grondslag. 

3. De FPU uitkering en de suppletie worden door het ABP uitbetaald aan de deelnemende 
medewerker. Het ABP verhaalt de suppletie op stichting …….. 

4. De uitkeringen (FPU en suppletie) volgen de jaarlijkse ABP indexatie, welke eveneens in 
rekening bij Stichting …. worden gebracht 

 
Artikel 4 Opbouw pensioenjaren 
Over de periode tussen de ontslagdatum en de datum waarop de medewerker de leeftijd van 65 
jaar heeft bereikt wordt de pensioenopbouw vergoed. Stichting …. vergoedt hiertoe de premie voor 
het bijsparen van de pensioenjaren volgens artikel 16.6 van het ABP pensioenreglement voor 
medewerkers die op of na 1 april 1947 en voor 1950 zijn geboren.  

 
Artikel 5. Jubileumgratificatie 
De deelnemer aan de regeling, die tussen de ontslagdatum en de datum waarop de leeftijd van 62 
jaar en drie maanden is bereikt volgens de CAO-PO recht zou hebben op een jubileumgratificatie, 
krijgt op de datum van het ontslag de gratificatie uitbetaald. 
 
Artikel 6.  Overige consequenties 
De FPU-regeling, zoals die wordt uitgevoerd door het ABP volgens artikel 18 van het FPU 
reglement, kent de volgende voor deze regeling relevante bepalingen: 

• Aangehouden neveninkomsten kunnen worden gekort op de FPU-uitkering. Het is 
verstandig de beoordeling van de neveninkomsten aan het ABP voor te leggen. 

• De medewerker meldt de neveninkomsten aan het ABP 
• Bij de berekening van de suppletie en de FPU-uitkering wordt uitgegaan van het 

peildatumsalaris van het jaar voorafgaande aan het jaar van ontslag. Dit wordt volgens de 
ABP-indexatie geïndexeerd naar het ontslagmoment.  

• In afwijking van de berekening van de FPU-uitkering wordt bij de suppletie uitgegaan van 
de laatste deeltijdfactor voor ontslag en niet zoals bij de FPU over het gemiddelde van de 
afgelopen 10 jaar. 
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• Tijdens de FPU bestaat geen sollicitatieplicht. 
 

Artikel 7. Aanvraag voor deelname 
De werknemers uit de doelgroep ontvangen een brief waarin de mogelijkheid tot het deelnemen 
aan de regeling wordt aangegeven. De werknemer kan aan de beleidsmedewerker P&O aangeven 
gebruik te willen maken van de regeling. Is dat het geval dan wordt een berekening gemaakt wat 
deelname aan de regeling voor de werknemer betekent. Daarna beslist de werknemer of hij/zij 
daadwerkelijk van de regeling gebruikt maakt en meldt dit onverwijld aan het bevoegd gezag, in 
ieder geval voor 1 augustus ……. 
 
Artikel 8 Uitsluiting 
De medewerker die tot de doelgroep behoort, maar waarmee overeenstemming omtrent ontslag is 
bereikt, hetgeen is vastgesteld middels een vaststellingsovereenkomst, is uitgesloten van 
deelname aan deze regeling. 
 
Artikel 9 Slotbepaling 
Als toepassing van de regeling voor de werknemer en onevenredig nadeel oplevert wordt ter 
beoordeling van het College van Bestuur naar een oplossing gezocht. 
Bij twijfel over de uitvoeringsregels geldt in dat geval altijd onverkort het meest recente FPU 
reglement en het ABP reglement. 
 
De suppletieregeling gaat in op …… datum 
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