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SAMENVATTING 

Aanleiding en onderzoeksdoelstelling 
Het Participatiefonds (PF) heeft als taak werkloosheidsuitgaven in het primair 
onderwijs (po) te beheersen en terug te dringen. Indien een bevoegd orgaan kan 
aantonen dat een ontslag op juiste gronden1 plaatsvindt en voldoende inspanningen 
zijn geleverd om ontslag te vermijden, draagt het PF zowel de werkloosheidskosten 
als de verantwoordelijkheid voor re-integratie.  
 
Op de langere termijn zullen grote tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt voor het po, 
door grootschalige uitstroom van oudere werknemers. In de komende twee tot vier 
jaar verwacht het PF niettemin grote aantallen ontslagen. Aanwijzingen daarvoor zijn 
onder meer krimp van aantallen leerlingen en bezuinigingen. Mocht dat zo zijn, dan 
leidt dat voor het PF niet alleen tot een toename van werkloosheidskosten, maar ook 
tot moeizamere re-integratie. Immers de verwachting is dat de ontwikkelingen zich 
breed zullen voordoen, waardoor de vacatureruimte afneemt.  
 
Om goed op deze fluctuaties te kunnen anticiperen, wil het PF inzicht krijgen in de te 
verwachten dynamiek op de onderwijsarbeidsmarkt. Die kennis kan bijdragen aan de 
strategiebepaling voor de komende tijd. CAOP Research is gevraagd onderzoek te 
doen naar ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt voor personeel in het 
po. Op basis van de bevindingen wil het PF maatregelen inventariseren, die zij 
(alleen of samen met anderen) kan treffen om knelpunten te helpen verminderen.  
 
Het onderzoek bestond uit desk research naar bestaande cijfers, een enquête onder 
1.515 schoolleiders en schoolbestuurders en negen case studies. 
 
Boventalligheid zal tot 2015 niet afnemen 
Waar vijf jaar geleden nog veel onvervulde vacatures bestonden, is inmiddels vooral 
sprake van boventalligheid. Vooral buiten de Randstad is dat het geval, maar tot  
2015 zal de boventalligheid steeds algemener worden. De belangrijkste oorzaak zijn 
de teruglopende leerlingenaantallen. Het CBS voorziet tussen 2010 en 2015 een 
daling van 10%. Omdat de bekostiging van scholen vooral gebaseerd is op 
leerlingenaantallen neemt ook de financiële ruimte van scholen af. Die 
bestedingsruimte wordt verder verkleind, doordat landelijke en lokale overheden hun 
bestedingen iets terugschroeven, terwijl de besturen hun kosten zien stijgen.  
 
Per saldo hielden scholen in 2009 voor het eerst minder geld over dan zij ontvingen. 
In 2010 was het saldo van alle scholen samen al 116 miljoen euro negatief. Omdat 
de schoolbegrotingen voor meer dan 80% uit personeelskosten bestaan, hebben of 
krijgen steeds meer besturen te maken met boventalligheid. Het Participatiefonds 
merkt dat aan een sterke toename van het beroep op WW. Het aantal nieuwe 
uitkeringen steeg van 2.725 in 2009 naar 3.520 in 2010 en 4.879 in 2011. De eerste 
helft van 2012 laat zien dat de sterke stijging nog niet ten einde is.  
 
De omvang van boventalligheid in de komende jaren is moeilijk te voorspellen. Het 
sterk regionale karakter van de arbeidsmarkt en onzekerheid rond de bestedingen 
van de landelijke en lokale overheid (zie de discussie rond passend onderwijs) 
bemoeilijken een eenduidige prognose. In algemene zin is niettemin te verwachten 
                                                

1  Een overzicht van ontslaggronden, die recht geven op verevening, is genoemd in het 
reglement Participatiefonds.  
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dat de boventalligheid de komende drie jaren niet of nauwelijks zal afnemen. Zeker 
de komende twee schooljaren (2012/’13 en 2013/’14) ligt eerder een verdere stijging 
voor de hand. De verwachte massale uitstroom van oudere werknemers is tot 2015 
immers nog niet aan de orde. Wel zien besturen de aantallen leerlingen verder dalen, 
net als hun financiële reserves. In de enquête bevestigen schoolbesturen en 
schoolleiders dat zij de komende drie jaren personeel moeten kwijtraken, zelfs in 
sterkere mate dan tot nu toe het geval is.  
 
De grootste boventalligheid is te verwachten in Parkstad Limburg, Noordoost 
Groningen (Eemsdelta en Oost-Groningen), Zeeuws-Vlaanderen en in mindere mate 
de Achterhoek, overig Limburg, West- en Noordelijk Noord-Brabant en Drenthe. Na 
2015 zal de boventalligheid niet in één keer verdwijnen. De personele tekorten zijn 
naar verwachting het grootst in regio’s als Zuidelijk Noord-Holland (vooral 
Amsterdam) en de Rijnmond (vooral Rotterdam). Het is geen automatisme, dat de 
boventallige werknemers de vrijkomende vacatures in de Randstad zullen vervullen. 
Hoewel door de uitstroom van oudere werknemers per saldo sprake zal zijn van 
tekorten, is het heel goed mogelijk dat ook na 2015 in het landelijk gebied 
boventalligheid zal blijven bestaan.  
 
Slechtere financiële situatie 
In de enquête onder 1.515 schoolleiders en schoolbestuurders is uitgebreid 
gevraagd naar de financiële situatie van scholen. Veel van de respondenten blijken 
in het schooljaar 2011/’12 al ruimschoots met bezuinigingen te maken te hebben. De 
ruime meerderheid (62%) van de schoolleiders moet dit schooljaar de uitgaven naar 
beneden bijstellen. Nog eens 22% moet ook bezuinigen, maar kan dat opvangen met 
natuurlijk verloop en/of door een beroep te doen op de reserves.  
 
Over de toekomst zijn de respondenten somber gestemd: meer dan 90% van de 
schoolbesturen en schoolleiders acht het verlagen van de uitgaven in de komende 
drie schooljaren onvermijdelijk. Het aandeel scholen waar inkomsten en uitgaven in 
evenwicht zijn, neemt de komende jaren af van 16% naar 2%. Van de scholen, waar 
bezuinigingen op dit moment nog zijn op te vangen met reserves en natuurlijk 
verloop (22%), blijven in de komende jaren 5% over. Meestal (68%) gaat het om 
bezuinigingen van vijf tot tien procent, maar grotere bijstellingen zijn geen 
uitzondering (17%).  
 
Daarmee lijkt de rek in de begrotingen, voor zover daarvan nog sprake was, nu 
vrijwel geheel verdwenen. Daarbij moet wel worden aangetekend, dat het schrappen 
van de bezuiniging op het Passend Onderwijs op het moment van bevraging 
(december 2011) nog niet aan de orde was. Overigens benoemen schoolleiders en 
schoolbestuurders zelf de dalende leerlingenaantallen als belangrijkste oorzaak van 
de bezuinigingen. Ook stijgende kosten, andere (lokale of landelijke) bezuinigingen 
en de lumpsumbekostiging zijn vaak genoemd.   
 
Bijna negen op de tien respondenten verwachten dat door hun afnemende 
bestedingsruimte de werkdruk zal toenemen. Ook vrezen zij meer ziekteverzuim en 
uitval. Andere zorgpunten worden eveneens gedeeld door de meerderheid van de 
schoolleiders en schoolbestuurders. Veel respondenten zijn bang dat de aandacht 
voor zorgleerlingen zal afnemen en dat de problemen een negatieve uitstraling zullen 
hebben op de aantrekkelijkheid van het leraarberoep. Al met al verwacht iets meer 
dan de helft van de ondervraagden dat de bezuinigingen de kwaliteit van het 
onderwijs negatief zullen beïnvloeden. Om meer financiële armslag te creëren zegt 
driekwart van de respondenten de klassen te vergroten. 
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Scholen verwachten personeelsreductie 
De begroting van schoolbesturen bestaat voor meer dan tachtig procent uit 
salarissen van werknemers. De meeste schoolleiders (84%) en schoolbestuurders 
(93%) zien zich de komende drie schooljaren genoodzaakt de uitgaven aan 
personeel terug te schroeven. Dat geldt vooral voor het onderwijsgevend personeel: 
een kwart van de schoolleiders verwacht dat in hun school daarop meer dan tien 
procent zal moeten worden bespaard. Op 59% van de scholen gaat het om 
bezuinigingen tot tien procent. Ook aan bezuinigingen op de rest van het personeel 
denken de schoolleiders niet te ontkomen. De helft van de scholen voorziet 
inkrimping van het management en 61% van ondersteunende taken.  
 
Eén op de drie schoolleiders zegt dat er de afgelopen twee schooljaren (2009/’10 en 
2010/’11) personeelsleden zijn ontslagen of vrijwillig vertrokken door (dreigende) 
opheffing van hun functie. In krimpgebieden als Zeeland, Drenthe en Limburg komt 
aan boventalligheid gerelateerd vertrek relatief vaak voor. De minderheid verandert 
in een meerderheid als we vragen naar boventalligheid van werknemers in de 
komende drie schooljaren: 52% van de schoolleiders verwacht door boventalligheid 
(al dan niet vrijwillig) afscheid te moeten nemen van personeel, het huidige RDDF 
niet meegerekend.   
 
Wel beleid, aanpak vaak nog niet voldragen 
Schoolleiders en schoolbestuurders vinden het belangrijk om boventallige 
werknemers voor het onderwijs te behouden. Daarom zeggen 87% van de 
schoolleiders en 70% van de bestuurders, dat zij actief proberen te voorkomen dat 
personeelsleden door gedwongen ontslag werkloos worden. De overige 
respondenten zeggen geen specifiek mobiliteitsbeleid te hebben.   
 
Van een voldragen aanpak is echter lang niet altijd sprake. De urgentie wordt nog 
niet overal gevoeld en veel activiteiten staan nog in de kinderschoenen, blijkt uit de 
casestudies en expertinterviews. Ook de antwoorden op de open enquêtevragen 
duiden erop, dat het beleid nogal eens een ad hoc karakter heeft. Dat geldt vooral 
voor kleine besturen en besturen met ontslagbeleid, die zich nogal eens ‘overvallen’ 
voelen door financiële tekorten. Ook de analyses van besturen met 
werkgelegenheidsbeleid lijken niettemin ruimte te laten voor verbetering. Deels is dat 
een kwestie van tijd: veel besturen hebben nog maar onlangs te maken gekregen 
met teruglopende middelen, of maken zelfs nog een lichte leerlingengroei door.  
 
Hoewel een samenhangende visie vaak nog ontbreekt, hebben de meeste besturen 
wel maatregelen getroffen om met boventalligheid om te gaan. De meest 
voorkomende activiteiten zijn een mobiliteitscentrum op bestuurlijk niveau en een 
met de (G)MR overeenkomen plan van aanpak. Ook hebben de meeste scholen een 
regionale leerlingenprognose en meerjarenformatiebeleid, hoewel in het gebruik 
daarvan nog winst lijkt te behalen.  
 
Besturen en schoolleiders noemen verschillende knelpunten bij hun mobiliteitsbeleid. 
Het ontbreken van (meerjarig) beleid is daar één van. Daarnaast zeggen sommigen 
door het ´last-in-first-out´ beginsel moeite te hebben jong personeel aan zich te 
binden, terwijl slecht functionerend personeel blijft zitten. Dit punt onderstreept de 
noodzaak voor besturen om hun beoordelingscyclus aan te scherpen. Omgekeerd 
klagen ‘ontvangende’ schoolleiders soms dat zij ‘niets te kiezen’ hebben. Ook de 
‘honkvaste’ en zekerheid zoekende cultuur onder het personeel wordt door een 
aantal schoolleiders en schoolbestuurders aangemerkt als knelpunt.  
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Tot slot wordt de regelgeving door het Participatiefonds als star en tijdrovend 
ervaren, en in een enkel geval als contraproductief: doordat ontslag altijd een jaar 
komt nadat de geldstromen zijn opgedroogd, zorgt die vertraging voor extra kosten. 
Het niet op voorhand kunnen ontslaan wegens dreigende inkomstendaling is echter 
geen optie. Het Participatiefonds zelf vinden veel respondenten nog te veel 
controleur en te weinig adviseur.  
 
Goede praktijken 
Het meest actieve mobiliteitsbeleid is gevonden in regio’s waar leerlingenaantallen 
het sterkst dalen. Qua aantallen personeel is de meeste winst te behalen met 
projecten rond uitstroombevordering. In dit onderzoek zijn daarvan verschillende 
cases beschreven. Veel van die initiatieven zijn gericht op het eigen bestuur. Vrijwillig 
vertrek en goede communicatie zijn vaak speerpunten. Bovenbestuurlijke initiatieven 
zijn nog schaars. Degelijke projecten kunnen schaalvoordelen bieden, zowel omdat 
de (financiële en personele) slagkracht is te vergroten, maar ook omdat de 
mobiliteitspool (aantallen vacatures en mobiel personeel) groot genoeg zijn om goed 
te kunnen matchen.  
 
Naast mobiliteitsbevordering zijn er ook kleinschalige initiatieven gevonden, die 
binnen de eigen organisatie zoeken naar verbreding van dienstverlening en daarmee 
extra werkgelegenheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbindingen met 
kinderopvang, vroegschoolse educatie, zorg en activiteiten rondom 
hoogbegaafdheid. Deze projecten delen een streven naar beter gecoördineerde 
dienstverlening door verschillende partners en/of het in huis aanbieden van extra 
taken. De aantallen extra fte´s die deze projecten opleveren aan inhoudelijke of 
coördinerende taken zijn beperkt. Niettemin laten deze initiatieven zien, dat het 
streven naar kwaliteitsverbetering en duurzame inzetbaarheid van het personeel 
bescheiden extra formatie kan opleveren.  
 
Mobiliteitsbeleid valt of staat met een scherpe analyse van de ontwikkeling van 
formatie en middelen. Juist met dit langjarig personeelsbeleid ervaren veel besturen 
knelpunten, deels omdat veel langetermijninkomsten een onzeker karakter hebben. 
Niettemin laten de cases zien, dat winst is te behalen door sober te begroten, 
risicoanalyses uit te voeren, kosten te heroverwegen en lokale 
arbeidsmarktinformatie en leerlingenprognoses goed tegen het licht te houden.  
 
Proactievere rol voor het Participatiefonds? 
Het Participatiefonds heeft als taak werklozen te begeleiden naar ander werk. Het 
fonds heeft daarmee een reactieve rol: het komt in actie als personeel daadwerkelijk 
werkloos raakt. Het onderzoek bevat duidelijke signalen, dat scholen en besturen 
behoefte hebben aan een meer proactieve rol. Het Participatiefonds zou kunnen 
opschuiven in de richting van een adviserende, ondersteunende partner bij het 
oplossen van vraagstukken rond boventalligheid. Die know-how ontbreekt nog vaak, 
met name bij kleinere besturen. Veel besturen hebben behoefte aan advies. 
Bovendien komen het fonds en besturen zo minder snel tegenover elkaar te staan.   
 
Over de praktische invulling werpen besturen en schoolleiders tal van suggesties op. 
Het fonds zou een aanjagende of zelfs sturende rol kunnen spelen bij de vorming 
van regionale mobiliteitscentra. Consulenten van het fonds zouden individuele 
besturen kunnen adviseren rond strategisch personeelsbeleid, of juist specifiek bij 
het invullen van de Instroomtoets. Ook zou het fonds daarover handreikingen kunnen 
verspreiden, gericht op meerjarenformatiebeleid of specifieker op het opstellen van 
lokale arbeidsmarktinformatie  of betrouwbare leerlingenprognoses. Daarbij is het 
uiteraard wel zaak afstemming te zoeken met activiteiten door de PO-Raad.  
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In haar communicatie zou het fonds zich meer kunnen richten op werknemers. Het 
zou bijvoorbeeld kunnen gaan om algemene voorlichting, gericht op bewustwording 
en loopbaanoriëntatie, of om handreikingen bij het vinden van ander werk. Tot slot 
hebben besturen behoefte aan vereenvoudiging van de regelgeving, in het bijzonder 
de Instroomtoets.  
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1 INLEIDING 

1.1 Beleidscontext 

Het Participatiefonds (PF) heeft als taak werkloosheidsuitgaven in het primair 
onderwijs (po) te beheersen en terug te dringen. Indien een bevoegd orgaan kan 
aantonen dat een ontslag op juiste gronden2 plaatsvindt en voldoende inspanningen 
zijn geleverd om ontslag te vermijden, draagt het PF zowel de werkloosheidskosten 
als de verantwoordelijkheid voor re-integratie.  
 
Op de langere termijn zullen grote tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt voor het po, 
door grootschalige uitstroom van oudere werknemers. In de komende twee tot vier 
jaar verwacht het PF niettemin grote aantallen ontslagen. Aanwijzingen daarvoor zijn 
onder meer krimp van aantallen leerlingen en bezuinigingen. Mocht dat zo zijn, dan 
leidt dat voor het PF niet alleen tot een toename van werkloosheidskosten, maar ook 
tot moeizamere re-integratie. Immers de verwachting is dat de ontwikkelingen zich 
breed zullen voordoen, waardoor de vacatureruimte afneemt.  
 
Om goed op deze fluctuaties te kunnen anticiperen, wil het PF inzicht krijgen in de te 
verwachten dynamiek op de onderwijsarbeidsmarkt. Die kennis kan bijdragen aan de 
strategiebepaling voor de komende tijd. CAOP Research is gevraagd onderzoek te 
doen naar ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt voor personeel in het 
po. Op basis van de bevindingen wil het PF maatregelen inventariseren, die zij 
(alleen of samen met anderen) kan treffen om knelpunten te helpen verminderen. 

1.2 Methodologie 

Het onderzoek is gebaseerd op drie pijlers:  
• Desk research 
• Een representatieve enquête onder schoolleiders en schoolbestuurders 
• Casestudies naar goede voorbeelden 

 
Desk research 
Voor dit onderzoek zijn de belangrijkste cijfers en publicaties over de sectorale 
arbeidsmarkt op een rij gezet. Op grond van het verzamelde cijfermateriaal is een 
regionaal beeld geschetst van boventalligheid in de komende vier jaar. Daarbij is 
expliciet aandacht besteed aan de invloed van drie belangrijke ontwikkelingen die op 
die boventalligheid van invloed zijn, namelijk dalende leerlingenaantallen, vergrijzing 
en (voorgenomen) bezuinigingen.  
 
Enquête 
Alle schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs zijn uitgenodigd een 
internetenquête in te vullen.3 Doel daarvan was een meer gedetailleerd beeld te 

                                                
2  Een overzicht van ontslaggronden, die recht geven op verevening, is genoemd in het 

reglement Participatiefonds.  
3  Van zogenoemde ‘éénpitters’ (besturen met één school) zijn alleen de schoolleiders 

benaderd.  
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krijgen van de financiële situatie van schoolbesturen, de personele consequenties 
daarvan en maatregelen om met die consequenties om te gaan. Door verschillende 
databestanden te combineren, is een zo compleet mogelijk adressenbestand 
ontstaan waarin alle besturen en vrijwel alle scholen zijn vertegenwoordigd. De 
totale steekproef telt 8.040 personen.  
 
In totaal 1.515 respondenten (19%) hebben de gehele vragenlijst doorlopen. Voor 
een enquête onder deze doelgroep is dat een goed resultaat. Bestuurders hebben 
de enquête naar verhouding iets vaker (23%) beantwoord dan schoolleiders (18%). 
In beide subgroepen vormt de respons een representatieve afspiegeling van de 
populatie. Bij schoolleiders is daarvoor een kleine weging toegepast.  
 
Tabel 1.1  Steekproef en respons 

 Steekproef Respons (N) Respons (%) 
Schoolleiders 7.362 1.337 18,2 
Bestuurders 678 176 26,0 
Totaal 8.040 1.515 18,8 

 

Casestudies 
In het derde onderzoeksdeel is gezocht naar succesvolle of kansrijke initiatieven om 
arbeidsmarktknelpunten te verminderen. Een groslijst is opgespoord aan de hand 
van de enquête, waarin expliciet is gevraagd naar goede voorbeelden. De lijst is 
verder aangevuld door gebruik te maken van de regionale platforms voor de 
onderwijsarbeidsmarkt, de PO-Raad, de vakbonden en de regioadviseurs van het 
VF/PF.  
 
In totaal zijn negen initiatieven geselecteerd voor nadere bestudering. Bij acht cases 
hebben face-to-face gesprekken plaatsgevonden. In de laatste case (Katholieke 
Scholenstichting Utrecht) was het stadium van uitvoering nog dusdanig, dat is 
gekozen voor een telefonisch gesprek met alleen de projectleider. Bij de selectie is 
gezocht naar zowel inhoudelijke als regionale spreiding. De initiatieven zijn bedoeld 
om een breed overzicht te geven van mogelijkheden om met boventalligheid om te 
gaan.  

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 schetst de stand van zaken en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt 
voor primair onderwijspersoneel. Het hoofdstuk begint ermee, de gevolgen van de 
bevolkingsontwikkeling (leerlingendaling en vergrijzing) en bezuinigingen kwantitatief 
in beeld te brengen. Daarna volgt een overzicht van vraag en aanbod en een 
geregionaliseerde schatting van boventalligheid.  
 
In de hoofdstukken daarna zoomen we in op het niveau van de school en het 
schoolbestuur. Hoofdstuk 3 gaat over de gevolgen van de genoemde ontwikkelingen 
op de financiële positie van scholen nu en in de komende jaren. Hoofdstuk 4 
behandelt specifiek de consequenties daarvan voor het personeel.  
 
Het vijfde hoofdstuk gaat specifiek over beleid. De vraag is welke maatregelen 
besturen nemen om gedwongen ontslagen te voorkomen en mobiliteit te 
bevorderen. In dit hoofdstuk komen onder meer de bevindingen uit de cases aan de 
orde. Ook de rol van het Participatiefonds komt hier aan de orde.  
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In de bijlagen zijn tot slot beschrijvingen opgenomen van negen goede praktijken, 
die zijn bezocht in het kader van dit onderzoek.  
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2 DE ARBEIDSMARKT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS 

De markt voor onderwijspersoneel is sterk in beweging. Waar vijf jaar geleden nog 
veel onvervulde vacatures bestonden, is de spanning de laatste jaren vrijwel 
helemaal verdwenen. De onvervulde vraag heeft op veel plekken inmiddels 
plaatsgemaakt voor boventalligheid. Die boventalligheid zal naar verwachting verder 
toenemen, totdat er rond 2015 een nieuw omslagpunt ontstaat.  
 
Om de sterke schommelingen te begrijpen, is het zinvol eerst te kijken naar de 
ontwikkelingen, die deze schommelingen (mede) veroorzaken. Landelijke en lokale 
bezuinigingen spelen een rol, maar ook demografische ontwikkelingen. Enerzijds is 
er op veel plekken sprake van ontgroening, waardoor de leerlingenaantallen dalen. 
Omdat de bekostiging van scholen grotendeels gebaseerd is op die aantallen, neemt 
de vraag naar personeel af. Anderzijds zal door vergrijzing de komende jaren een 
aanzienlijk deel van de werknemers de arbeidsmarkt verlaten, waardoor de vraag op 
termijn juist weer toeneemt. 
 
Bij elk van deze factoren staan we in de volgende paragraaf stil. Daarna behandelen 
we de implicaties daarvan voor vraag en aanbod. Tot slot gaan we in op de 
consequenties voor boventalligheid.  

2.1 Recente ontwikkelingen 

2.1.1 Leerlingenaantallen 
In het schooljaar 2010-2011 bezochten 1.534 duizend leerlingen het basisonderwijs, 
bijna een procent minder dan een jaar eerder. Het is voor het derde jaar op rij dat het 
totale aantal leerlingen in het primair onderwijs substantieel daalt. In de 
onderstaande figuur is te zien dat een lichte daling weliswaar al is ingezet vanaf het 
schooljaar 2002-2003, maar dat de jaren erop het aantal rond een niveau van 1,55 
miljoen leerlingen bleef.  
 
Vanaf het schooljaar 2008-2009 is een daling ingezet, die zich naar verwachting in 
de komende periode versneld zal voortzetten (figuren 2.1 en 2.2). Het CBS voorziet 
dat de totale leerlingenpopulatie in het primair onderwijs tot 2015 met 10 procent zal 
afnemen. In 2015 zijn er, als we alleen kijken naar dalende leerlingenaantallen, 
ongeveer 1.000 voltijdleraren minder nodig dan in 2010.4  
 
De leerlingendaling is een gevolg van de teruglopende aantallen geboorten sinds 
2000. Volgens de Referentieraming 2011 van het Ministerie van OCW zal het aantal 
leerlingen de komende tien jaar verder afnemen naar 1.432 duizend in 2020/’21. 
Daarna wordt voor het eerst weer een lichte groei verwacht, als gevolg van een 
geboortestijging na 2015.  

                                                
4  Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (2011) De personele gevolgen van krimp voor het 

onderwijs. Den Haag.  
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Figuur 2.1 Ontwikkeling van leerlingenaantallen in het primair onderwijs  
(exclusief voortgezet speciaal onderwijs) tot 2010-2011 

 
Bron: CBS 
 
De daling verloopt niet voor alle onderwijssoorten in dezelfde mate. Onder invloed 
van het programma “Weer samen naar school” blijven sinds 1995 steeds meer 
leerlingen, al dan niet met ambulante begeleiding, in het reguliere basisonderwijs.  
 
Figuur  2.2 Ontwikkeling van leerlingenaantallen in het primair onderwijs 
(inclusief  

voortgezet speciaal onderwijs) na 20105 

 
Bron: Referentieraming 2011. Raming per 1 oktober van de respectievelijke jaren.   

                                                
5  De figuren zijn niet helemaal vergelijkbaar, omdat in de bovenste het voortgezet speciaal 

onderwijs niet is meegenomen, en in de onderste wel.  
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De verwachting is dat het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs de 
komende tijd verder daalt. Wat betreft het speciaal onderwijs is de verwachting dat 
de voorheen stijgende trend de komende jaren tot staan wordt gebracht. Een 
belangrijke oorzaak is dat een groeiende groep zorgleerlingen met leerlinggebonden 
financiering in het basisonderwijs zit in plaats van het speciaal onderwijs. De 
vervanging van ‘weer samen naar school’ en het ‘rugzakje’ door passend onderwijs 
was in de Referentieraming 2011 nog niet te verdisconteren. De verschuivingen 
kunnen effect hebben op de samenstelling van de groepen, maar uiteraard niet op 
het totaal aantal leerlingen. 
 
Niet in alle provincies is sprake van krimp. Terwijl in Limburg (-13%) en Zeeland  
(-5%) de leerlingenaantallen in de afgelopen tien jaar tijd fors terugliepen, was in 
Utrecht (+11%) en Flevoland (+9%) sprake van groei. Voor de komende jaren wordt 
de krimp meer algemeen (Figuur 2.3). Tot 2015 vindt krimp vooral plaats in 
Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Limburg, daarna volgen ook de 
andere provincies. Alleen voor Flevoland is de verwachting dat, na een 
aanvankelijke daling, op termijn een bescheiden leerlingengroei plaatsvindt. Groei is 
er overigens ook als we alleen kijken naar de grote steden.  

 
Figuur 2.3 Ontwikkeling van aantal leerlingen basisonderwijs per gemeente in   

2000-2009 (links) en 2009-2015 (rechts) 

 
Bron: www.onderwijsarbeidsmarkt.nl  
 
Gewichten 
De vraag naar leraren is niet alleen afhankelijk van het aantal leerlingen, maar ook 
van het mogelijke gewicht dat zij hebben. Dit gewicht slaat op de extra bekostiging, 
die zij ontvangen ten opzichte van reguliere leerlingen, waarvan het gewicht is 
gesteld op nihil. Op basis van de gewichtenregeling ontvangen scholen extra 
middelen voor de bestrijding van achterstanden. Tot 1 augustus 2006 werden er nog 
vier groepen gewichten onderscheiden op basis van diverse criteria. De nieuwe 
regeling kent twee gewichten:  
- 0,3 voor leerlingen van ouders die maximaal lbo/vbo hebben genoten 
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- 1,2 voor leerlingen, waarvan één ouder maximaal lbo/vbo heeft gevolgd en de 
andere maximaal basisonderwijs. 

 
In 2010 waren er 111.200 leerlingen met een gewicht van 0,3 en ongeveer 84.800 
leerlingen met een gewicht 1,2. In de loop der tijd is inderdaad het aantal 
gewichtenleerlingen al duidelijk teruggelopen. Wel is het gemiddelde gewicht van de 
resterende groep hoger. Omdat het aantal (veel) sterker is afgenomen dan het 
gewicht is gestegen, is het effect op de bekostiging van scholen negatief. Sinds 2000 
is het opgetelde gewicht van alle gewichtenleerlingen samen met bijna 42% 
afgenomen.  
 
Figuur 2.4 Ontwikkeling van het totale leerlinggewicht tussen 2000 en 20096 

 
Bron: Krimp als kans (SBO) 
 
Door de gewijzigde gewichtensystematiek is het leerlinggewicht volledig afhankelijk 
geworden van het opleidingsniveau van de ouders. Het gemiddelde opleidingsniveau 
stijgt in de loop der jaren. Ook in de komende jaren is de verwachting dat dit 
opleidingsniveau verder toeneemt. De verwachting is daarom dat het leerlinggewicht 
in de komende jaren verder zal teruglopen.  

2.1.2 Vergrijzing 
De werknemers in het onderwijs zijn ouder dan de rest van de beroepsbevolking. In 
2010 was 38% van de leraren, 40% van de ondersteuners en 67% van de 
directeuren vijftig jaar of ouder.7 De groep ‘ouderen’ is in de afgelopen jaren 
gegroeid en zal de komende jaren nog licht toenemen.  
 

                                                
6  Dit is het aantal gewichtenleerlingen, vermenigvuldigd met hun gewicht. Deze uitkomst geeft 

een indicatie van de omvang (en bekostiging) van leerlingen met onderwijsachterstanden.  
7  Kerncijfers OCW 2011. Zie ook: Defourny R. en K. Jettinghoff (2011) Arbeidsmarktanalyse 

primair onderwijs 2011. SBO, Den Haag.  
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Figuur 2.5 Leeftijdsverdeling van leraren in het primair onderwijs in personen8 

 
Bron: Kerncijfers 2007-2011, ministerie OCW  
 
De bovenstaande figuur brengt de vergrijzing in beeld. Duidelijk is te zien dat de 
belangrijkste piek langzaam opschuift in de richting van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Tegelijk is te zien dat ook de uittreedleeftijd opschuift. Dit is mede het gevolg 
van de omzetting van de VUT-regeling naar de FPU-regeling. De gemiddelde 
leeftijd, waarop werknemers met pensioen of FPU gingen, lag in 2009 op 62,7.9 Dit is 
tevens de leeftijd waarop veel oudere werknemers recht hadden op een FPU-
uitkering van 70% van het laatst verdiende loon. In 2006 is de FPU afgeschaft, en 
kan een steeds kleinere groep een beroep doen op deze regeling. Ook dat draagt 
ertoe bij, dat de gemiddelde uittreedleeftijd verder zal opschuiven.  
 
De figuur laat overigens ook een vergroening zien: de piek tussen de 25 en 30 jaar is 
in de loop der jaren hoger geworden. Nadere analyse leert dat het hier vooral 
vrouwen betreft, die na hun dertigste doorgaans minder gaan werken. Omdat de 
grafiek gebaseerd is op aantallen personen en niet op FTE, is het effect van die piek 
op het totale arbeidsaanbod minder groot dan de figuur doet vermoeden.  
 
Het percentage vijftigplussers verschilt per regio (zie Figuur 2.6). In het zuiden van 
Limburg is het aandeel vijftigplussers onder het onderwijzend personeel (leraren en 
directie) rond de 46%. Maar ook Amsterdam scoort met ruim 43% hoog. In Utrecht 
en Almere ligt het aandeel vijftigplussers met ongeveer 30% een stuk lager.  
 

                                                
8  Uitgedrukt in aantallen FTE zou de piek links minder hoog uitvallen, aangezien veel jonge 

vrouwen in deeltijd werken.  
9  Ministerie BZK (2009) Kerngegevens Personeel Overheid en Onderwijs. Den Haag.  
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Figuur 2.6 Percentage werknemers van vijftig jaar en ouder in 2010  
 

 
Bron: Kerncijfers OCW 2006-2010 

2.1.3 Bezuinigingen 
Het primair onderwijs heeft te maken met een kleiner wordende bestedingsruimte. 
Dat heeft onder meer te maken met teruglopende leerlingenaantallen, maar ook met 
het teruglopende aantal gewichtenleerlingen. Daarnaast heeft het primair onderwijs 
te maken met een aantal bezuinigingen door zowel de landelijke als de lokale 
overheid. Daar staan overigens enkele intensiveringen (zoals de prestatiebox) 
tegenover.  
 
In 2010 was voor het eerst een lichte daling te zien van de Rijksuitgaven aan primair 
onderwijs. De bekostiging per leerling in het volledige primair onderwijs bleef in dat 
jaar niettemin constant op een niveau van ongeveer 5.800 euro per jaar. Behalve 
met (licht) dalende inkomsten uit het Rijk, hebben scholen ermee te maken dat 
lagere overheden hun uitgaven terugschroeven.  
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Tabel 2.1 Totale uitgaven in het PO en specificatie van uitgavenposten  
(miljoenen euro’s) 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Personeel 7086,5 7378,6 7793,3 8316,2 8086,2 
Materieel 1103,9 1123,2 1118,9 1182,5 1314,7 
Onderwijsverzorging 66,7 35,8 4,1 0,0 0,0 
Overige uitgaven 13,1 6,8 17,2 16,0 22,1 
Apparaatkosten (duo/ocw) 44,7 55,4 47,4 52,6 48,2 
Totaal uitgaven po 8315,0 8599,8 8981,0 9567,4 9471,2 

 Bron: Jaarverslagen OCW 
 
Tegenover de dalende inkomsten van scholen staan snel toenemende uitgaven. Al 
met al hebben scholen in het primair onderwijs in 2009 voor het eerst minder geld 
overgehouden 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. Stijgende kosten voor huisvesting (+18%) en personeel (+9%) 
zijn daar de voornaamste oorzaken van. Ook de solvabiliteit en liquiditeit van de 
scholen namen af, hoewel die beide nog steeds goed zijn te noemen.10  

2.2 Vraag en aanbod 

2.2.1 Vraag naar onderwijspersoneel 
De spanning op de arbeidsmarkt voor het primair onderwijs is vanaf het schooljaar 
2008-2009 sterk afgenomen. Het aantal lerarenvacatures in het primair onderwijs 
stijgt niet meer. Op zowel het niveau van directie, onderwijs en ondersteuning 
werden meer vacatures vervuld dan er ontstonden. Ook stonden de vacatures 
minder lang open. Dat geldt zowel voor het basis- als het speciaal onderwijs. Wel 
blijft de markt voor schoolleiders gespannen. Het gaat weliswaar om kleine aantallen 
(116 in 2009-’10), maar daarvan is 58% moeilijk vervulbaar. Een op de drie 
vacatures staat langer dan drie maanden open.  
 
Ten opzichte van het jaar ervoor nam het aantal vacatures voor leraren sterk af. 
Daarmee is een einde gekomen aan de jarenlange stijging van het aantal 
(openstaande) lerarenvacatures. Ook andere studies duiden daarop.11 Ook het 
percentage moeilijk vervulbare vacatures is afgenomen.12  
 
Tabel 2.2 Ontwikkelingen in lerarenvacatures in het po (2005-2009) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ontstane vacatures 4.468 6.964 7.123 8.488 5.934 5.389 
Vervulde vacatures 4.356 6.709 6.847 8.178 6.642 5.841 
Openstaande vacatures 192 325 407 666 321 199 
Moeilijk vervulbare vacatures (%) 44 70 67 74 67 50 

Bron: Stamos.nl 
                                                

10  OCW (2011) Kerncijfers OCW 2006-2010. Den Haag.   
11  Ecorys/ResearchNed (2011) Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2010/2011. Vacatures 

derde kwartaal 2010. Rotterdam.  
12  Regioplan (2011). Arbeidsmarktbarometer po schooljaar 2009-2010. Zie ook stamos.nl.  
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Regionale verschillen 
In de aantallen vacatures bestaan grote regionale verschillen. Vooral de grote 
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben veel openstaande 
vacatures, evenals scholen in de regio Gooi & Vechtstreek Eemland.  
 
Het Ministerie van Onderwijs stelt dat de kwaliteit van onderwijs in gevaar komt bij 
een openstaande vacature-intensiteit van 1% of meer. Vacature-intensiteit is het 
percentage openstaande vacatures ten opzichte van de totale werkgelegenheid. In 
het vorige schooljaar is die intensiteit overal afgenomen. In Rotterdam en Utrecht 
daalde het percentage tot onder de kritieke waarde en in Amsterdam van 2,4% naar 
1,0%. Het is overigens aannemelijk dat ook binnen de regio’s lokale verschillen 
bestaan. Het is daarom mogelijk dat er nog altijd scholen zijn, waar de 
onderwijskwaliteit in het geding is.  
 
Tabel 2.3 Openstaande vacature-intensiteit  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
openstaande vacature-intensiteit 0,1% 0,2% 0,3% 0,7% 0,3% 0,2% 

Bron: Stamos.nl 

2.2.2 Aanbod van onderwijspersoneel 
Voor het eerst in lange tijd daalt de werkgelegenheid in het primair onderwijs licht. In 
het schooljaar 2010/’11 waren er 133 duizend voltijdbanen in het primair onderwijs, 
ruim een procent minder dan een jaar eerder. De daling loopt niet in de pas met de 
dalende aantallen leerlingen. Hoewel het aantal leerlingen in de afgelopen tien jaar 
met 0,8% daalde, kwam er in dezelfde periode 15% personeel bij. Het gaat dan 
vooral om personeel met ondersteunende taken. Het aantal leraren is in die periode 
weinig veranderd. De personeelsdaling steekt af tegen de ontwikkeling in de andere 
onderwijssectoren, waar de werkgelegenheid nog steeds (zij het licht) toeneemt.  
 
Tabel 2.4 Werkgelegenheidsontwikkeling (voltijdbanen)  

  2000/'01 2005/'06 2007/'08 2008/'09 2009/'10 2010/'11 
Aantal (x1000) 110,3 130,5 132 133,4 134,8 133,1 
-Basisscholen 91,7 105,9 105,6 106,1 107 105,2 
-Speciale basisscholen 7,3 8,1 7,8 7,8 7,7 7 
-Speciale scholen 11,3 16,5 18,6 19,5 20,2 20,9 

Bron: CBS 
 
Achter deze daling gaat een sterke regionale spreiding schuil, die verband houdt met 
de ontwikkeling van leerlingenaantallen. Uit de ontwikkelingen naar schooltype en 
functie is af te leiden dat de daling zich vooral voordoet op reguliere basisscholen, 
en dan vooral onder leraren. De werkgelegenheid op speciale scholen is het 
afgelopen schooljaar juist toegenomen. Een belangrijke oorzaak daarvan is een 
sterke toename van moeilijk opvoedbare jongens op speciale scholen.13  
 
Uitstroom 
De uitstroom van leraren uit het onderwijs is vooralsnog beperkt, omdat leraren 
langer doorwerken. Dat brengt met zich mee dat de uitstroom in de volgende jaren 
extra hoog zal zijn. Tussen 2006 en 2008 is de uitstroom al gestegen van 3.700 naar 

                                                
13  CBS (2011) Jaarboek onderwijs in cijfers, 2011.  
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4.800 FTE per jaar. Tot 2016 stijgt de jaarlijkse uitstroom verder naar ongeveer 
6.500 FTE.14  
 
Ten opzichte van het huidige totaal aan arbeidsplaatsen betekent dit dat tot 2020 
ruim 60 procent van de leraren het primair onderwijs zal verlaten. Ruim een derde 
daarvan komt door vergrijzing. De overige uitstroom bestaat uit leraren die buiten het 
primair onderwijs gaan werken of die stoppen vanwege zorgtaken.15  
 
Niet alleen het beëindigen van de functie (uitstroom) zorgt ervoor dat het aanbod 
daalt. Ook functiewijzigingen en minder uren werken kunnen daaraan bijdragen. 
Naar verwachting zal deeltijdarbeid de komende tijd niet toenemen. Eerder zullen 
leraren (weer) meer uren gaan werken als eenmaal krapte ontstaat.  
 
Instroom 
De instroom in het primair onderwijs bestaat vooral uit afgestudeerden van 
lerarenopleidingen en instroom uit de stille reserve.16 De instroom past zich aan de 
vraag aan. Die vraag daalt door teruglopende leerlingenaantallen, maar ook door de 
verwachting dat meer leraren in de toekomst (weer) meer uren zullen gaan werken. 
In 2009 stroomde 5.500 FTE aan nieuwe medewerkers in. In 2012 en 2013 gaat het 
om ongeveer 4.000 FTE.  
 
Bij deze verwachtingen speelt ook mee dat het aantal studenten met een pabo-
diploma de komende jaren verder afneemt. In 2009 behaalden 5.333 studenten een 
pabo-diploma, een daling van ongeveer 2.000 personen ten opzichte van de situatie 
van voor 2006. Naar verwachting zal het aantal jaarlijkse gediplomeerden de 
komende jaren verder afnemen tot ongeveer 4.700 in 2015. In 2019 en 2020 wordt 
een beginnend herstel van de instroom verwacht. Dat is niet alleen omdat dan meer 
afgestudeerden beschikbaar komen, maar ook omdat meer leraren in opleiding de 
arbeidsmarkt zullen betreden.  

2.3 Boventalligheid 

In de vorige paragrafen zijn vraag en aanbod afzonderlijk in kaart gebracht. De vraag 
is wat dit betekent voor de krapte op de arbeidsmarkt en het personeel. In de 
literatuur bestaat consensus over toenemende spanningen op de arbeidsmarkt op de 
langere termijn. Veel meer onderwijspersoneel zal na 2015 de arbeidsmarkt verlaten 
dan er normaliter beschikbaar komt. In die situatie is van boventalligheid dus geen 
sprake. Op de korte termijn is de situatie volstrekt anders. De cijfers wijzen uit dat in 
een aantal regio’s het aantal vacatures geheel verdwijnt. Tegelijk dwingen dalende 
leerlingenaantallen en afnemende middelen schoolbesturen de bestedingen naar 
beneden bij te stellen.  
 
Dit onderzoek gaat over boventalligheid. De focus ligt daarom op de periode tot 
2015. Daarna zal boventalligheid gaandeweg omslaan in een situatie met tekorten. 
Om een breed kader te schetsen, bespreken we in deze paragraaf zowel de periode 
tot 2015 als de periode daarna.  
 

                                                
14  Centerdata (2010) De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2010-2020.  
15  OCW (2011) Nota Werken in het Onderwijs 2012. Den Haag.  
16  De stille reserve bestaat uit personen die niet in het onderwijs actief zijn, maar daarvoor wel 

de benodigde papieren hebben.  
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2.3.1 Korte termijn (2012-2015) 
De komende jaren kenmerken zich door boventalligheid.17 Daarvoor zijn 
verschillende signalen. Het Participatiefonds constateert een sterke toename van het 
beroep op de WW. Het aantal nieuwe uitkeringen steeg van 2.725 in 2009 naar 
3.529 in 2010 en 4.879 in 2011. De eerste helft van 2012 laat een verdere stijging 
zien. Overigens geven die aanvragen geen volledig beeld van de boventalligheid, 
want niet alle boventalligen vragen een WW-uitkering aan.  
 
In algemene zin is te verwachten dat de boventalligheid de komende drie jaren niet 
zal afnemen. Zeker het komende jaar zal de stijgende lijn in het aantal WW-
aanvragen zich eerder verder doorzetten. De massale uitstroom van oudere 
werknemers is de komende drie jaar nog niet aan de orde, terwijl de leerlingendaling 
zich de komende jaren juist algemener gaat voordoen. Steeds meer scholen krijgen 
daarom te maken met boventalligheid, waardoor hun plaatsbaarheid verder 
verslechtert. Tegelijk is de conjuncturele situatie in andere sectoren niet dusdanig, 
dat grote groepen boventalligen daar snel werk zullen kunnen vinden.  
 
Ook de schoolleiders en schoolbesturen in de enquête wijzen erop, dat de lagere 
bestedingsruimte niet zonder gevolgen kan blijven: de meeste besturen hebben of 
krijgen te maken met bezuinigingen. Bovendien zeggen de besturen, dat hun 
reserves de komende jaren niet (meer) toereikend zullen zijn om de extra uitgaven te 
bekostigen. De grote meerderheid verwacht daarom de komende jaren personeel te 
moeten kwijtraken.   
 
Een analyse van de jaarrekeningen van 2010 bevestigt dat schoolbesturen behoorlijk 
interen op het eigen vermogen. De begrotingen laten een gezamenlijk tekort zien van 
116 miljoen euro.18 In aanvulling daarop blijkt uit CPS-onderzoek dat scholen 
weliswaar proberen zo min mogelijk te bezuinigen op personeel, maar dat het budget 
voor onderwijzend personeel in het schooljaar 2010-2011 gemiddeld met 12% is 
gedaald.19  
 
In algemene zin is daarom te verwachten dat de gemiddelde boventalligheid in de 
komende twee schooljaren (2012/’13 en 2013’/14) ten minste zal uitkomen op het 
niveau van het schooljaar 2011/’12. Ook in het daarop volgende schooljaar zullen 
nog veel besturen te kampen hebben met personele overschotten. De exacte 
omvang is echter nauwelijks aan te geven. Dit wordt onder meer bemoeilijkt doordat 
allerlei (lokale en landelijke) politieke processen een rol spelen. Ter illustratie dient 
de discussie rond het passend onderwijs.   
 
Wellicht problematischer voor een nauwkeurige schatting is het sterke regionale 
karakter van de onderwijsarbeidsmarkt. Het CBS schatte een jaar geleden dat de 
uitstroom landelijk gezien ongeveer overeen zou komen met de afnemende 
werkgelegenheid (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011). Los van de vraag of 
die voorspelling helemaal is uitgekomen, stelt het Netwerk dat er regionaal weinig 
zekerheid is: het ligt niet voor de hand dat boventalligen eventuele vacatures elders 
in het land zullen opvullen. Zelfs in een situatie van evenwicht tussen vraag en 
aanbod zal daarom boventalligheid blijven bestaan. Het regionale karakter van de 
arbeidsmarkt is echter lastig in schattingen te betrekken.  
 
                                                

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

18  OCW (2012) Kerncijfers 2007-2011. Den Haag.  
19  Grinsven V., B. Mors en H. Westerik (2011) Marktontwikkelingen in het primair en voortgezet 

onderwijs. Duo Market Research in opdracht van CPS. Den Haag.  
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Regionale verschillen 
De literatuur over de onderwijsarbeidsmarkt spitst zich toe op de vraag naar 
personeel en het bestaan van (onvervulde) vacatures. Van boventalligheid bestaat 
geen regionaal overzicht. Wel valt uiteraard te verwachten, dat die boventalligheid 
zich vooral zal voordoen in regio’s waar niet of nauwelijks personeelsvraag bestaat.  
In die regio’s zijn weinig of helemaal geen onvervulde vacatures meer, terwijl 
teruglopende middelen besturen wel dwingen om de bestedingen naar beneden bij te 
stellen.  
 
Figuur 2.7 De totale arbeidsvraag (som vervanging en uitbreiding) in het primair 

onderwijs per RPA-gebied 

 
Bron: Mirror (bewerking door Ecorys) 
 
Het linker kaartje in Figuur 2.7 geeft een overzicht van de gebieden waar dit het 
geval is. Op grond van vergrijzing, bezuinigingen en krimp zijn de grootste 
overschotten te verwachten in Parkstad Limburg, Noordoost-Groningen (Eemsdelta 
en Oost-Groningen), Zeeuws-Vlaanderen en in minderde mate de Achterhoek, overig 
Limburg, West- en Noordelijk Noord-Brabant en Drenthe.  
 
Om een rechtstreeks regionaal beeld te krijgen van boventalligheid, zijn in de 
enquête onder schoolbesturen en schoolleiders vragen over boventalligheid 
opgenomen. Voor de resultaten verwijzen we naar de volgende hoofdstukken.  

2.3.2 Langere termijn (2015-2020) 
Vanaf ongeveer 2015 verlaten naar verwachting grote groepen oudere leraren de 
arbeidsmarkt. Die hoeven niet allemaal vervangen te worden. Door dalende 
leerlingenaantallen zijn minder leraren nodig, maar ook los daarvan houden scholen 
jaarlijks minder geld over om personeel aan te nemen. Dat door teruglopende 
leerlingenaantallen en middelen de (uitbreidings)vraag naar nieuwe leraren wat 
terugloopt, weegt op termijn echter volstrekt niet op tegen de enorme 
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(vervangings)vraag als gevolg van vergrijzing.20 Oftewel: na 2015 zullen zo veel 
leraren de arbeidsmarkt verlaten, dat de krapte hoe dan ook ernstig zal toenemen.  
 
Een belangrijke indicator voor krapte op de arbeidsmarkt is de te verwachten 
onvervulde vraag. Afhankelijk van het scenario (trekt de economie aan of is er sprake 
van een ‘dubbele dip’) stijgt de onvervulde vraag naar leraren uiteindelijk tot 1.000 of 
1.400 fte.21 Het ministerie van OCW verwacht tot 2017 een onvervulde vraag van 
600 tot 700 voltijd lerarenbanen en daarna een sterke stijging, die afhankelijk is van 
het scenario.22 Rond dat jaar is namelijk de grootste leerlingendaling achter de rug, 
terwijl het aantal (pre)pensioneringen dan een hoogtepunt bereikt. Rond 2020 zal het 
tekort aan schoolleiders naar verwachting zijn opgelopen tot 700 á 800 voltijdbanen.  
 
Dit zijn behoorlijke tekorten, maar niettemin lager dan in eerdere ramingen. Dat komt 
omdat de mobiliteit in een periode van laagconjunctuur afneemt. Het is dan 
aantrekkelijker om in het onderwijs te gaan of blijven werken. Buiten het onderwijs 
zijn minder baanopeningen. Daardoor neemt de uitstroom af en de instroom toe. Dit 
vertaalt zich in de vacaturegraad: het aantal nieuwe vacatures daalt en er worden 
meer vacatures ingevuld dan er ontstaan.  
 
Regionale verschillen 
De totale arbeidsvraag in het onderwijs is het saldo van vervanging (door vertrek of 
minder werken) en uitbreiding (minder leerlingen, lagere bestedingsruimte). Als we 
kijken naar de totale vraag, zijn er op de langere termijn grote regionale verschillen te 
verwachten.  
 
Tot 2020 manifesteert de grootste onvervulde vraag naar nieuwe leraren voor het 
primair onderwijs zich naar verwachting in de regio’s Amsterdam (+3.600 fte), 
Rotterdam (+2.400 fte), de rest van de Rijnmond (+3.000 fte), zuidelijk Noord-Holland 
(+2.500 fte).23 Als we kijken naar de onvervulde vraag als percentage van de totale 
werkgelegenheid van leraren, kan aan dat rijtje nog Almere worden toegevoegd. Het 
voorziene aantal onvervulde vacatures loopt daar op tot 7,4% van de totale 
werkgelegenheid. 
 
Daarentegen komt het saldo van vervanging en uitbreiding in regio’s als Roermond, 
Oost-Groningen, Noord-Groningen en de Westelijke Mijnstreek niet boven de 300. 
Ook in relatieve zin is de krapte in deze regio’s een stuk lager: rond de 3% van de 
totale werkgelegenheid.  
 
Daarmee is niet gezegd dat de boventalligheid in deze gebieden na 2015 in één keer 
verdwijnt. De arbeidsmarkt is daarvoor te regionaal: boventallige werknemers zullen 
niet automatisch de vrijkomende vacatures in andere regio’s gaan vervullen. Het is 
daarom goed denkbaar dat regionaal overschotten blijven bestaan. Wel is duidelijk, 

                                                
20  Bij het spreken over krapte, is het nuttig onderscheid te maken tussen de vervangingsvraag 

en de uitbreidingsvraag. Samen vormen zij de totale arbeidsvraag. De vervangingsvraag 
bestaat uit alle banen die vrijkomen doordat werknemers met pensioen gaan, een andere 
functie krijgen of minder gaan werken. Het totaal aantal banen verandert daardoor niet. Wel 
kan door het vertrek de onvervulde vraag naar arbeid toenemen. Uitbreidingsvraag betreft de 
groei of daling van het aantal banen. In het onderwijs is die uitbreidingsvraag negatief. 
Doordat o.a. het aantal leerlingen daalt en de gewichtenregeling is aangepast, loopt ook het 
aantal banen terug.  

21  www.stamos.nl. 
22  Mirror. 
23  OCW (2011) Nota Werken in het Onderwijs 2012. Den Haag.  
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dat per saldo ook in krimpregio’s na 2015 nieuwe leraren zullen moeten worden 
geworven.  
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3 FINANCIËLE SITUATIE VAN SCHOLEN 

De bestedingsruimte in het primair onderwijs loopt terug. Voor een deel heeft dat te 
maken met teruglopende leerlingenaantallen en een daling in het percentage 
gewichtenleerlingen. Dat brengt met zich mee dat ook de bekostiging van scholen 
afneemt. Daarnaast heeft het primair onderwijs te kampen met een aantal 
bezuinigingen door zowel de landelijke als de lokale overheid. Daar staat tegenover 
dat de kosten van onder meer salarissen en huisvesting sterk blijven stijgen.24  
 
In 2010 was voor het eerst een lichte daling te zien van de Rijksuitgaven aan primair 
onderwijs. De bekostiging per leerling bleef in dat jaar wel constant op een niveau 
van 5.700 euro.25 De Kerncijfers van OCW laten niettemin zien dat die inkomsten in 
2009 voor het eerst niet meer hebben volstaan om de stijgende uitgaven te 
compenseren. In dat jaar leden de scholen een gezamenlijk verlies van 14 miljoen 
euro. Een jaar later is het resultaat van alle scholen samen al 116 miljoen negatief. 
Naar verwachting is het tekort in 2011 nog iets groter uitgevallen.  
 
De vraag is hoe dit uitpakt voor scholen en schoolbesturen. In dit hoofdstuk staan we 
stil bij hun financiële situatie.  

3.1 Inkomsten en uitgaven 

Financiële situatie 
De respondenten hebben dit schooljaar (2011/’12) al ruimschoots met bezuinigingen 
te maken. Veel van hen zeggen, dat hun school of bestuur moeite heeft om de 
inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden (zie Figuur 3.1). Van alle 
schoolleiders slaagt 16% hierin, zonder te bezuinigen en/of de reserves aan te 
spreken. De ruime meerderheid (62%) moet dit schooljaar wel degelijk de uitgaven 
naar beneden bijstellen. De overige 22% van de scholen kan de bezuinigingen 
afwenden met natuurlijk verloop en/of door een beroep te doen op de reserves.  
 
Op bestuursniveau is het beeld vergelijkbaar. Ook bestuurders zeggen in 
meerderheid (61%), dat zij het uitgavenpatroon naar beneden moeten bijstellen. Wel 
is het percentage besturen zonder balansproblemen met 12% iets kleiner dan op 
schoolniveau het geval is. Iets meer besturen maken gebruik van hun reserves of 
van natuurlijk verloop (27%).  
 

                                                
24  OCW (2012) Kerncijfers OCW 2007-2011, Den Haag; OCW (2011) Kerncijfers OCW 2006-

2010, Den Haag  
25  Daarbij is niet gecorrigeerd voor inflatie.  
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Figuur 3.1 Moet uw bestuur (links) of school (rechts) dit schooljaar (2011/’12) 
bezuinigen? (N=1.515)  

 
 

Het resultaat is iets minder negatief dan een eerdere bevraging van schoolbesturen 
liet zien, net voorafgaand aan het schooljaar 2011/’12.26 Waar op dit moment 88%27 
van de besturen problemen heeft de uitgaven in overeenstemming te brengen met 
de inkomsten, verwachtten zij in augustus nog vrijwel allemaal (96%) dat dit voor dit 
schooljaar het geval zou zijn.  
 
Over de toekomst zijn de respondenten somber gestemd: 93% van de schoolleiders 
(en 91% van de schoolbesturen) acht het verlagen van de uitgaven in de komende 
drie schooljaren onvermijdelijk. Het aandeel scholen waar inkomsten en uitgaven in 
evenwicht zijn, neemt de komende jaren af van 16% naar 2%. Van de scholen, waar 
bezuinigingen op dit moment nog zijn op te vangen met reserves en natuurlijk 
verloop (22%), blijven in de komende jaren 5% over. Daarmee lijkt de rek in de 
begrotingen, voor zover daarvan nog sprake was, nu vrijwel geheel verdwenen. 
Daarbij moet overigens wel worden aangetekend dat het schrappen van de 
bezuiniging op het Passend Onderwijs op het moment van bevraging (december 
2011) nog niet aan de orde was.  

 
Figuur 3.2 Verwacht uw school de komende drie schooljaren bezuinigingen te 

moeten doorvoeren? (N=1.337) 

 
 

                                                
26  Enquête PO-Raad en RTL Nieuws, augustus 2011 (N=256).   
27  Dit is 61% plus 27%. 
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De onderstaande tabel geeft per provincie het percentage scholen weer dat 
bezuinigingen moet doorvoeren die niet zijn op te vangen met reserves en natuurlijk 
verloop. Zowel het huidige schooljaar is weergegeven, als de verwachting voor de 
komende drie schooljaren. Uit de tabel is op te maken dat weliswaar in alle 
provincies de meerderheid van de scholen moet bezuinigen, maar dat er desondanks 
grote regionale verschillen zijn. Waar in Noord-Holland 52% van de scholen moet 
bezuinigen, geldt dat in Zeeland voor 79%.  
 
Tabel 3.1 Percentage scholen dat dit schooljaar moet bezuinigen naar provincie 

(N=1.337). Ter vergelijking is in de rechterkolom de verwachte 
leerlingmutatie tot 2014 weergegeven.28  

Provincie Dit schooljaar Komende drie 
schooljaren 

Mutatieprognose 
leerlingaantallen 2010 

- 2014 
Zeeland 79 99 -7% 

Limburg 71 99 -8% 

Friesland 69 98 -8% 

Overijssel 65 98 -5% 

Noord-Brabant 60 95 -5% 

Zuid-Holland 60 100 -2% 

Drenthe 58 97 -7% 

Groningen 56 99 -8% 

Utrecht 56 97 -4% 

Flevoland 55 98 -2% 

Gelderland 54 96 -8% 

Noord-Holland 52 100 -3% 

Gemiddeld 61 98 -5% 
 
Omvang bezuinigingen 
De meerderheid van de scholen moet dit schooljaar dus bezuinigen. Aan de 
schoolleiders van deze scholen is gevraagd met welk percentage hun uitgaven naar 
beneden zijn bijgesteld. Bij twee op de drie scholen (68%) die moeten bezuinigen, 
gaat het om bijstellingen van vijf tot tien procent. Vijftien procent hoeft minder te 
bezuinigen, de rest (17%) meer. Bestuurders zijn in hun verwachtingen wat 
gematigder.  
 
Tabel 3.2 Indien uw school/bestuur moet bezuinigen: Met hoeveel procent heeft 

u de totale uitgaven dit schooljaar naar beneden bijgesteld? (N=1.337) 

Omvang bezuinigingen Schoolleiders Besturen 
Minder dan 5% 15% 35% 
5-10% 68% 54% 
11-15% 9% 6% 
Meer dan 15% 8% 5% 
Totaal 100% 100% 

 

                                                
28 De rechter kolom is een bewerking van cijfers uit de Regionale Bevolkingsprognose 2009-

2040 (PBL/CBS 2010). De onderliggende cijfers zijn eerder gepubliceerd in SBO (2011) 
Krimp als kans, Leerlingendaling in het primair en voorgezet onderwijs. Den Haag.  
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Voor wat betreft de komende drie schooljaren zeggen niet alleen fors meer 
schoolleiders te moeten bezuinigen, ook verwachten zij gemiddeld iets hogere 
bezuinigen te moeten doorvoeren dan nu het geval is. Het aandeel schoolleiders dat 
meer dan 10% moet bezuinigen, neemt de komende jaren toe van 17% naar 27%. 
Daar staat tegenover dat de komende drie jaren ook het percentage schoolleiders 
toeneemt, dat minder dan vijf procent hoeft te bezuinigen. Dit zijn vooral 
schoolleiders van scholen, waarbij bezuinigingen op dit moment nog niet aan de orde 
zijn. Opnieuw zijn de bestuurders iets gematigder in hun verwachtingen.  
 
Tabel 3.3  Indien uw school/bestuur moet bezuinigen: Met hoeveel procent 

verwacht u de totale uitgaven de komende drie schooljaren naar 
beneden bij te stellen? 

Omvang bezuinigingen Schoolleiders Besturen 
Minder dan 5% 19% 29% 
5-10% 54% 49% 
11-15% 16% 11% 
Meer dan 15% 11% 11% 
Totaal 100% 100% 

 
Verdeling van de bezuinigingen 
De vraag is hoe de respondenten omgaan met de bezuinigingen. Omdat salarissen 
verreweg de grootste uitgavencategorie vormen, is te verwachten dat het personeel 
niet buiten schot kan blijven. Inderdaad is dat op 84% van de scholen het geval. Bij 
besturen ligt dat percentage met 93% nog hoger. Onder meerpitters zegt zelfs 97% 
van de bestuurders niet aan personele bezuinigingen te ontkomen. De personele 
consequenties van bezuinigingen door schoolbesturen staan uitgebreid beschreven 
in hoofdstuk 4.  
 
Hoe de personele consequenties zich verhouden tot andere kostenposten, is niet 
bevraagd in deze enquête. Eerder onderzoek (PO-Raad en RTL Nieuws, 2011) 
onder bestuurders laat zien dat, vanwege het gewicht van salarissen in de begroting, 
het terugdringen van de personeelsuitgaven verreweg de meest genoemde 
bezuinigingspost is. In die peiling gaf 96% van de bestuurders aan de 
personeelskosten naar beneden bij te stellen.29 Posten als leerlingbegeleiding (32%), 
huisvesting (29%), overhead (28%) en leermiddelen (27%) werden veel minder vaak 
genoemd. 
 
Bezuinigingen op speciale scholen30 
Wat betreft bezuinigingen in de periode tot en met het huidige schooljaar, wijken 
speciale scholen weinig af van reguliere basisscholen. Zij denken daarentegen wel 
net iets vaker dat zij daar in de toekomst niet aan zullen ontkomen. Waar op 
reguliere scholen 7% inkomsten en uitgaven (al dan niet met gebruikmaking van 
reserves en natuurlijk verloop) in balans kan houden, geldt dat voor iets meer dan 
4% van de speciale scholen. Ook verwachten zij dat het om grotere bedragen zal 
gaan. Zo zegt minder dan één op de tien (9%) schoolleiders van reguliere scholen 

                                                
29  Enquête PO-Raad en RTL nieuws (augustus 2011). 
30  Omwille van het overzicht zijn in dit rapport het speciaal basisonderwijs (sbao) en het 

speciaal onderwijs (so) telkens samengenomen. Over de hele linie is het antwoordpatroon 
van respondenten op speciale scholen iets negatiever dan in het sbao. De reden daarvan is, 
dat respondenten in het so veel sterker verwachten de gevolgen van de bezuiniging op het 
Passend Onderwijs te gaan voelen.  
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dat zij meer dan 15% zullen moeten bezuinigen. Op speciale scholen zegt ruim een 
kwart (26%) van de respondenten dat.  
 
Uit de analyse komt een duidelijke reden naar voren voor de wat negatievere 
toekomstverwachtingen. Op speciale scholen werkzame respondenten haalden ten 
tijde van de enquêtering (december 2011) namelijk, veel vaker dan de reguliere 
collega’s, de toen voorgenomen bezuinigingen op het Passend Onderwijs aan als 
voornaamste oorzaak. Over de oorzaken gaan we in de nu volgende paragraaf 
verder in. 

3.2 Oorzaken 

Dalende leerlingenaantallen vormen de belangrijkste aanleiding voor bezuinigingen 
in de komende drie jaar. De teruglopende instroom is in de ogen van zowel 
schoolleiders (65%) als schoolbestuurders (58%) de belangrijkste oorzaak voor de 
financiële problemen waarvoor zij zich gesteld zien (Tabel 3.4). De meerderheid van 
de schoolleiders (65%) en bestuurders (61%) zegt dat de eigen organisatie op dit 
moment in een krimpsituatie verkeert. 
 
Niet alleen door dalende leerlingenaantallen loopt de bestedingsruimte van scholen 
terug. Schoolleiders en bestuurders wijzen ook op bezuinigingen door de overheid. 
Tijdens de looptijd van de enquête wezen respondenten met name naar de 
aanpassingen op het gebied van passend onderwijs, maar ook andere bezuinigingen 
worden aangevoerd. Daarnaast wijst een deel van hen erop, dat naast het Rijk ook 
decentrale overheden bezig zijn met het afbouwen van hun ondersteuning.  
 
Tabel 3.4 Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de bezuinigingen in de 

komende drie schooljaren?  

 Schoolleiders  
(N=1.337) 

Schoolbestuurders 
(N=333) 

Dalende leerlingenaantallen 65% 58% 
Aanstaande bezuiniging op passend 
onderwijs 54% 48% 

Stijgende kosten (door bijvoorbeeld stijgende 
leeftijd werknemers) 33% 42% 

Lumpsum bekostiging 34% 44% 
Andere bezuinigingen van de overheid 
(landelijk, provinciaal of gemeentelijk) 44% 44% 

Aanpassing gewichtenregeling 18% 12% 
Bezuiniging op loonkostensubsidie (bijv. 
toenmalige ID’ers) 14% 19% 

Eerder gemaakte keuzes om de kwaliteit te 
verbeteren, die nu te duur zijn gebleken  9% 8% 

Anders 7% 6% 

Respondenten konden maximaal drie antwoorden geven. De percentages tellen daarom op 
tot meer dan 100%.  
 
Naast bezuinigingen hebben veel respondenten te maken met stijgende kosten, 
bijvoorbeeld als gevolg van de stijgende leeftijd van werknemers. Die observatie is in 
lijn met de Kerncijfers van OCW. Die cijfers laten zien, dat de kosten voor onder 
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meer huisvesting (+18%) en personeel (+9%) tussen 2006 en 2010 aanmerkelijk zijn 
gestegen.31  
 
Regionale verdeling van krimp 
Uit regionale cijfers was al bekend, dat krimp of groei een sterk regionaal karakter 
heeft. Terwijl in Limburg (-13%) en Zeeland (-5%) de leerlingenaantallen in de 
afgelopen tien jaar fors terugliepen, was er in Utrecht (+11%) en Flevoland (+9%) 
sprake van groei.32 Wel is de verwachting dat vanaf nu de krimp een meer algemeen 
karakter krijgt.  
 
De uitkomsten van de enquête bevestigen het beeld dat de grootste krimp zich op dit 
moment buiten de Randstad voordoet. Gemiddeld heeft bijna twee op de drie 
scholen (65%) te maken met krimp. Er is daarbij sprake van een sterke regionale 
spreiding. In Zeeland zit 89% van de scholen in een situatie met krimp, en ook in 
Drenthe ziet de overgrote meerderheid van de schoolleiders de leerlingenaantallen 
dalen. Die meerderheid is er ook in Randstadprovincies, maar dan een stuk kleiner. 
In Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland schommelt het percentage 
krimpscholen rond de 54%.  
 
Zoals verwacht mocht worden, is er een duidelijke parallel met de regionale spreiding 
van bezuinigingen. De krimpgebieden zijn ook de gebieden waar de meeste besturen 
en schoolleiders, geconfronteerd met tekorten, de uitgaven naar beneden moeten 
bijstellen. In onderstaande tabel is te zien dat de eigen inschatting van scholen  
 
Tabel 3.5 Percentage scholen dat zich naar eigen zeggen in een krimpsituatie 

bevindt (N=1.337)  

Provincie Scholen in krimpgebied (%) 
Zeeland 89 
Drenthe 86 
Limburg 75 
Friesland 71 
Gelderland 70 
Groningen 69 
Noord-Brabant 68 
Overijssel 63 
Flevoland 55 
Noord-Holland 54 
Zuid-Holland 54 
Utrecht 54 
Gemiddeld 65 

3.3 Gevolgen 

De respondenten verwachten dat de bezuinigingen negatieve consequenties zal 
hebben voor de wijze waarop zij hun werk moeten doen. Zij zijn somber gestemd, 
waarbij schoolleiders over de gehele linie iets pessimistischer zijn dan de 

                                                
31  OCW (2011) Kerncijfers OCW 2006-2010. Den Haag.  
32 Referentieraming 2011.  
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schoolbestuurders. Het oordeel van de respondenten op een aantal mogelijke 
gevolgen is weergegeven in de onderstaande figuur.  
 
Figuur 3.3 In hoeverre leiden de bezuinigingen volgens u tot de volgende zaken? 

Percentages ‘redelijke mate’ en ‘hoge mate’33 (N=1.515) 

 
Bijna negen op de tien respondenten verwachten dat door de voorgenomen 
bezuinigingen de werkdruk zal toenemen. Ook vrezen zij meer ziekteverzuim en 
uitval. Ook andere zorgpunten worden gedeeld door de meerderheid van de 
schoolleiders en schoolbestuurders. Veel respondenten zijn bang dat de aandacht 
voor zorgleerlingen zal afnemen en dat de problemen een negatieve uitstraling zullen 
hebben op de aantrekkelijkheid van het beroep. Ook denkt de meerderheid van de 
respondenten dat de aandacht voor (na)scholing en professionalisering zal afnemen. 
Al met al verwacht iets meer dan de helft van de ondervraagden dat de 
bezuinigingen de kwaliteit van onderwijs negatief gaan beïnvloeden. De enige 
uitzondering is het effect op ouderparticipatie. De respondenten zijn niet bang dat die 
door de bezuinigingen in het gedrang komt. 
 
Speciale scholen 
Respondenten op speciale scholen zijn niet negatiever over het effect van de 
bezuinigingen op de aandacht voor zorgleerlingen dan respondenten in het regulier 
basisonderwijs. Dat is opvallend, omdat gedurende de looptijd van de enquête de 
bezuiniging op het Passend Onderwijs in de lucht hing en zij daardoor juist vaker 
aangaven te moeten bezuinigen. Wel zijn zij op een aantal andere aspecten 
negatiever, met name ten aanzien van de druk op leraren. Zij denken vaker dat de 
werkdruk (89%) en het ziekteverzuim (70%) door de bezuinigingen zal toenemen dan 
collega’s op reguliere scholen. Ook over het effect op de kwaliteit van onderwijs 
(68%) zijn zij door de bank genomen somberder gestemd. 

                                                
33  De respondenten konden per aspect kiezen uit de antwoorden ‘niet’, ‘geringe mate’, ‘redelijke 

mate’ en ‘hoge mate’. Weergegeven is telkens de optelsom van die laatste twee categorieën.  
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4 PERSONELE GEVOLGEN 

4.1 Bezuinigingen op personeel 

De begroting van schoolbesturen bestaat voor meer dan tachtig procent uit 
salarissen van werknemers. De meeste schoolleiders (84%) en schoolbestuurders 
(93%) zien zich de komende jaren genoodzaakt de uitgaven aan personeel terug te 
schroeven. Dat geldt vooral voor het onderwijsgevend personeel. Op een 
substantieel deel van de scholen, namelijk een kwart, verwacht men in de komende 
drie schooljaren meer dan tien procent te moeten besparen op onderwijzend 
personeel. In de meerderheid van de scholen (59%) gaat het om bezuinigingen tot 
tien procent.  
 
Ook aan bezuinigingen op de rest van het personeel denken de respondenten niet te 
ontkomen. Van de schoolleiders voorziet 61% een inkrimping bij ondersteunend 
personeel en 50% bij het management. Meestal gaat het om besparingen tot tien 
procent, maar schoolleiders die zich geplaatst zien voor grotere bezuinigingen 
vormen geen uitzondering. Onder bestuurders is het antwoordpatroon vergelijkbaar.  
 
Figuur 4.1 Op welke personele posten moet uw organisatie de komende drie 

schooljaren bezuinigen? (N=1.286) 

 
Op speciale scholen zijn de respondenten negatiever, zowel over de noodzaak om 
op personeel te bezuinigen als over de omvang van die bezuinigingen. Wat betreft 
het onderwijsgevend personeel denkt 11% er aan bezuinigingen te kunnen 
ontkomen. Een meerderheid van 56% moet iets bezuinigen, en 33% fors. In 
verhouding tot de reguliere schoolleiders is men over onderwijsondersteunend 
personeel nog iets negatiever. Wat betreft managementpersoneel zijn beide groepen 
daarentegen vergelijkbaar.  
 
Omslagpunt naar tekorten 
Op dit moment hebben veel besturen te kampen met boventalligheid of zij krijgen 
daar in de komende jaren mee te maken. Op de langere termijn zullen evenwel grote 
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tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt voor het primair onderwijs, door grootschalige 
uitstroom van oudere werknemers. De vraag is waar de respondenten het 
omslagpunt verwachten van overschotten naar structurele tekorten.  
 
Volgens 47% van de schoolleiders (en 40% van de bestuurders) zal er de komende 
vier jaar nog geen sprake zijn van structurele tekorten. Daar staat tegenover, dat 
29% van de schoolleiders (bestuurders: 36%) nu al structurele tekorten waarneemt. 
In beide respondentgroepen zit daar een groep van 24% tussenin, die het 
omslagpunt verwacht tussen nu en vier jaar. Het meest genoemde jaar is 2013, maar 
ook 2012 en 2014 worden door deze groep vaak genoemd.  
 
Dat respondenten tekorten signaleren wil overigens niet zeggen dat zij de komende 
jaren aan boventalligheid denken te kunnen ontkomen. Overschotten en tekorten 
kunnen naast elkaar bestaan, mogelijk omdat het aanbod kwalitatief niet op de vraag 
past. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat scholen een moeilijk te vervullen 
directievacature hebben. In dat geval hebben zij toch de vragen over vacatures en 
tekorten bevestigend beantwoord.   
 
Het kampen met overschotten dan wel tekorten hangt samen met het feit of de 
betreffende school in een krimpsituatie verkeert. Besturen met veel boventalligen zijn 
minder snel geneigd te zeggen dat er zich op dit moment tekorten voordoen. Dit 
patroon onderstreept het regionale karakter van de arbeidsmarkt voor 
onderwijspersoneel. Ook binnen provincies kunnen grote verschillen bestaan. Of er 
sprake zal zijn van tekorten of overschotten hangt erg af van de lokale situatie. 

4.2 Ontslagen 

Veel schoolleiders hebben nu al te maken met boventalligheid. Eén op de drie (34%)  
zegt, dat er de afgelopen twee schooljaren (2009/’10 en 2010/’11) personeelsleden 
ontslagen of vrijwillig vertrokken zijn wegens de (dreigende) opheffing van hun 
functie. Voor zover scholen daarmee te maken hebben gekregen ging het meestal 
om meerdere personen. De grote meerderheid (80%) van de scholen die afscheid 
van personeel hebben moeten nemen, zitten in een krimpsituatie.  
 
Figuur 4.2 Zijn er op uw school de afgelopen twee schooljaren (2009/’10 en 

2010/’11)  personeelsleden ontslagen of vrijwillig vertrokken wegens 
(dreigende) opheffing van hun functie? (n=1.309) 
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Krimpgebieden als Zeeland en Drenthe hebben de afgelopen twee jaren relatief veel 
te maken gehad met aan boventalligheid gerelateerd vertrek van werknemers. Maar 
ook in Noord-Brabant is het relatief vaak voorgekomen dat afscheid is genomen van 
collega’s (mede) vanwege de dreigende opheffing van hun functie. In Noord-Holland, 
Overijssel, Flevoland en Zuid-Holland kwamen ontslag en vrijwillig vertrek minder 
vaak voor, hoewel het in die provincies nog altijd gaat om ongeveer 30% van de 
scholen.  
 
Tabel 4.1  Percentage schoolleiders per provincie, dat de afgelopen twee jaar 

afscheid heeft genomen van ten minste één personeelslid wegens 
(dreigende) opheffing van de functie (N=1.337) 

  
Provincie % 
Noord-Holland 29 
Overijssel 30 
Flevoland 30 
Zuid-Holland 31 
Friesland 32 
Limburg 32 
Groningen 33 
Gelderland 34 
Utrecht 35 
Drenthe 36 
Zeeland 38 
Noord-Brabant 39 

 

Ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid 
Ten aanzien van boventalligheid kent de CAO voor het primair onderwijs twee 
mogelijkheden: werkgelegenheidsbeleid en ontslagbeleid.  

 
• Bij ontslagbeleid wordt personeel ontslagen op grond van hun positie op de door 

de werkgever gehanteerde afvloeiingslijst. Voorwaarde is wel dat het betreffende 
personeel eerst ten minste één jaar in het risicodragende deel van de formatie 
(RDDF) is geplaatst.  

 
• Bij werkgelegenheidsbeleid is zo’n afvloeiingsregeling 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, 
bestaande uit een vrijwillige en een gedwongen fase. Op zijn vroegst twee jaar na 
het sluiten van een sociaal plan kan ontslag plaatsvinden.  

 
Besturen met ontslagbeleid zijn in de meerderheid: tweederde van de organisaties 
heeft dergelijk beleid. Dat wil niet zeggen dat ook tweederde van scholen onder dit 
beleid valt. De grotere besturen kiezen namelijk veel vaker voor werkgelegenheids-
beleid. Bij besturen met werkgelegenheidsbeleid zijn gemiddeld twee keer zo veel 
scholen aangesloten. In een bestuur met werkgelegenheidsbeleid vallen gemiddeld 
veertien scholen onder het bevoegd gezag, bij ontslagbeleid zijn dat er zeven. Een 
reden voor de voorkeur van grote besturen voor werkgelegenheidsbeleid zou kunnen 
zijn, dat zij meer mogelijkheden hebben voor interne mobiliteit. Dat organisaties met 
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werkgelegenheidsbeleid groter zijn, komt niet alleen tot uiting in het aantal scholen. 
Ook het aantal werknemers en leerlingen is groter. 
 
Figuur 4.3 Heeft uw organisatie (links scholen, rechts besturen) ontslagbeleid of 

werkgelegenheidsbeleid? (N=1.515) 

 
 
Per saldo valt de helft van de scholen onder een bestuur met werkgelegenheids-
beleid, en de andere helft onder een bestuur met ontslagbeleid.34 Er zijn aanzienlijke 
regionale verschillen: in Zeeland vallen bijna tweemaal zoveel scholen (61%) onder 
een bestuur met werkgelegenheidsbeleid dan in Limburg (33%). Overigens weet één 
op de tien schoolleiders niet, of het eigen bestuur werkgelegenheidsbeleid voert of 
ontslagbeleid.  
 
Tabel 4.2 Grote schoolverbanden kiezen sneller voor werkgelegenheidsbeleid. 

(N=1.515) 

 Besturen met 
werkgelegenheidsbeleid 

Besturen met 
ontslagbeleid 

Aantal scholen per bestuur 14 7 
Aantal werknemers per bestuur 415 205 
Aantal leerlingen per bestuur 3202 1980 
Bezuinigingspercentage dit 
schooljaar 6,0% 5,8% 

 

In de analyse is gekeken of het beleid samenhangt met de mate van boventalligheid. 
Dat blijkt niet het geval. Besturen met werkgelegenheidsbeleid hadden de afgelopen 
twee jaren tweemaal zo vaak te maken met boventalligheid, maar bij hen werkt ook 
tweemaal zo veel personeel. De personeelsomvang verklaart met andere woorden 
volledig waarom besturen met werkgelegenheidsbeleid vaker te maken hebben met 
boventalligheid. Ook het aantal ontslagen of vrijwillig vertrokken personeelsleden in 
de afgelopen twee jaren is in verhouding tot de personeelsomvang even groot.  
 
Deze cijfers geven weinig aanleiding te veronderstellen dat besturen in financiële 
problemen sneller kiezen voor ontslagbeleid. Niet alleen het aantal vertrokken 
werknemers is (in verhouding tot de personeelsomvang) vergelijkbaar, dat geldt ook 
voor de financiële situatie. In het huidige schooljaar hebben organisaties met 
werkgelegenheidsbeleid de uitgaven gemiddeld met 6,0% naar beneden bijgesteld. 
Bij scholen met ontslagbeleid ligt dat percentage op 5,8%. Er is met andere woorden 
geen verband tussen de omvang van de bezuinigingen en het type beleid, wel met 
de grootte van het bestuur.   
                                                

34  Onder schoolleiders is de verdeling tussen ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid 
inderdaad gelijk: 50-50. Dat komt omdat de enquête in een aantal gevallen is ingevuld door 
schoolleiders van verschillende scholen, die onder hetzelfde bestuur vallen.  
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4.2.1 Ontslagbeleid 
Doel van ontslagbeleid is het regelen van de afvloeiing bij gedwongen ontslag. Indien 
ontslag onvermijdelijk wordt, wijst de werkgever voor de zomervakantie 
personeelsleden aan, die bij ongewijzigde omstandigheden een jaar later ontslagen 
zullen worden. Dit zogenoemde risicodragende deel van de formatie (RDDF) geeft 
een indicatie van de boventalligheid in scholen met ontslagbeleid.  
 
Ruim een kwart van de scholen met ontslagbeleid (27%) heeft met ingang van het 
schooljaar 2010/’11 personeelsleden in het RDDF geplaatst. Bij de besturen gaat het 
om 30%. Het gaat dan niet vanzelfsprekend om één persoon, het kunnen er ook 
meer zijn (zie Figuur 4.4). De 522 scholen met ontslagbeleid, die aan dit onderzoek 
hebben deelgenomen, hebben samen in augustus 2010 383 personen35 in het RDDF 
geplaatst. Op een landelijk totaal van ongeveer 3.500 scholen met ontslagbeleid zou 
dit neerkomen op 2.568 personen.  
 
Aan de schoolleiders van scholen met ontslagbeleid is ook gevraagd een inschatting 
te maken van gedwongen ontslagen per augustus 2012. Van hen denkt 64% 
(besturen: 52%)36 personele consequenties te kunnen vermijden. Het overige deel 
van deze scholen verwacht in totaal 457 personen te moeten ontslaan per augustus. 
Uitgaande van opnieuw 3.500 scholen met ontslagbeleid zou het kunnen gaan om 
3.064 personen landelijk. 
 
De meerderheid die op dit moment ontslagen kan voorkomen, verandert in een 
minderheid (48%) als we vragen naar boventalligheid van medewerkers in de 
komende drie schooljaren, het huidige RDDF niet meegerekend. Op bestuursniveau 
gaat het om 32%. De deelnemende scholen verwachten, dat naast het huidige 
RDDF, de komende jaren nog eens 1.043 personen boventallig zullen worden. Op 
landelijk niveau leidt dat tot een schatting van bijna 7.000 personen.  
 
Figuur 4.4 Aantallen RDDF-plaatsingen per 2010/’11 (linker kolom), verwachte aantallen 

ontslagen per augustus 2012 (midden) en extra boventalligheid in de drie 
twee jaren erna (rechts) op scholen met ontslagbeleid.   

 

                                                
35  Er is telkens gevraagd naar aantallen personen, dus niet naar fte.  
36  Het percentage besturen dat ontslagen kan voorkomen ligt lager, omdat onder besturen vaak 

meer werknemers vallen dan onder een school.  
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Wat betreft RDDF-plaatsingen zijn er zeer grote regionale verschillen. In Overijssel 
zijn dit schooljaar op 11% van de scholen met ontslagbeleid personen in het RDDF 
geplaatst, in Zeeland en Drenthe gaat het om de helft. Opnieuw zijn het de 
(landelijke) regio’s waar veel scholen aangeven met dalende leerlingenaantallen te 
maken te hebben, die hoog scoren.  
 
Tabel 4.3  Percentage scholen per provincie, waar ten minste één persoon in het 

RDDF is geplaatst (N=1.337) 

Provincie % scholen 
Overijssel 11 
Gelderland 18 
Utrecht 21 
Noord-Brabant 25 
Zuid-Holland 26 
Groningen 26 
Noord-Holland 28 
Flevoland 30 
Limburg 30 
Friesland 34 
Zeeland 50 
Drenthe 53 
Gemiddeld 27 

4.2.2 Werkgelegenheidsbeleid 
De meeste besturen met werkgelegenheidsbeleid zeggen niet bezig te zijn met de 
uitvoering van een sociaal plan (91%).37 Van die groep heeft driekwart naar eigen 
zeggen ook geen plannen om voor augustus 2012 de bonden uit te nodigen voor een 
Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). In zo’n DGO maken de bonden en 
werkgever afspraken over de grootte van het probleem, het beschikbare budget, 
flankerend beleid en instrumenten.  
 
Dit gegeven contrasteert sterk met de ervaring van het Participatiefonds. Kennelijk 
zijn niet alle respondenten ervan op de hoogte, als in hun bestuur een sociaal plan is 
afgesloten of daarover gesprekken worden gevoerd. Als men wel zegt een sociaal 
plan uit te voeren, kan men niet altijd aangeven hoeveel fte er met de plannen 
gemoeid zijn. De aantallen zijn te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen 
over het totale aantal fte dat de komende jaren door sociale plannen op de tocht 
komt te staan.  
 
De respondenten die wel een sociaal plan uitvoeren, zitten allemaal in de eerste, 
vrijwillige fase. In die fase, twee jaar voorafgaand aan een eventueel ontslag, 
probeert de werkgever actief om gedwongen ontslag te voorkomen, met middelen 
die voor elk personeelslid ter beschikking staan. In de tweede fase, die vijftien 
maanden voor ontslag begint, zijn de maatregelen specifiek gericht op werknemers 
die met ontslag bedreigd worden. Geen van de scholen in dit onderzoek verkeert 
naar eigen zeggen in die gedwongen fase.  
 

                                                
37  Van een sociaal plan is, conform de definitie in de CAO, alleen sprake indien een bestuur 

DGO heeft gevoerd en het sociaal plan door de vier vakcentrales is ondertekend.  
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Tabel 4.4 Betrokkenheid van scholen bij sociale plannen naar provincie 
(N=1.337) 

 
Geen sociaal 

plan, geen 
DGO 

Geen sociaal 
plan, wel 

DGO 

Sociaal 
plan fase 1 

Sociaal 
plan fase 2 

Friesland 36% 29% 14% 21% 
Groningen 37% 53% 5% 5% 
Drenthe 46% 8% 31% 15% 
Limburg 48% 22% 26% 4% 
Gelderland 51% 18% 26% 6% 
Utrecht 53% 20% 20% 7% 
Noord-Holland 58% 24% 18% 0% 
Noord-Brabant 59% 10% 27% 5% 
Zeeland 60% 20% 20% 0% 
Flevoland 67% 11% 11% 11% 
Zuid-Holland 74% 10% 16% 0% 
Overijssel 88% 9% 3% 0% 
Gemiddeld 60% 16% 20% 4% 

 

De discussie rond ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid speelt zich vooral af op 
bestuursniveau. Dit blijkt ook uit de enquête. Eén op de tien schoolleiders weet niet 
precies welke van deze twee varianten het eigen bestuur hanteert. Drie op de tien 
schoolleiders kunnen niet zeggen of op dit moment een sociaal plan wordt 
overwogen.  
 
Van de schoolleiders die dat wel weten, zegt driekwart (76%) niet bezig te zijn met 
een sociaal plan. De rest zegt dat dit wel het geval is: 20% verkeert in de eerste fase 
en 4% in de tweede. Het gaat overwegend om kleinere scholen met één of twee 
boventallige werknemers. Niettemin komt het wel voor, dat van meer dan tien 
personen afscheid genomen moet gaan worden door middel van het sociaal plan. 
Ook hier zijn de aantallen te klein voor representatieve uitspraken over aantallen fte. 

4.3 Vacatures 

De meeste scholen hebben te maken met boventalligheid, maar niet allemaal. Op 
ruim een kwart van de scholen is dit schooljaar een vacature ontstaan die extern is 
ingevuld (zie Tabel 4.5). In de meeste gevallen ging het om een vacature voor 
lesgevend personeel. Speciale scholen hebben het afgelopen jaar iets vaker een 
vacature gehad dan reguliere scholen. Vooral vacatures op ondersteunend niveau 
(13%) kwamen wat vaker voor.  
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Tabel 4.5 Zijn er dit schooljaar vacatures geweest binnen uw organisatie, die 
extern zijn ingevuld? (N=1.337)38 

Vacatures Schoolleiders Bestuurders 
Nee 73% 63% 
Ja, onderwijzend personeel 21% 29% 
Ja, onderwijsondersteunend personeel 6% 12% 
Ja, op managementniveau 4% 11% 

 

De mate waarin zich vacatures voordoen, verschilt sterk per provincie. In Zeeland 
heeft alleen een smaldeel (6%) van de schoolleiders het afgelopen jaar een extern 
ingevulde vacature te gehad. In Noord-Holland daarentegen zijn vacatures geen 
uitzondering: op 41% van de scholen is het voorgekomen dat iemand van buiten de 
organisatie op een vacature is geplaatst.  
 
Tabel 4.6 Scholen met extern vervulde vacatures in het afgelopen jaar naar 

provincie (N=1.337) 

 Provincie % scholen 
Zeeland 6 
Drenthe 12 
Limburg 19 
Groningen 21 
Overijssel 23 
Gelderland 25 
Flevoland 25 
Friesland 26 
Noord-Brabant 27 
Zuid-Holland 31 
Utrecht 34 
Noord-Holland 41 

 

Het bestaan van vacatures past qua regionale verdeling in een patroon dat ook 
voorkomt rond krimp, de mate van bezuinigingen en (in mindere mate) het aantal 
ontslagen: scholen met dalende leerlingenaantallen zien hun bekostiging teruglopen 
en moeten eerder bezuinigen.  
  

 
 
 
 
 

 

                                                
38  Bij deze vraag waren meer antwoorden mogelijk, vandaar dat de antwoorden niet optellen tot 

honderd procent.  
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5 BELEID 

5.1 Actief beleid 

Schoolleiders vinden het belangrijk, dat boventallige werknemers voor het onderwijs 
behouden blijven. Dit geldt voor alle provincies in gelijke mate. Ruim een kwart van 
hen (26%) vindt dat redelijk belangrijk en nog eens 58% vindt het zeer belangrijk. 
Een vergelijkbaar aandeel schoolleiders (87%) zegt daarom dat hun school actief 
probeert te voorkomen dat personeelsleden door gedwongen ontslag werkloos zullen 
worden. Op de overige scholen (13%) zijn geen specifieke activiteiten. Een sterke 
regionale spreiding is er niet. Ook bestuursleden vinden boventalligheid een 
belangrijk thema. Van hen vindt 80% het belangrijk om boventallige werknemers in 
het onderwijs te houden. Niettemin ontplooien zij iets minder vaak activiteiten om 
ontslagen te voorkomen: 30% verricht naar eigen zeggen geen specifieke 
activiteiten.  
 
Dat de meeste besturen activiteiten ontplooien om gedwongen ontslagen te 
voorkomen wil niet zeggen dat dit beleid overal goed van de grond komt. De 
casestudies en de gesprekken met regionale experts bevestigen weliswaar dat 
besturen in beweging komen, van een voldragen aanpak is volgens hen echter lang 
niet altijd sprake. Bovendien staan veel activiteiten nog in de kinderschoenen. 
Volgens de geïnterviewden ontbreekt het op veel plekken nog aan de benodigde 
‘sense of urgency’ en aan een samenhangende visie en aanpak. Ook de open 
antwoorden in de enquête lijken erop te wijzen dat veel beleid nogal eens een ad hoc 
karakter heeft. Dat geldt vooral voor kleine besturen en besturen met ontslagbeleid, 
die zich nogal eens ‘overvallen’ voelen door financiële tekorten. Maar ook de 
analyses van besturen met werkgelegenheidsbeleid laten volgens hen nog vaak 
ruimte voor verbetering.  
 
Die observatie is deels een kwestie van tijd. Veel besturen zijn pas net begonnen 
met boventalligheidsbeleid. Zij hebben nog maar onlangs te maken gekregen met 
teruglopende middelen, of maken zelfs nog lichte groei door. RDDF-plaatsingen zijn 
nog lang niet overal aan de orde. De beleidsprioritering van de besturen past zich 
daarop aan. De meest actieve cases zijn daarom gevonden in die regio’s waar krimp 
zich het hardst voordoet: Limburg, Zeeland, de Achterhoek en de noordelijke 
provincies. Nu de krimp de komende jaren algemeen zal worden, is het te 
verwachten dat voor mobiliteitsbeleid snel meer aandacht zal komen.  
 
Maatregelen 
Hoewel een samenhangende visie vaak nog ontbreekt, hebben de meeste besturen 
wel maatregelen getroffen om met hun boventalligheid om te gaan. De meest 
voorkomende activiteiten zijn een mobiliteitscentrum op bestuurlijk niveau en een 
met de (G)MR overeengekomen plan van aanpak met mobiliteitsbevorderende 
maatregelen. Ook begeleiding naar werk in een andere sector komt regelmatig voor, 
evenals maatregelen in het kader van een sociaal plan.  
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Tabel 5.1 Probeert uw organisatie actief te voorkomen dat personeelsleden door 
gedwongen ontslag werkloos zullen worden? 39 

Maatregelen Schoolleiders (%) Bestuurders (%) 
Nee, geen specifieke activiteiten 13 30 
Ja, door een mobiliteitscentrum op bestuurlijk 
niveau 40 16 

Ja, met de (G)MR is een Plan van Aanpak 
overeengekomen  35 16 

Ja, door begeleiding naar werk in een andere 
sector  20 27 

Ja, op basis van een Sociaal Plan  18 11 
Ja, door een bovenbestuurlijk mobiliteitscentrum  8 5 
Ja, op een andere manier 9 22 

 

De meeste scholen (93%) beschikken over een regionale prognose van de 
ontwikkeling van het aantal leerlingen. De meeste scholen (82%) voeren ook een 
meerjarenformatiebeleid. Uit de casestudies en gesprekken met regionale adviseurs 
ontstaat niettemin de indruk, dat op het terrein van strategisch personeels-
management nog een wereld te winnen is. In de praktijk beperkt de horizon zich 
nogal eens tot de begroting van volgend jaar.  
 
Daar komt bij dat onzekerheid over informatie een betrouwbare langetermijnplanning 
kan belemmeren. Gemeenten leveren in hun ervaring vaak te rooskleurige cijfers aan 
over de leerlingenaanwas. Ook de politiek – getuige de discussie over passend 
onderwijs – zorgt voor de nodige onzekerheid. Bij de bespreking van goede 
voorbeelden (zie paragraaf 5.2.4) gaan we meer expliciet in op de randvoorwaarden 
voor goed boventalligheidsbeleid.  
 
De aanwezigheid van meerjarig beleid en actuele prognoses is niet regiogebonden: 
het is niet zo dat hiervan in bepaalde delen van het land vaker of minder vaak 
gebruik wordt gemaakt. Wel is er een licht verband met schooltype. Speciale scholen 
blijken minder vaak (71%) regionale prognoses te laten uitvoeren. Ook meerjaren-
formatiebeleid (74%) hebben zij minder vaak.  
 
Creëren van financiële armslag 
Steeds meer schoolbesturen zien hun financiële armslag afnemen en proberen 
daarop te anticiperen. De kern van het boventalligheidsbeleid is gericht op het 
bevorderen van mobiliteit door scholing en bemiddeling. Dat neemt niet weg dat 
besturen en scholen aanvullende maatregelen kunnen treffen om meer financiële 
ruimte te creëren. Die maatregelen zijn niet zozeer gericht op werknemers, maar 
kunnen wel bijdragen, of zelfs noodzakelijk zijn, om inkomsten en uitgaven in 
evenwicht te houden of te krijgen.  
 
Verreweg de meest toegepaste maatregel om financiële armslag te creëren is het 
vergroten van de klassen. Dit gebeurt op driekwart van alle scholen en ook driekwart 
van alle besturen noemt deze maatregel. Die bevinding is in overeenstemming met 
de enquête van augustus onder besturen.40 Destijds gaf 69% van de bestuurders te 
kennen, met grotere groepen te maken te hebben dan vorig jaar.  
 

                                                
39  Bij deze vraag waren meer antwoorden mogelijk, vandaar dat de antwoorden niet optellen tot 

honderd procent.  
40  PO-Raad en RTL-Nieuws, augustus 2011.  
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De trend naar grotere klassen deed en doet zich vooral voor bij middelgrote scholen. 
Ook is er enige regionale spreiding. In Overijssel (83%) en Groningen (79%) 
verwachten in verhouding de meeste scholen grotere klassen. In Flevoland (67%) en 
Noord-Holland (69%) komt dit minder voor, maar ook daar verwachten twee op de 
drie scholen dat het aantal leerlingen per klas zal toenemen.  
 
In diezelfde enquête van de PO-Raad werd gevraagd naar het aantal extra 
leerlingen: 26% van de bestuurders sprak over één of twee leerlingen meer ten 
opzichte van het vorige jaar, 43% van drie of vier extra leerlingen, en 18% over vijf of 
meer extra kinderen. Driekwart van de besturen zei desgevraagd dat de grootste 
groep leerlingen eigenlijk te groot is geworden, als gevolg van de groei in het laatste 
schooljaar. Men zei geen andere mogelijkheid te hebben. Het leerlingenaantal vinden 
zij één van de weinige ‘knoppen’ waaraan een schoolbestuurder kan draaien.  
 
Tabel 5.2 Welke maatregelen past u toe om inkomsten en uitgaven in balans te 

brengen of te houden?  

Maatregelen Schoolleiders (%) Bestuurders (%) 
Grotere klassen 75 76 
Actiever werven van nieuwe leerlingen 39 35 
Optimaal gebruik van 
subsidiemogelijkheden 38 37 

Directieleden meer voor de klas 33 30 
Meerschoolse directeur 22 28 
Intensievere samenwerking met andere 
organisaties  22 25 

Reorganisatie en sluiting van scholen 18 24 
Fusieplannen 14 23 
Anders 15 19 
Geen van deze maatregelen 3 3 

 

Naast grotere klassen, wordt het actiever werven van nieuwe leerlingen (39%) en het 
optimaal benutten van subsidiemogelijkheden (38%) gezien als mogelijkheid om de 
balans op orde te houden. Ook directieleden kunnen een rol spelen om de druk op 
leraren te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door directieleden (meer) 
lesgevende taken te geven (33%), of door één directeur verantwoordelijk te maken 
voor verschillende scholen (23%). Op een aantal scholen zijn reorganisaties (18%) 
en fusies (14%) nodig of wenselijk om de tering naar de nering te (blijven) zetten. 
Intensieve samenwerking met andere organisaties, zoals buitenschoolse opvang of 
peuterspeelzalen, komt voor bij 22% van de scholen.  
 
Regionale spreiding  
Niet alle maatregelen komen in alle provincies even vaak voor. Meerschoolse 
directeuren komen voor op ongeveer 43% van de scholen in Limburg, Zeeland en 
Drenthe. In Utrecht, Noord- en Zuid-Holland liggen die percentages onder de 15%. 
Dit is ook niet verwonderlijk. In Limburg, Zeeland en Drenthe lopen de 
leerlingenaantallen (relatief en absoluut) snel terug. Naarmate het aantal leerlingen 
op een school kleiner wordt, kan het aanstellen van een meerschoolse directeur 
meerwaarde hebben. Omdat de leerlingenaantallen overzichtelijker worden, maar 
ook als besparingsmogelijkheid. Een leerlingendaling brengt immers ook lagere 
bekostiging met zich mee.   
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Een soortgelijk regionaal patroon doet zich voor rond fusieplannen en reorganisaties. 
Fusieplannen komen het minst voor in Utrecht, Overijssel en Zuid-Holland en het 
meest in Zeeland, Limburg, Drenthe en Groningen. Er lijkt een verband met de 
regionale spreiding van bezuinigingen en krimp. De verschillen zijn soms erg lokaal. 
In Zeeland heeft of krijgt 37% van de scholen te maken met fusies en/of 
reorganisaties, in Noord-Brabant 10%.  
 
Andere maatregelen komen juist in de Randstad relatief vaak voor. Dat geld onder 
meer voor actiever werven van nieuwe leerlingen. In Utrecht, Flevoland, Noord-
Holland en Zuid-Holland wordt deze maatregel genoemd door meer dan 45% van de 
schoolleiders, tegen ongeveer 25% in Zeeland en Groningen. Scholen in de 
Randstadprovincies zoeken ook vaker contact met andere organisaties dan scholen 
daarbuiten. In iets mindere mate geldt dat ook voor het gebruik van 
subsidiemogelijkheden.  
 
Speciale scholen 
De maatregelen op speciale scholen wijken weinig af van de maatregelen die op 
reguliere scholen worden genomen. Grotere klassen, intensievere samenwerking, 
gebruik van subsidiemogelijkheden, reorganisaties en fusieplannen en het aanstellen 
van een meerschoolse directeur worden exact even vaak genoemd. Het actiever 
benutten van directieleden wordt daarentegen maar half zo vaak (16%) genoemd als 
op reguliere scholen (34%). Ten aanzien van het actiever werven van nieuwe 
leerlingen is het verschil (8% respectievelijk 42%) nog groter. 

5.2 Goede voorbeelden 

Bij boventalligheid overstijgt het aanbod aan werknemers de vraag. In beginsel zijn 
er twee manieren om de balans te herstellen: ofwel door het aanbod te verkleinen, 
ofwel door de vraag te vergroten. Het eerste is te bereiken door (volledige of 
gedeeltelijke) uitstroom te bevorderen, het tweede door binnen de eigen organisatie 
te zoeken naar verbreding en daarmee extra werkgelegenheid. Van beide vormen 
zijn in dit onderzoek varianten gevonden.  
 
Daarnaast is een aantal besturen serieus bezig met het optimaliseren van de 
randvoorwaarden voor succesvolle mobiliteitsprojecten. Het gaat dan om het 
verrijken en analyseren van arbeidsmarktinformatie en leerlingenprognoses, het 
heroverwegen van kosten en het onderbouwen van een meerjarenformatiebeleid. Te 
meer omdat veel besturen daarmee knelpunten ervaren, is in dit onderzoek hierover 
een case opgenomen.  

5.2.1 Mobiliteit bevorderen (aanbod verkleinen) 
De meest voorkomende manieren van schoolbesturen om ontslagen tegen te gaan 
hebben te maken met mobiliteitsbevordering. Begeleiding naar werk in een andere 
sector (27%) en het oprichten van een mobiliteitscentrum (17%) worden in de 
enquête door besturen het meest genoemd.  
 
Veel besturen ontberen de schaal en de know-how om een eigen mobiliteitscentrum 
op te tuigen. Het kan daarom nuttig zijn te kiezen voor een krachtenbundeling. Een 
goed functionerend – en daardoor vaak aangehaald – voorbeeld is het Personeels-
cluster Oost-Nederland (PON). De kern daarvan bestaat uit een vervangerspool en 
de verplichting vacatures bij voorkeur in te vullen met personeel van de andere 
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besturen. Vooralsnog slagen de 27 aangesloten besturen erin, ondanks forse krimp, 
om RDDF-plaatsingen te vermijden. 
 
Personeelscluster Oost-Nederland (PON) 
Veel besturen zijn eigenlijk te klein om zelfstandig een werkgelegenheidsgarantie te 
kunnen afgeven en ontberen vaak de know-how om een krachtig mobiliteitsbeleid 
vorm te geven. Door een krachtenbundeling van 27 besturen slaagt het Personeels-
cluster Oost-Nederland er vooralsnog in RDDF-plaatsingen te voorkomen. 
 
Een gedeelde constatering in alle cases is dat het focussen op gedwongen mobiliteit 
niet volstaat om boventalligheid het hoofd te bieden. Een eerste beperking is het 
reactieve karakter ervan: bij gedwongen mobiliteit is er al sprake van boventalligheid 
en van anticiperen is geen sprake. Een ander nadeel is dat de aanpak zich 
concentreert op een kleine groep. Een derde risico is dat mobiliteit een negatieve 
lading krijgt. Daardoor kan onrust in de organisatie ontstaan en bestaat de kans dat 
de verplichte vertrekkers met de armen over elkaar gaan zitten.  
 
Zeker in regio’s met grote tekorten is het van belang mobiliteit breed bespreekbaar te 
maken binnen de organisatie. De beste manier daartoe is om ermee te beginnen als 
RDDF-plaatsingen nog niet aan de orde zijn. Maar ook als dat wel het geval is, zoals 
bij een regionaal expertisecentrum als Rec Chiron, is eigen regie het eerste 
uitgangspunt. Het samenwerkingsverband van Cluster 4-scholen dreigt door (onder 
meer) de invoering van het passend onderwijs volledig te worden opgeheven. 
Ondanks deze noodzaak is de ervaring van het regionale expertisecentrum dat eigen 
initiatief de beste voedingsbodem is voor mobiliteit.  
 
Rec Chiron 
Dit samenwerkingsverband van Cluster 4-scholen, dreigt volledig (130 medewerkers) 
te worden opgeheven. Er is een sociaal plan afgesloten, een mobiliteitsteam 
geformeerd, uitvoerig mobiliteitsbeleid opgesteld en een externe projectbegeleider 
(BMC) ingehuurd.  
 
Communicatie 
Communicatie speelt een belangrijke rol in het mobiliteitsbeleid. Niet zelden blijft 
mobiliteit het domein van schoolbestuurders en schoolleiders, totdat boventalligen 
aangewezen (dreigen te) worden. Het is vaak geen onderwerp van periodiek overleg 
met of tussen leerkrachten. Dit draagt eraan bij dat mobiliteit nogal eens als een 
bedreiging wordt gezien. Ook een gevoel van urgentie ontbreekt daardoor. 
Omgekeerd heeft het bestuur geen idee van het potentieel aan vrijwillige mobiliteit.  
 
Er zijn verschillende manieren om het thema mobiliteit bij het personeel onder de 
aandacht te krijgen. Sinds enkele jaren doet een aantal katholieke scholen in de 
regio Utrecht ervaring op met een jaarlijkse personeelsinformatiemarkt. Hoewel dat 
nog niet tot veel mobiliteit heeft geleid, blijkt het wel een laagdrempelige, 
ongedwongen manier om medewerkers kennis te laten maken met andere scholen 
en met mobiliteit. Ook in Amsterdam en Vught bestaat inmiddels zo’n jaarlijkse 
markt. In die laatste regio is men bovendien begonnen met het jaarlijks in kaart 
brengen van de mobiliteitswensen van alle medewerkers.  
 
Katholieke Scholenstichting Utrecht 
De drieëntwintig scholen binnen de Katholieke Scholenstichting Utrecht organiseren 
een jaarlijkse personeelsinformatiemarkt om te netwerken, de binding met andere 
besturen te verstevigen en een eventuele overstap te vergemakkelijken. Besturen 
van krimpscholen kunnen zo hun personeel laten overstappen naar groeischolen.  
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Ook een externe partij kan een rol spelen in de communicatie met het personeel. 
Verschillende besturen in de regio Arnhem-Nijmegen doen ervaring op met de 
digitale loopbaancoach van Bureau Herplaatsing Arnhem. Door vrijwillige en (in 
eerste instantie) voor de werkgever anonieme vragenmodules aan te bieden, 
probeert het bureau werknemers op een ongedwongen manier te laten nadenken 
over hun eigen functie en mobiliteit. Pas als een mobiliteitswens gaandeweg vaste 
vorm krijgt, kan er op zeker moment aanleiding bestaan tot een gericht gesprek met 
de werkgever. Een zogenaamde ‘e-coach’ biedt daarbij ondersteuning.  
 
Bureau Herplaatsing Arnhem 
Mobiliteit heeft in het primair onderwijs vaak een negatieve klank en communicatie 
erover verloopt niet zelden stroef. Externe begeleiding, mits laagdrempelig en 
vrijblijvend, kan een middel zijn om mobiliteit bespreekbaar te maken.  

5.2.2 Verbreding (vraag vergroten) 
De meeste personeelsreductie is te behalen door werknemers te begeleiden naar 
ander werk en uitstroom naar pensioen of vervroegde uittreding. Alle besturen zijn 
het daarover eens. In aanvulling daarop verkent een aantal besturen op bescheiden 
schaal in hoeverre het mogelijk is zelf meer werkgelegenheid te creëren. Daarvoor 
proberen zij toenadering te zoeken tot activiteiten die nauw aan het onderwijs 
verwant zijn. In de cases van dit onderzoek gaat om de verbinding met 
kinderopvang, vroegschoolse educatie, zorg en activiteiten voor hoogbegaafdheid.  
 
De verbreding past in een trend, waarin het bevorderen van de cognitieve 
ontwikkeling van kinderen zich niet langer beperkt tot het reguliere 
educatieprogramma alleen. Steeds meer onderwijsinstellingen in het primair 
onderwijs ondernemen aanvullende activiteiten om talenten breed te ontplooien en 
leerachterstanden in een vroeg stadium weg te werken. De verbredingstendens is in 
de afgelopen jaren vooral zichtbaar geworden in de groei van het aantal brede 
scholen en scholen met VVE.  
 
Sint-Maartenschool 
Vanuit de hechte samenwerking tussen een mytylschool en een revalidatiecentrum 
zijn verschillende projecten gestart. Allereerst hebben de partijen met een ambulante 
dienst (Rec Rivierenland) een expertise- en adviescentrum (Zoom-In) opgericht. De 
nieuwe polikliniek is gericht op kinderen die problemen ondervinden in de participatie 
op school, thuis of in de vrije tijd. Daarnaast werken beide partijen samen met de 
kinderopvang, een zorgaanbieder en eerstelijns therapie in een speciale 
kinderopvangvoorziening (4-op-1-rij).  
 
Kerobei 
In een Integraal Kindcentrum werkt de Stichting Kerobei aan een netwerk van 
onderwijs, opvang, welzijn en zorg. Zo probeert men een brug te slaan met 
zogenoemde ‘onderwijsverwante activiteiten’ in dagarrangementen en VVE. Om 
meer inhoud te geven aan voorschoolse educatie, wordt onderwijs aan driejarigen en 
de doorgaande lijn uitgevoerd door de basisschool.  
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Stichting Jong-Leren 
De Stichting Jong-Leren wil de capaciteiten van het eigen personeel beter benutten. 
Op die manier kan aan leerlingen een breder aanbod worden gedaan en is externe 
inhuur te vermijden. Tegelijk nemen de inzetbaarheid en motivatie van het personeel 
toe. De insteek is om werknemers op termijn trainingen te kunnen laten geven op 
andere scholen/besturen. Een enkeling is op die manier te begeleiden naar 
zelfstandigheid.  
 
Het genereren van extra werkgelegenheid is in al deze projecten geen hoofddoel. De 
projecten zijn opgezet om de kwaliteit van onderwijs en/of de dienstverlening aan 
ouders (verder) te verbeteren. Voor het zelf uitvoeren van voorschoolse educatie is 
gekozen om meer inhoud te geven aan het onderwijs aan driejarigen en de 
doorgaande lijn. De speciale kinderopvangvoorziening 4-op-1-rij in Nijmegen is 
ontstaan om ouders een zoektocht lang vele loketten te besparen. Dat de 
samenwerking verschillende nieuwe taken oplevert, waarvoor medewerkers van de 
Maartenschool uitstekend geschikt zijn, is in tijden van krimp uiteraard zeer welkom.  
 
Ook in Maastricht (Stichting Jong-Leren) zijn de extra activiteiten er in eerste 
instantie op gericht het onderwijsaanbod te verbreden. Er zijn diverse voorbeelden: 
een leerkracht die een training spelplezier heeft gevolgd en vervolgens die training 
intern verzorgt, een native speaker Spaans die na schooltijd lessen Spaans geeft en 
een leerkracht die een programma aanbiedt aan excellente leerlingen.  
 
In al die voorbeelden snijdt het mes aan verschillende kanten. De medewerker voelt 
zich gestimuleerd. Doordat zijn of haar capaciteiten beter benut worden, komt de 
medewerker beter tot zijn of haar recht en neemt de kwaliteit toe. De school kan aan 
ouders een breder, sterker aanbod doen, waardoor wellicht de aanwas van nieuwe 
leerlingen kan toenemen. Door de specialisering neemt niet alleen de motivatie, 
maar ook de inzetbaarheid van medewerkers toe. Zij kunnen hun trainingen extern 
verzorgen en een enkeling is daarmee zelfs te begeleiden naar zelfstandigheid.  
 
De initiatieven die zich richten op verbreding bevinden zich bijna allemaal in een 
beginstadium. De aanpakken moeten zich de komende tijd verder uitkristalliseren. 
Op voorhand is wel duidelijk, dat de initiatieven niet de benodigde extra 
werknemersvraag gaat opleveren die nodig is om boventalligheid te reduceren. 
Niettemin is er ook winst in termen van inzetbaarheid en kwaliteitsverbetering. 
Daarnaast is boventalligheidsbeleid vaak toch een verhaal van kleine successen. 
Elke succesvol geplaatste werknemer is de moeite waard.  

5.2.3 Randvoorwaarden 
Om vroeg te kunnen antiperen op (mogelijke) boventalligheid, is een scherp beeld 
nodig van de ontwikkeling van middelen en formatie in de komende jaren. Zaken als 
goede leerlingenprognoses en een solide meerjarenformatiebeleid vormen 
belangrijke randvoorwaarden om gericht boventalligheidsbeleid te kunnen opstellen. 
Uit de cases, de expertinterviews en open antwoorden van de enquête ontstaat 
niettemin het beeld dat veel besturen nog te weinig vooruit kijken. Aan alle negen 
cases zijn vragen gesteld over de randvoorwaarden van solide boventalligheids-
beleid. In één case (Fortior) was het onderbouwen van een langetermijnbegroting 
zelfs het voornaamste gespreksonderwerp. 
 
Een belangrijke voorwaarde om boventalligheid te voorkomen is volgens de 
respondenten een sobere begroting. In tijden van teruglopende inkomsten houden 
veel schoolbesturen de uitgaven nog eens nauwgezet tegen het licht. Vooral 
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structurele verplichtingen worden vermeden. Het gebruik van tijdelijke contracten en 
payrolling neemt toe. Aan dat laatste zijn weliswaar extra kosten verbonden, maar 
daar staat grotere flexibiliteit en kleinere financiële risico’s tegenover.  
 
Fortior pleit ervoor risico’s expliciet op te nemen in de meerjarenplanning, 
bijvoorbeeld in de vorm van een risicoanalyse. Vervolgens is het zaak te begroten op 
grond van zekere inkomsten en waarschijnlijke meevallers buiten beschouwing te 
laten. Overigens is een groot deel van de onzekerheid in de meerjarenbegroting 
volgens Fortior terug te voeren op onzekerheid van het landelijke en lokale 
overheidsbeleid. Door risico’s onderdeel te maken van de rapportagecyclus is het 
niettemin mogelijk om een betere vinger aan de pols te houden en tijdig bij te stellen.  
 
Fortior 
De basis van boventalligheidsbeleid is een degelijke meerjarenbegroting en 
meerjarenformatiebeleid. De meeste schoolbesturen hebben zo’n meerjarig 
personeelsbeleid. Door nog actiever te kijken naar uitgaven, contracten, 
verzekeringen etc. en door zelf leerlingenprognoses op te stellen, is hierin winst te 
behalen.  
 
Leerlingenprognose 
Een belangrijk fundament voor de begroting is de leerlingenprognose. De meeste 
scholen (93%) beschikken over een actuele voorspelling, meestal afkomstig van de 
gemeente. De ervaring van schoolbesturen is dat gemeenten meestal te rooskleurig 
zijn met het inschatten van de bevolkingsaanwas. Nieuwbouwprojecten tellen in de 
ramingen volledig mee, terwijl in de praktijk vaak sprake is van uitstel en soms afstel. 
Bij Fortior werd er in de leerlingenprognose geen rekening mee gehouden dat een 
deel van de nieuwbouw bestemd is voor ouderen. De inspanning om deze aannames 
te achterhalen, kan zich terugverdienen in een meer robuuste onderbouwing van de 
begroting.  

5.3 Knelpunten rond mobiliteit 

Dalende leerlingenaantallen, bezuinigingen en stijgende kosten plaatsen veel 
schoolbesturen voor financiële tekorten. Veel besturen en schoolleiders denken dat 
de weerslag daarvan op het personeel de komende jaren zal toenemen: meer 
scholen verwachten met boventallig personeel te maken te krijgen. Veel besturen zijn 
daarom naar eigen zeggen actief bezig om te voorkomen dat boventallig personeel in 
een uitkeringssituatie belandt.  
 
Dat wil niet zeggen dat mobiliteit daarmee overal soepel verloopt en ontslag altijd 
voorkomen kan worden. Besturen en schoolleiders ondervinden uiteenlopende 
problemen. Een deel loopt ertegenaan dat er te weinig vacatures zijn. Waar die er 
wel zijn sluit de vraag om uiteenlopende redenen soms niet aan op het aanbod. 
Soms ontbreekt het overzicht over de grootte van het overschot en de vraag wie 
open staat voor mobiliteit. In andere gevallen is er geen (goed) mobiliteitsbeleid om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Weer anderen ervaren de sectorale 
regelgeving als star.  
 
Over ervaren knelpunten rond boventalligheid is in de enquête een open vraag 
opgenomen. Deze is door 851 respondenten (56%) beantwoord. Ook in de cases en 
de gesprekken met sociale partners en regionale adviseurs is uitvoerig ingegaan op 
knelpunten. We maken hieronder onderscheid naar ervaren knelpunten die 
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betrekking hebben op achtereenvolgens de medewerker, de eigen school, de 
‘ontvangende’ organisatie en tot slot het sectorale en regionale beleid.  

5.3.1 Personeel 
Cultuur belemmert mobiliteit 
Veel respondenten, zowel onder schoolleiders als bestuurders, wijzen op de ‘cultuur’ 
onder leerkrachten die mobiliteit in de weg zou staan. Kenmerkend voor die cultuur is 
volgens de beschrijvingen een sterke verbondenheid met de eigen school. 
Leerkrachten zijn in de loop der jaren zeer vertrouwd (sommigen zeggen: ‘vergroeid’) 
geraakt met een school, en zijn niet snel bereid dat op te geven.  
 
 “Het personeel is honkvast. Er is weinig begrip.” Bestuurder.  
 
 “Onderwijspersoneel komt moeilijk in beweging. Het zijn over het algemeen 
behoudende mensen die risico willen vermijden. De veranderbereidheid is laag.” 
Schoolleider.  
 
Werknemers hebben daarbij soms specifieke wensen die hen minder inzetbaar 
maken. Het gaat dan met name om de gehechtheid aan een bepaalde klas of 
leeftijdsgroep, aan een bepaalde werktijdfactor of aan bepaalde werkdagen. De 
verhuisbereidheid onder leerkrachten, zeker waar het de kleinere dienstverbanden 
betreft, wordt door respondenten betiteld als laag. Dat een verandering van werk 
vaak ook extra reistijd met zich meebrengt, kan dan volgens hen al snel een 
onoverkomelijke hindernis zijn. Een paar respondenten zeggen dat leerkrachten van 
kleinere scholen vaak wel naar grotere scholen willen, maar omgekeerd meestal niet. 
Een ander zegt dat leraren uit het reguliere basisonderwijs vaak liever niet in het 
speciaal onderwijs willen werken.  
 
Onzekerheid belemmert mobiliteit 
Bij het personeel bestaat de nodige weerstand tegen mobiliteit. Mobiliteit wordt vaak 
gezien als een bedreiging en nauwelijks als kans. Toch spreekt ook uit de verhalen 
van schoolleiders en bestuurders dat het te kort door de bocht is om de weerstand 
weg te zetten als angst voor het onbekende, of als de kop in het zand steken. Ook 
onzekerheid speelt vaak een nadrukkelijke rol.  
 
 “Gezien de economische situatie zijn werknemers niet van plan hun vaste 
aanstelling in te ruilen voor de onzekerheid van een tijdelijke aanstelling bij een 
andere werkgever.” Bestuurder.  
 
Boventalligheid, of de dreiging daarvan, zorgt voor onrust onder het personeel. Een 
aantal respondenten ziet een verband met het stijgende ziekteverzuim. Ook 
signaleren zij afnemende motivatie als gevolg van de baanonzekerheid.  
 
Een aantal respondenten voegt daaraan toe dat onzekere regelgeving mobiliteit niet 
bevordert. Genoemd zijn onder meer de uitwerking van de regeling passend 
onderwijs, het wachten op een nieuwe cao, de toekomst van de bapo-regeling en 
wellicht aanvullende bezuinigingen.  
 
 “Angst verlamt.” Schoolleider.   
 
Onvoldoende communicatie belemmert mobiliteit 
Anderen wijzen op het belang van communicatie. Mobiliteit blijft vaak het domein van 
besturen en schoolleiders. Mobiliteit is geen periodiek onderwerp van overleg met of 
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tussen leraren. Werknemers komen vaak pas in beeld als er boventalligen 
aangewezen (dreigen te) moeten worden. Dat mobiliteit als bedreiging gezien wordt 
is dan niet verwonderlijk.  
 
Een aantal respondenten wijst erop dat er op het gebied van communicatie de 
nodige winst is te behalen. Omdat over mobiliteit weinig gesproken wordt, heeft het 
personeel weinig gevoel van urgentie. Het bestuur op zijn beurt heeft geen idee van 
het potentieel aan vrijwillige mobiliteit. Mobiliteitsbeleid beperkt zich in de praktijk 
meestal tot de boventalligen.  
 
Een begin van communicatie zou kunnen bestaan uit het in kaart brengen van de 
mobiliteitswensen. Ook zou mobiliteit een periodiek gespreksonderwerp moeten 
worden, bijvoorbeeld in teamoverleg, maar ook als onderdeel van de 
gesprekkencyclus met de leidinggevende. Daarnaast kunnen praktische zaken, zoals 
bekendheid met andere scholen binnen het eigen bestuur, volgens enkele 
respondenten al verschil maken.  
 
Het idee dat leerkrachten deel uitmaken van een grotere stichting – en dat van hen 
dus gevraagd kan worden hun kwaliteiten elders in te zetten – leeft volgens 
verscheidene respondenten nog onvoldoende.  
 
“De 40+’ers hebben het idee dat zij vast kunnen houden aan hun veilige, bekende 
werksituatie. Net afgestudeerden zullen direct opgevoed moeten worden met 
mobiliteit en zich ervan bewust zijn dat zij een bestuursaanstelling hebben en geen 
schoolaanstelling.” Schoolleider.   
 
Kleine scholen hebben weinig mogelijkheden 
Een aantal schoolleiders van éénpitters geven aan weinig ruimte te hebben om 
boventalligen elders te plaatsen. Zij kunnen immers niet terugvallen op andere 
scholen binnen het eigen bestuur. Een enkeling dreigt zelfs in een vicieuze cirkel te 
belanden. Door dalende leerlingenaantallen dalen de inkomsten en daarmee de 
formatie. De school ziet zich daardoor gedwongen om met combinatieklassen te 
werken. Ouders zien dat liever niet en kiezen daardoor soms voor een andere 
school, waardoor het aantal leerlingen verder daalt.   

5.3.2 Organisatie boventallige 
Geen beleid 
In paragraaf 5.1 werd gesteld dat 87% van alle scholen actief beleid heeft ontwikkeld 
om met boventalligheid om te gaan. Dat betekent niettemin ook dat in de overige 
13% nog geen activiteiten zijn ontplooid om boventalligheid het hoofd te bieden. Van 
de bestuursleden zegt zelfs 30% dat er nog geen specifieke activiteiten zijn. Dit komt 
ook tot uitdrukking in een deel van de open antwoorden.  
 
 “Er is geen beleid en dus anticiperen we te laat op toekomstige ontwikkelingen, met 
name op krimp en bezuinigingen. Dat alles leidt uiteindelijk tot één knelpunt: 
kwaliteitsverlies.” Schoolleider. 
 
Meer in het algemeen blijken besturen vaak nog weinig werk te maken van 
strategisch personeelsbeleid. De begroting van het volgende jaar eist vaak alle 
aandacht op en voor langjarige ontwikkelingen is minder tijd. Daarbij speelt ook mee 
dat die langjarige ontwikkelingen van financiering en aantallen leerlingen moeilijk zijn 
te voorspellen. Leerlingenprognoses blijken vaak veel te optimistisch. Dat de meeste 
besturen leerlingenprognoses hebben, wil dus niet zeggen dat de informatie altijd 
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accuraat is en dat dit ook op de juiste manier verwerkt wordt in het 
meerjarenformatiebeleid.  
 
Ook de vraagkant van de arbeidsmarkt brengen besturen nauwelijks in kaart. 
Wanneer eenmaal sprake is van boventalligheid, is het nuttig te weten in welke 
sectoren vacatures ontstaan waarvoor het eigen personeel mogelijk geschikt is. De 
aanpak van boventalligheid blijft daardoor vaak nogal aanbodgericht. Hoewel de 
cases in dit onderzoek goed zicht hebben op de competenties van de medewerkers, 
geldt dat met andere woorden niet voor de vraag naar die competenties in de markt. 
Het UWV zou daarin een rol kunnen spelen, maar de enige case die deze instantie 
heeft benaderd is niet tevreden over het resultaat. Geopperd wordt dat het 
Participatiefonds een rol zou kunnen spelen bij het in kaart brengen van regionale 
arbeidsmarktinformatie.  
 
Een ander knelpunt rond beleid is dat er volgens enkele respondenten onvoldoende 
dossieropbouw plaatsvindt. Dat maakt het niet alleen lastig om een goede 
personeelsbeoordeling te doen, maar daarmee vervalt ook de mogelijkheid om slecht 
functioneren te kunnen benoemen en onderbouwen.  
 
Blijven zitten met niet functionerend personeel 
Eén van de meest genoemde knelpunten is, dat in de beleving van schoolleiders en 
bestuurders vaak de verkeerde personen de organisatie moeten verlaten. Het ‘last in 
first out’ (‘lifo’) beginsel wordt veelal aangewezen als schuldige. Het gevolg daarvan 
is dat men jonger personeel niet kan binden, terwijl slecht functionerend personeel 
blijft zitten.  
 
“Het is bijna onmogelijk om niet (meer) functionerende leerkrachten te ontslaan, 
zeker bij een lang dienstverband, ook al zijn alle partijen het erover eens dat het niet 
(meer) functioneert.” Bestuurder. 
 
Door het lifo-beginsel zien of vrezen veel respondenten dat de verhouding tussen 
oude en jonge werknemers scheef raakt. Anderen stellen zelfs dat een heel 
leeftijdscohort van ‘aanstormend talent’ niet aan de bak dreigt te komen. Op termijn 
valt er daardoor een groot gat in de leeftijdsverdeling. Bovendien bestaat het gevaar 
dat zij definitief naar andere sectoren uitstromen, terwijl het onderwijs deze groep 
straks hard nodig heeft.  
 
Anderen wijzen erop, dat specifieke kennis uit de school kan verdwijnen. 
Voorbeelden van leerkrachten met specifieke taken zijn een intern begeleider, een 
ict’er, een opleider binnen de school of een reken- of cultuurcoördinator. Het 
wegvallen van zo iemand maakt het opnieuw opbouwen van die taken (en daarmee 
kosten) nodig.  
 
 “Leerkrachten voor specifieke taken en functies moeten door bezuinigingen de  
school verlaten. Denk aan onderbouwleerkrachten, gymleerkrachten etcetera.” 
Bestuurder.  

5.3.3 ‘Ontvangende’ organisatie 
Niets te kiezen 
Het belangrijkste knelpunt voor ‘ontvangende’ scholen is dat zij weinig keuze ervaren 
als zij een vacature hebben. Zij ervaren daardoor weinig invloed op de kwaliteit van 
instromende medewerkers. Opvallend daarbij is wel, dat waar scholen met 
boventalligen zeggen moeite te hebben om afscheid te nemen van slecht 
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functionerende leraren, groeischolen juist het idee hebben dat zij de ‘overgebleven 
medewerkers’ toebedeeld krijgen.  
 
“Groeischolen zitten niet te wachten op het overschot van andere scholen. Men wil 
zelf bepalen wie er binnenkomt.” Bestuurder.  
 
Hoe dan ook zijn veel schoolleiders van de ontvangende scholen van mening dat 
door mobiliteit de kwaliteit omlaag gaat. Een enkeling noemt het voor de school en 
de persoon in kwestie frustrerend dat de ‘eigen kweek’ (opleidingsschool) niet de 
vacature kan vervullen.  
 
Daar komt bij dat de nieuwe leerkracht niet altijd in het profiel/onderwijsconcept van 
de school past. Specifieke profilering vraagt soms specifieke competenties. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor Montessori- en Jenaplanscholen. Doordat Montessorischolen een 
extra diploma vragen, maakt dit vacatures direct lastig. Landelijk zijn er voldoende 
mensen voor opgeleid, maar werving vindt alleen plaats binnen het eigen bestuur 
waar die kandidaten er niet zijn. Speciale scholen ondervinden vaak vergelijkbare 
problemen.  
 
 “Wij zijn een sbo-school. Wij krijgen soms leerkrachten met rechten opgebouwd in  
het regulier basisonderwijs die daar niet goed functioneerden. In ons schoolplan 
staat dat leerkrachten op HBO+’-niveau moeten functioneren en een toegesneden 
masteropleiding moeten hebben of gaan volgen.” Schoolleider.  
 
Ook los van benodigde diploma’s kan een verplichte overstap van de ene naar de 
andere school minder goed uitpakken. Een respondent vertelt dat de gedwongen 
mobiliteit van een dorpsschool naar een school met meer ‘stadse problematiek’ niet 
goed verliep.   
 
Moeite met tijdelijke contracten 
Een aantal scholen ervaart problemen rondom tijdelijke vacatures als gevolg van 
natuurlijk verloop. Het steekt hen dat de uitkeringslasten na afloop van een tijdelijk 
contract ten laste komen van de werkgever. Zij voelen zich gedwongen te kiezen 
voor payrolling. Dat is duur voor de werkgever, maar heeft ook voor de betrokkene 
nadelen.  
 
“Het ontbreekt aan mogelijkheden om afscheid te nemen van (tijdelijk) personeel in 
de structurele formatie. Dit leidt tot een bijna verplichting om tijdelijke vacatures in de 
structurele formatie op te vullen met extern personeel via een dure payroll-
constructie. Aan flexibiliteit hangt een fors prijskaartje en dat geld is niet overvloedig 
aanwezig.” Bestuurder.  
 
“Invallers en tijdelijke krachten weten dat zij niets opbouwen. Wat doet dit met hun 
motivatie?” Schoolleider.  
 
Boventalligen zijn niet inzetbaar als vervanger 
Een enkele school noemt als knelpunt dat eigen personeel niet kan worden ingezet 
voor een vervanging. Het kan gebeuren dat een invaller van buiten moet worden 
aangetrokken terwijl er in de eigen organisatie personeel boventallig is. Andere 
respondenten voegen daaraan het gevaar toe dat leerkrachten in vervangingen 
‘blijven hangen’ zonder duidelijk uitzicht op een vaste aanstelling.  
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5.3.4 Regelgeving 
Veel arbeidsmarktproblemen overstijgen het niveau van individuele scholen en 
schoolbesturen. Goed georganiseerde mobiliteit vereist per definitie samenwerking. 
Het kan daarom efficiënt en effectief zijn om op collectief niveau afspraken te maken. 
Een aantal respondenten ziet echter ook nadelen van de sectorale en soms ook 
regionale regelingen.  
 
Inflexibele regels leiden tot rompslomp en traagheid 
De kritiek laat zich samenvatten in de opvatting dat sectorale spelregels flexibel 
handelen door scholen in de weg kunnen staan. Een aantal respondenten noemt de 
cao ‘star’ of zelfs ‘rigide’. Anderen zeggen geen tijdelijke contracten meer af te sluiten 
vanwege de strenge Instroomtoets. Volgens de bestuurders blijft er weinig invloed 
over op het eigen personeelsbeleid.  
 
 “Je bent geen baas meer in je eigen tent.” Bestuurder. 
 
Een aantal knelpunten uit de vorige subparagrafen, zoals het niet meer kunnen 
aannemen van jongeren, wordt door hen toegeschreven aan de collectieve 
regelgeving. Ook klagen zij over rompslomp en traagheid, die met zowel de sectorale 
als de regionale arrangementen gemoeid is.  
 
 “Belachelijk hoeveel een school moet doen om aan te tonen dat ze er alles aan  
gedaan hebben om werkloosheid te voorkomen. Ik lijk wel de medewerker van een 
arbeidsbureau.” Schoolleider. 
 
“Het is een complex en langdurig proces om van dit principe (last in first out) af te  
komen omdat wij samenwerken met andere besturen in de stad. We moeten dan  
gezamenlijk optrekken, wat alles vertraagt.” Bestuurder. 
 
Traagheid wordt niet alleen genoemd in de context van regionale samenwerking. 
Doordat ontslag altijd een jaar komt nadat de geldstromen zijn opgedroogd, zorgt die 
vertraging voor een extra kostenfactor. Uit voorzorg ontslaan wegens een dreigende 
inkomstendaling is daarentegen geen optie, omdat op het moment van begroten de 
middelen nog aanwezig zijn.  
 
Met betrekking tot regelgeving is het lifo-beginsel veel genoemd. Daarnaast ervaren 
respondenten weinig mogelijkheden om tijdelijk personeel in dienst te nemen. 
Hiervoor is al genoemd dat een aantal respondenten zich vanwege de opbouw van 
verplichtingen gedwongen voelt te kiezen voor payroll-constructies. 
 
Beleid is te reactief 
Een aantal respondenten vindt dat de regelgeving te veel gericht is op het voldoen 
aan de regelgeving en te weinig op het ondersteunen van werkgevers en 
werknemers in een lastige tijd. Die kritiek geldt ook voor het Participatiefonds, dat zij 
te veel controleur vinden en nog te weinig adviseur. Zij zouden het op prijs stellen 
wanneer het fonds naast re-integratie van werklozen ook een actieve rol zou kunnen 
vervullen bij de preventie van werkloosheid.  
 
“Het Participatiefonds is niet gericht op het voorkomen van ontslagen, maar op het 
constateren of ontslagen juist of niet juist zijn. Het Participatiefonds kijkt terug, is 
reactief. Wij kijken vooruit en willen proactief zijn. Het gevaar bestaat dat dit botst en 
wij genoodzaakt zijn ook reactief te worden. Terwijl je in een krimpende markt gericht 
moet zijn op ontwikkelingen die op ons af gaan komen, niet op ontwikkelingen die 
gebeurd zijn.” Bestuurder.  
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Seniorenbeleid 
Tot slot noemen veel respondenten het ontbreken van seniorenbeleid als knelpunt. 
Het schrappen van regels voor vervroegde uittreding vinden zij in het licht van de 
boventalligheid averechts. Er zijn best oudere leerkrachten te vinden die met enige 
ondersteuning vervroegd zouden willen vertrekken. In de huidige regelgeving is dat 
echter niet mogelijk. Daarmee zorgt de trend gericht op langer doorwerken ervoor dat 
jongeren langs de kant komen te staan. Bovendien nemen door de stijgende leeftijd 
de personeelskosten verder toe. In de praktijk lijken vertrekpremies volgens 
sommigen wel als een verkapte uittredingsregeling te kunnen uitpakken.  

5.4 Rol Participatiefonds 

Het Participatiefonds heeft als taak werklozen te begeleiden naar ander werk. Het 
fonds heeft een reactieve rol: het komt in actie als personeel daadwerkelijk werkloos 
raakt. Gezien de verwachte turbulentie wil het fonds daar liever niet op wachten. 
Mogelijk kan men werkgevers en werknemers op een eerder moment ondersteunen 
om werkloosheid te voorkomen. In de cases en verdiepende gesprekken is gebleken 
dat aan zo’n partnerrol behoefte bestaat.  
 
Die behoefte lijkt ook te spreken uit de open antwoorden van de enquête. Een open 
vraag naar concrete suggesties voor het Participatiefonds is door 356 respondenten 
(23%) beantwoord. Veel bestuurders en schoolleiders die de vraag hebben 
beantwoord, vinden dat het Participatiefonds een meer proactieve rol zou kunnen 
aannemen. Volgens hen zou het fonds in de toekomst actief moeten meedenken met 
werkgevers in plaats van alleen hun Instroomtoets te beoordelen. Diverse 
respondenten opperen dat die rol gestalte zou kunnen krijgen vanuit regionale 
mobiliteitscentra of outplacementbureaus. Ook vindt een deel van de respondenten 
dat een aantal voorwaarden van het fonds rond de overdracht van WW-risico’s aan 
herziening of vereenvoudiging toe zijn. Anderen noemen dat het fonds zich meer op 
werknemers zou kunnen richten in plaats van alleen op werkgevers, zoals nu het 
geval is.  
 
In de navolgende subparagrafen komen de suggesties meer in detail aan de orde. 
Net als in de vorige paragraaf maken we onderscheid tussen suggesties gericht op 
het personeel, op de organisatie en tot slot de regelgeving.41 De genoemde 
suggesties zijn ontleend aan de enquête en gestaafd in de case-interviews.  

5.4.1 Personeel 
In de fase voorafgaand aan het ontslag heeft het Participatiefonds vooral te maken 
met werkgevers. Volgens enkele respondenten zou het meerwaarde kunnen hebben 
om ook werknemers al in een vroeg stadium te betrekken.  
 
“Het Participatiefonds is nu vooral bekend bij de werkgever. Het is een optie dat het 
fonds zich actiever gaat richten op werknemers.” Bestuurder.   
 
De respondenten hebben verschillende ideeën over hoe dat betrekken eruit zou 
kunnen zien. In de ene variant gaat het om algemene voorlichting, onder meer 
gericht op bewustwording. In de communicatie zou aandacht gevraagd kunnen 
worden voor loopbaanoriëntatie. Andere respondenten zien meer in het ontwikkelen 

                                                
41  Er zijn weinig suggesties gekomen die specifiek betrekking hebben op ‘ontvangende’ 

organisaties. Hierover is daarom geen afzonderlijke subparagraaf gemaakt.  
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en verspreiden van een aanpak of goede praktijken, gericht op het zoeken naar 
praktische mogelijkheden voor boventalligen.  
 
Uit de cases spreekt duidelijk het belang van vrijwilligheid. Als te snel boventalligen 
worden aangewezen en mobiliteit een verplichtend karakter krijgt, kan dat in de 
organisatie weerstand oproepen en de (pro-)activiteit van de betreffende werknemers 
remmen. Enkele respondenten in de enquête willen vanwege de flexibiliteit juist 
sneller boventalligen kunnen aanwijzen. Zij signaleren in de vrijwillige fase nog 
weinig beweging bij het personeel, terwijl de nood vaak acuut is. Eenmaal in de 
verplichte fase is er veel tijd verloren en blijft er bovendien minder tijd over om hen te 
begeleiden naar ander werk.  

5.4.2 Organisatie 
Wellicht de meest geuite suggestie in de enquête is dat het Participatiefonds minder 
(alleen) de controleur zou moeten zijn die nauwgezet bekijkt of wel aan alle 
voorwaarden is voldaan. Het fonds zou volgens hen moeten opschuiven in de 
richting van een adviserende, ondersteunende partner bij het oplossen van 
vraagstukken rond boventalligheid. Deze respondenten denken dat zo’n meer 
constructieve rol van het Participatiefonds leidt tot een effectiever en doelmatiger 
omgang met boventalligheid. Bovendien komen het fonds en de besturen zo minder 
tegenover elkaar te staan.  
 
“Het Participatiefonds moet af van het waakhondprincipe en gaan meedenken met 
onderwijsinstellingen.” Bestuurder. 
  
“Het belangrijkste punt vind ik dat het Participatiefonds in een EERDER stadium in 
actie komt bij werkloosheid, dus niet alleen bij werknemers (d.m.v. re-
integratiebegeleiding) die een uitkering hebben van langer dan één jaar.” Bestuurder.  
 
Over de praktische invulling van dat partnerschap worden diverse suggesties 
opgeworpen. Het fonds zou consulenten hardop kunnen laten meedenken met 
werkgevers over de concrete problemen waar zij tegenaan lopen. Die consulenten 
zouden hen ondersteuning kunnen bieden in concrete situaties met boventalligen. 
Wat is voor hen de beste oplossing? Ook zouden de consulenten een brug kunnen 
slaan naar andere besturen. Zij zouden kunnen helpen om werkgevers met elkaar in 
contact te brengen en eventueel kunnen bemiddelen tussen besturen op het gebied 
van (behoud van) werkgelegenheid.  
 
Op het niveau van een school(bestuur) zouden consulenten kunnen helpen bij het 
vormgeven van een solide boventalligheidsbeleid. Veel besturen maken nog (te) 
weinig werk van strategisch personeelsbeleid. Concreet zou het Participatiefonds 
scholen kunnen helpen bij het verzamelen van regionale data over leerling-
prognoses, regionale arbeidsmarktinformatie of bij het opstellen van een meerjaren-
begroting en een meerjarenformatiebeleid. Daarnaast zouden de consulenten van 
dienst kunnen zijn bij de administratieve afwikkeling. Respondenten denken dan 
vooral aan het invullen van de Instroomtoets. Afstemming en consultatie vooraf kan 
volgens hen uiteindelijk zowel de werkgever als het Participatiefonds tijd en energie 
schelen.  
 
Behalve het ondersteunen van individuele besturen zou het fonds hulpmiddelen 
kunnen ontwikkelen en verspreiden over de bovengenoemde onderwerpen. Immers 
lopen besturen en scholen allemaal tegen dezelfde problematiek aan. Zij moeten nu 
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zelf het wiel uitvinden. Daarbij is het uiteraard wel zaak niet de PO-Raad voor de 
voeten te lopen, die op dat terrein ook actief is.   
 
Anderen opperen dat het fonds nog een stap verder zou kunnen gaan door niet 
alleen handreikingen te doen vanaf de zijlijn, maar ook zelf (bemiddelings)taken op te 
pakken. Het Participatiefonds zou dat kunnen doen door een rol op zich te nemen in 
de outplacement, training en bemiddeling van werk naar werk. Krachtig 
mobiliteitsbeleid vergt volgens hen een zekere omvang. Vooral kleine besturen 
hebben weinig ruimte om boventalligen intern op te vangen en ontberen 
organisatorische slagkracht om solide beleid vorm te geven.  
 
Het Participatiefonds zou daarom kunnen overwegen regionale mobiliteitscentra of 
outplacementbureaus in het leven te roepen dan wel lokale initiatieven te stimuleren, 
bijvoorbeeld op provinciaal niveau. De taak van zo’n ‘mobiliteitsbank’ is enerzijds het 
bieden van een actueel overzicht van de regionale vraag en aanbod. Anderzijds zou 
vanuit die centra coaching, training en/of bemiddeling naar ander werk kunnen 
plaatsvinden. Het in kaart brengen van vraag is dan bij voorkeur sectoroverstijgend, 
bijvoorbeeld door (ook) vacatures te verzamelen in de zorg en het voortgezet 
onderwijs.  

5.4.3 Regelgeving 
Veel kritiek op de regelgeving is terug te brengen tot enerzijds de vermeende geringe 
flexibiliteit ervan en anderzijds het arbeidsintensieve karakter. De suggesties aan het 
Participatiefonds hebben op die twee aspecten betrekking.  
 
Vereenvoudiging van regelgeving 
In eenvoudigere regelgeving is volgens respondenten winst te behalen. Men 
signaleert dat nu veel tijd en energie gaat zitten in het aantonen dat men aan de 
inspanningsverplichting heeft voldaan, terwijl uiteindelijk de werkgevers en het fonds 
hetzelfde doel voor ogen hebben: mensen aan het werk houden. Een deel van de 
respondenten zou al erg geholpen zijn met een vereenvoudiging van de 
Instroomtoets. Daarnaast zou volgens hen de Instroomtoets gebaat zijn bij meer 
maatwerk.  
 
Een enkeling vindt dat uitgaande van partnerschap alleen het indienen van een 
sociaal plan of reorganisatieplan zou moeten kunnen volstaan. Anderen zien het 
belang van de toets wel in, maar zouden gebaat zijn bij een helder kader over welke 
eigen activiteiten van werkgevers bij de toetsing volstaan. Ook zouden zij graag op 
maat gesneden advies willen over het invullen van de toets. Wellicht zou het 
Participatiefonds bij het invullen al vooraf kunnen adviseren of zelfs assisteren, in 
plaats van achteraf de controleursrol op zich te nemen.  
 
Heroverwegen regels 
Behalve tot vereenvoudiging van de regels roept een aantal respondenten op 
bepaalde aspecten van de regelgeving te heroverwegen. Onder de knelpunten is al 
genoemd, dat de RDDF-periode van een jaar zorgt voor extra kosten. Veel besturen 
die formatieve problemen aan zien komen, kunnen niet ‘op voorhand’ ontslaan, 
omdat er op dat moment nog geld beschikbaar is. Een jaar later is dat dan al enige 
tijd niet meer het geval. Diverse respondenten roepen op om deze systematiek te 
heroverwegen. Als een bestuur kan aantonen dat over een jaar een financieel 
probleem ontstaat, zou dit een reden moeten kunnen zijn om daarop in de formatie te 
anticiperen.  
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Een vergelijkbare suggestie over vroegtijdig anticiperen wordt ook geopperd rond het 
aannemen van tijdelijke krachten. Op zichzelf is het goed dat tijdelijke krachten 
bescherming krijgen. Een aantal bestuursleden signaleert echter dat de angst om 
WW-rechten op te bouwen bestuurders ertoe aanzet over te gaan tot dure payroll-
constructies. Zij vinden het niet aantrekkelijk om tijdelijke krachten aan te nemen, 
vinden dit onwenselijk en adviseren het Participatiefonds te zoeken naar een 
sectorale oplossing.  
 
Over tijdelijke contracten meldt een enkeling uit eigen ervaring dat personeel in het 
RDDF via detachering goed ingezet kan worden bij een ander schoolbestuur met een 
tijdelijke vacature. Anderen vinden dat ook proefplaatsingen en detacheringen naar 
het voortgezet onderwijs toegestaan én gestimuleerd zouden moeten worden, zeker 
als daar regionale tekorten bestaan. 
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BIJLAGE 1 REC CHIRON 

Rec Chiron, een samenwerkingsverband van Cluster 4-scholen in oost Noord-
Brabant, dreigt volledig (130 medewerkers) te worden opgeheven. Er is een sociaal 
plan afgesloten, een intern mobiliteitsteam geformeerd, uitvoerig mobiliteitsbeleid 
opgesteld en een externe projectbegeleider (BMC) ingehuurd.  

 
Geplande bezuiniging:  100 fte ( 130 personen) van de 100 FTE 
Voorlopig resultaat:   15-20 fte  

Aanleiding 
Rec Chiron is een samenwerkingsverband van Cluster 4-scholen. De organisatie zal 
naar verwachting per augustus  2014 worden opgeheven.42 De aanleiding daarvoor 
is de invoering van het passend onderwijs. Dat beleid is erop gericht geldstromen te 
verleggen, meer leerlingen op te vangen in het regulier onderwijs en de 
keuzevrijheid van ouders te vergroten. Aanvankelijk was aan de wetgeving een 
bezuiniging van 300 miljoen euro verbonden. Door de val van het Kabinet Rutte is 
die geschrapt. Niettemin blijft overeind dat samenwerkingsverbanden van scholen 
financieel verantwoordelijk worden voor ambulante begeleiding. De rechtstreekse 
bekostiging van REC’s komt daarmee te vervallen. Alle 130 medewerkers dreigen 
hun baan te verliezen.  

Doel 
Het doel van de mobiliteitsaanpak is om alle medewerkers voor augustus 2014 een 
andere plek te geven. Een deel van die doelstelling is te behalen door de ongeveer 
85 medewerkers van de drie Diensten Ambulante Begeleiding onder te brengen bij 
de schoolbesturen waar zij al ambulant werkzaam zijn. Hoe realistisch dat 
perspectief is, moet de komende tijd blijken. Naast deze Diensten AB kent Rec 
Chiron een Centraal Aanmeld- en Informatiepunt (CAIP), een Steunpunt Autisme en 
een stafafdeling. Voor de medewerkers van die diensten is er vooralsnog geen 
eenduidige oplossing en zal mobiliteit maatwerk zijn.  

Opzet 
Om de  130 medewerkers te kunnen begeleiden naar ander werk zijn verschillende 
maatregelen genomen.  
 
Wat betreft de medewerkers staat eigen regie voorop. Elke medewerker wordt 
gestimuleerd zelf een persoonlijk mobiliteitsplan op te stellen. Dit plan bevat een 
concrete beroepswens of –richting en de benodigde stappen om dat doel te 
bereiken. Na overleg met de leidinggevende worden aan het plan afspraken 
toegevoegd over acties en daaraan verbonden kosten. Voor elke medewerker staat  
een persoonlijk mobiliteitsbudget gereserveerd en mag er tijd vrijgemaakt worden  
om op mobiliteit gerichte activiteiten te ontplooien. Zij kunnen daarbij gebruik maken 
van externe loopbaanadviseurs, die door het mobiliteitsteam zijn uitgenodigd.   
 
                                                

42  Op het moment van interviewen was nog onduidelijk welke gevolgen de val van het kabinet 
en het intrekken van de bezuiniging op passend onderwijs heeft op het sociaal plan. 
Inmiddels heeft de minister van OCW meegedeeld dat sociale plannen die het gevolg zijn van 
passend onderwijs moeten worden ingetrokken en eventueel opnieuw onderhandeld met 
vakcentrales. De sluiting van het REC is uitgesteld van augustus 2013 naar augustus 2014.  
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Aan communicatie wordt veel aandacht besteed. Mobiliteit is onderwerp van de 
gesprekken met de eigen leidinggevende. Ook in teamverband is mobiliteit een vast 
gespreksonderwerp. Er vinden  trainingen en informatiebijeenkomsten plaats. En er 
is een mobiliteitscoördinator als aanspreekpunt aangesteld waar iedereen zijn 
vragen kan stellen en plannen kan voorleggen. In november is in samenwerking met 
CNV een studiedag georganiseerd, waaraan ook externe partijen zoals het UWV 
een bijdrage hebben geleverd. In mei is er een informatiebijeenkomst geweest. 
Daarnaast is er een nieuwsbrief en een vacaturekrant. Een aandachtspunt in de 
communicatie is dat veel medewerkers een ‘passie voor onderwijs’ hebben en niet 
meteen geneigd zijn om buiten het onderwijs naar werk te zoeken.  
 
Ondertussen voeren de directie en de teamleiders uitgebreide gesprekken met de 
scholen om te kijken in hoeverre een definitieve overname van (met name) de 
ambulante dienst  mogelijk is. Dit is een geduldig proces. Gekeken moet worden 
welke hobbels er te nemen zijn. In beginsel zijn scholen bereid mee te denken. 
Anderzijds kunnen zij het zich niet veroorloven te grote risico’s aan te gaan. 
Gekeken wordt hoe deze risico’s zo klein mogelijk gemaakt kunnen worden en of 
een overname past bij de toekomstvisie van de schoolbesturen.  

 
Rec Chiron denkt mee met haar werknemers om risico’s weg te nemen als dat de 
overstap naar zelfstandigheid of een andere werkgever vergemakkelijkt. Voor een 
AB’er die denkt over zelfstandig ondernemerschap is het mogelijk afspraken te 
maken over inhuur tot augustus 2013. De potentieel zelfstandige  heeft  in dat geval 
alvast haar eerste opdrachtgever en is de eerstkomende tijd verzekerd van 
opdrachtzekerheid. Ook detacheringen en stages komen voor, die het karakter 
krijgen van proefplaatsingen.   

Resultaten 
Om de doelstelling te halen, hangt veel af van de onderhandelingen met 
scholenbesturen over de overname van de ambulante diensten. Afgezien daarvan 
heeft mobiliteit een individueel karakter. In totaal zijn nu 15 tot 20 personen 
vertrokken naar een andere baan. De meeste daarvan komen terecht in (speciaal) 
primair en voortgezet onderwijs. Een aantal volgt een opleiding om zo hun kansen te 
vergroten voor de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van een initiatief van het CNV in 
samenwerking met de zorg hebben negen mensen zich aangemeld voor een 
verkennend gesprek.  
 
Het mobiliteitsteam verwacht de komende tijd meer mobiliteit. Zij ervaren dat in de 
beginfase tijd nodig is om een ‘sense of urgency’ te genereren en met eventuele 
weerstand om te gaan. De tijd tot augustus 2014 wordt door de medewerkers nog 
als vrij lang ervaren. Daarbij wordt de wetswijziging met diens consequenties als 
onzeker ervaren waardoor men eerst behoefte heeft aan duidelijkheid. 

Lessen 
- Openheid is een belangrijke voorwaarde voor constructief overleg. Dat geldt voor 

de communicatie met het eigen personeel en andere besturen, maar zeker ook 
voor de MR en de vakbonden.  

- Binnen het samenwerkingsverband met schoolbesturen zijn goede afspraken te 
maken. Het hemd is niettemin vaak nader dan de rok: bestuurders kijken (eerst) 
ook naar boventalligheid op hun eigen scholen. Het masseren van 
schoolbesturen vergt tijd. Het forceren van afspraken werkt averechts. Die 
onzekerheid is vervelend, maar volgens Rec Chiron onvermijdelijk.  

- Het stimuleren van regie over eigen mobiliteit is volgens de respondenten 
doorslaggevend. Tegen elke prijs wil men voorkomen dat mensen kritisch 
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worden en met de hakken in het zand gaan staan. Voor duurzaam resultaat 
moeten zij uiteindelijk zelf de benodigde stappen naar ander werk zetten. De 
organisatie kan alleen faciliteren.  

- Veel communiceren is essentieel om eigen regie van het personeel te 
stimuleren, een gevoel van urgentie te creëren en eventuele weerstanden te 
overwinnen. Ook hierbij is ruimte bieden belangrijk en kan forceren averechts 
werken (afwachtende houding, weerstand). Er moet voldoende oog zijn voor 
‘rouwverwerking’.   

Knelpunten 
- Een aantal scholen, waarnaar de AB’ers bemiddeld zouden moeten worden, 

kampen zelf ook met boventallig personeel.  
- De samenwerking met het UWV verloopt vooralsnog stroef. Tijdens een 

voorlichtingsdag heeft het uitvoeringsinstituut zich beperkt tot een korte 
presentatie over branches. Veel praktische adviezen heeft dit volgens Chiron niet 
opgeleverd. De medewerkers van de afdeling CAIP hebben zich jarenlang 
bekwaamd in een taak waarin in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk minder 
vraag naar zal bestaan. De bemiddelbaarheid van deze afdeling wordt om die 
reden lager ingeschat.  

- De REC-middelen komen na augustus 2014 binnen bij de nieuwe 
samenwerkingsverbanden en op dit moment is daar nog niet in beeld of en 
hoeveel personeel zij gaan aannemen voor welke functies. Dit maakt het lastig 
voor de afdeling CAIP om daar nu al concrete stappen in te zetten. 

- Wetgeving kan belemmerend werken. Voor de samenwerkende regionale 
schoolbesturen bestaat het risico dat zij bij het overnemen van  de AB’ers 
juridisch verplicht zijn de complete ambulante dienst over te nemen. Een 
juridisch medewerker kijkt momenteel naar consequenties bij deze overname. Bij 
te veel negatieve consequenties is er een reële kans dat de overgang van de 85 
AB’ers daarop stukloopt.  



	  
	  
 

 66 

 
 



	  
	  
 

 67 

BIJLAGE 2 PERSONEELSCLUSTER OOST-NEDERLAND 

Veel besturen zijn eigenlijk te klein om zelfstandig een werkgelegenheidsgarantie te 
kunnen afgeven en ontberen vaak de know-how om een krachtig mobiliteitsbeleid 
vorm te geven. Door een krachtenbundeling van 27 besturen slaagt het 
Personeelscluster Oost-Nederland er vooralsnog in RDDF-plaatsingen te 
voorkomen.  

 
Geplande bezuiniging:  Tot 2020 een personeelsdaling van 25%  

                         (500-750 fte, inclusief natuurlijk verloop).  
Voorlopig resultaat:   120 fte  (januari 2011- juli 2012) 

Aanleiding 
Tussen 2010 en 2020 heeft de regio Oost-Gelderland te maken met een forse daling 
van het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd. In de Achterhoek zal het aantal 
leerlingen in die periode met 9.800 teruglopen tot een totaal van 45.500. Dit leidt tot 
een geschatte werkgelegenheidsdaling van 500 tot 750 arbeidsplaatsen (op een 
totaal van 3.000). De komende twee jaren daalt het leerlingenaantal jaarlijks met 
duizend.43  
 
De 27 besturen (115 scholen) verenigd in het Personeelscluster Oost-Nederland 
concludeerden dat veel besturen (zowel qua aantallen personeel als beleidsvoerend 
vermogen) te klein zijn om goed werkgelegenheidsbeleid te voeren. Om die 
werkgelegenheidseffecten te beperken heeft het platform primair onderwijs Oost-
Gelderland onderzoek laten doen (februari 2010) naar het draagvlak voor een 
regionaal mobiliteitscentrum. Zo’n centrum met beperkte overhead bleek inderdaad 
haalbaar. Het al bestaande Personeelscluster Oost-Nederland, waarin 27 besturen 
zijn verenigd, verzorgt de uitvoering ervan.  

Doel 
Het Personeelscluster is opgericht om aan het personeel in de hele regio een 
werkgelegenheidsgarantie te kunnen blijven afgeven. De samenwerking richt zich 
dus op het behoud van werkgelegenheid en het voeren van een actief 
arbeidsmarktbeleid om de kansen op werk te vergroten en in de toekomst ruimte te 
houden voor instroom van jong personeel.  

Opzet 
De basis van de krachtenbundeling is een gezamenlijke vervangerspool en de 
verplichting om vacatures bij voorrang in te vullen met personeel van de aangesloten 
scholen. Schoolbesturen melden een vacature bij het mobiliteitscentrum en mogen 
vervolgens kiezen uit de binnenkomende sollicitaties. Een bestuur moet goede 
gronden aanvoeren om een kandidaat van buiten de aangesloten besturen aan te 
nemen. Een kader daarvoor is in ontwikkeling.  
 
Een boventallige kandidaat die niet op deze manier binnen PON-verband is te 
plaatsen komt (met behoud van rechten) in aanmerking voor inzet in de 
vervangingspool. Op dit moment werken in die pool 61 leerkrachten (45 fte). Alle 
partijen zijn goed te spreken over de vervangerspool. Wel zou de pool beter kunnen 

                                                
43  Stieber, F. (2010) Bewust op weg met krimp. Masterthesis.  
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worden benut als mobiliteitsinstrument. De nota “In beweging” stelt dat de pool nog 
beter zou kunnen worden gepositioneerd ‘als een tussenstation, als een tijdelijke 
werkplek en niet als een vaste verblijfplaats’.44  
 
Het schuiven met personeel binnen de aangesloten besturen volstaat niet om in de 
toekomst boventalligheid te voorkomen. Met het project ‘In beweging’ probeert PON 
vrijwillige mobiliteit te stimuleren. Besturen zelf worden geacht dat actief te 
stimuleren op hun scholen. Werknemers die open staan voor vrijwillige mobiliteit 
kunnen zich aanmelden bij het mobiliteitscentrum. Dat centrum attendeert hen op 
vacatures en speelt desgewenst een informerende, begeleidende en eventueel 
bemiddelende rol bij een daadwerkelijke overstap.  
 
Om de mobiliteit te bevorderen hebben alle besturen gekozen voor 
werkgelegenheidsbeleid. PON ziet het ontslagbeleid met de daarbij horende 
afvloeiingslijst als zeer belemmerend voor het bereiken van mobiliteit. Bij het 
mobiliteitsbeleid zijn de vakcentrales nauw betrokken.  

Resultaten 
In het schooljaar 2011/’12 is de werkgelegenheid gedaald met 70 fte, zonder dat 
daarbij gedwongen ontslagen zijn gevallen. Tot dusver zijn er geen mensen in het 
RDDF geplaatst. Dit past niet bij werkgelegenheidsbeleid en ook niet bij de 
werkgelegenheidsgarantie. Enkele gedwongen ontslagen hebben louter te maken 
met disfunctioneren en niet met boventalligheid. Daarnaast hebben zich 161 
personeelsleden gemeld voor vrijwillige mobiliteit en zijn 110 mensen van baan 
gewisseld. Tot en met maart waren er in dat schooljaar 106 vacatures gemeld, 
waaronder 12 vacatures van externe besturen en andere werkgevers.  

Lessen 
- Krachtig mobiliteitsbeleid vergt een zekere omvang. Kleine besturen kunnen 

boventalligheid intern vaak niet opvangen en ontberen vaak kennis van 
mogelijkheden. Krachtenbundeling is een goed middel om de pool van vraag en 
aanbod te vergroten en beleid te ontwikkelen.  

- Gedwongen mobiliteit heeft een aantal nadelen. Allereerst heeft het een 
negatieve lading. Eenmaal aangewezen als boventallige blijken mensen 
nauwelijks meer in beweging te komen. Ten tweede is gedwongen mobiliteit 
gericht op een kleine groep. Ten slotte heeft het een reactief karakter: er is dan 
al sprake van boventalligheid. Vrijwillige mobiliteit biedt veel meer kansen. Het is 
daarom zaak te beginnen met mobiliteitsbeleid als dat nog niet dwingend is.  

- Onder druk wordt alles vloeibaar: onder dreiging van sluiting blijken (op kleine 
schaal) in de Achterhoek de eerste scholen succesvol over de grenzen van de 
eigen zuil heen te kijken en samen een nieuwe school op te richten. Binnen PON 
heeft de verzuiling nooit een rol gespeeld.  

Knelpunten 
- Inherent aan een krachtenbundeling met gezamenlijke afspraken is het inleveren 

van een stukje autonomie door de aangesloten schoolbesturen. Vooral in het 
beginstadium klonk hier en daar het verwijt geen baas meer te zijn over het eigen 
personeelsbeleid. Dat gaat bijvoorbeeld om de beperking van de benoemings-
vrijheid. Daarbij geldt overigens wel dat een bestuur zelf beslist of een 
personeelslid passend is. De aanvankelijke weerstand werd mede gevoed door 
de angst vooral slecht functionerende werknemers van andere besturen te 

                                                
44  Bergervoet, M. et al. (2010) In beweging. Rapport werkgelegenheidsbeleid en 

arbeidsmarktbeleid voor de leden van Personeelscluster Oost-Nederland.  
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krijgen aangeleverd. De machtiging van besturen om PON het overleg met de 
vakcentrales te laten voeren is voor besturen overigens nooit een probleem 
geweest, aanvankelijk wel voor de vakcentrales zelf.  

- In tijden van krimp en bezuinigingen blijft bekostiging van een bovenbestuurlijke 
organisatie een groot probleem. Voor verkenning van andere sectoren (zorg, 
voortgezet onderwijs, kinderopvang) is op dit moment onvoldoende budget.  

- De mogelijkheid bestaat dat een boventallige niet instemt met een vacature 
buiten het eigen bestuur. Binnen het bestuur heeft een boventallige niets in te 
brengen en moet daar werken waar hij/zij geplaatst wordt (artikel 10.6 CAO).  
Het cruciale punt is dat mobiliteit tussen besturen alleen kan met instemming van 
de betrokkenen. Dit is een lastig punt waar twee kanten aan zitten. Wil een 
bestuur wel iemand gedwongen geplaatst krijgen? Hoe besturen in dat geval 
moeten handelen is niet volledig helder.  

- Het PON adviseert besturen daarvoor in samenspraak met de MR 
plaatsingsbeleid vast te stellen. Men vraagt zich af of ook het Participatiefonds 
zich zou kunnen uitspreken over gedwongen overname van personeel tussen 
samenwerkende schoolbesturen, om te voorkomen dat personeel ontslagen 
moet worden en het PF de kosten voor de uitkering moet betalen. PF kijkt nu 
alleen op bestuursniveau en niet bovenbestuurlijk. 

- Veel besturen lijken hun personeelsbeleid niet voldoende in balans te hebben als 
het gaat om inkomsten en verplichtingen. Vóór de krimp voelden zij weinig 
noodzaak daartoe. Nu besturen geconfronteerd worden met teruglopende 
middelen hebben zij weinig mogelijkheden om op de samenstelling van hun 
eigen personeel te sturen. Ook is er binnen besturen geen zakelijke cultuur, wat 
er soms toe leidt dat PON de brenger van het slechte nieuws is, terwijl PON niets 
anders doet dan het uitvoeren van door de besturen gezamenlijk gemaakte 
afspraken.  
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BIJLAGE 3 KATH. SCHOLENSTICHTING UTRECHT 

De 24 scholen binnen de Katholieke Scholenstichting Utrecht organiseren een 
jaarlijkse personeelsinformatiemarkt om te netwerken, de binding met andere 
scholen te verstevigen en een eventuele overstap te vergemakkelijken. 
Krimpscholen kunnen zo hun personeel laten overstappen naar scholen met 
formatieruimte.  

 
Geplande bezuiniging:  Geen 
Voorlopig resultaat:   Geen  

Aanleiding 
Voor het organiseren van een jaarlijkse personeelsinformatiemarkt zijn verschillende 
aanleidingen geweest De belangrijkste doelen zijn het bevorderen van interne 
mobiliteit binnen het bestuur en het presenteren van alle scholen van het bestuur 
aan mogelijk nieuw personeel. Binnen het bestuur is geconstateerd dat veel 
leerkrachten zich (door onbekendheid) in de eerste plaats verbonden voelen met 
hun eigen school en directe collega’s en minder met de eigen stichting. De markt is 
mede bedoeld om daarin verandering te brengen. Dat er binnen het bestuur zowel 
groeischolen (Leidsche Rijn) als scholen met lichte krimp naast elkaar bestaan, is 
geen specifieke aanleiding geweest. De markt bestaat al lange tijd.  

Doel 
Een personeelsmarkt is een laagdrempelig vehikel om personeel met elkaar te laten 
netwerken, kennis uit te wisselen en sterker betrokken te maken bij de eigen 
stichting. Tegelijk kan het een manier zijn om die personeelsleden eens op een 
ongedwongen manier te laten nadenken over mobiliteit en over de vraag ‘wat wil ik 
precies?’.  
 
Dit schooljaar is de markt alleen intern, d.w.z. bedoeld voor scholen en werknemers 
binnen het eigen bestuur. De reden daarvan is dat er per saldo weinig vacatures zijn 
en ook weinig boventalligen. De tekorten en overschotten zijn met andere woorden 
(nog) niet dusdanig dat het loont om externe partijen te betrekken. Voorheen was 
wel altijd sprake van vacatureruimte. Voor de markt werden dan opleidingen 
benaderd en werd er geadverteerd voor de informatiemarkt.  

Opzet 
Elk van de 24 scholen heeft zijn eigen kraam met informatie over de school. De 
aankleding wordt elk jaar flitsender. Scholen met vacatures grijpen die kans aan om 
deze over het voetlicht te brengen. De opkomst neemt elke keer toe, overigens niet 
alleen met personeel van krimpscholen. Vooraf is er communicatie per mail.  

Resultaten 
Er is wel enige mobiliteit binnen de stichting, maar er is geen zicht op of die 
rechtstreeks het gevolg is van een eerdere personeelsmarkt. Het succes wordt niet 
op die manier gemonitord. Wel is te zeggen dat medewerkers enthousiast zijn en dat 
dit voor hen een lichtvoetige manier is om na te denken over de eigen loopbaan en 
eventueel mobiliteit.  
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Lessen 
- Een personeelsinformatiemarkt is een laagdrempelige, ongedwongen manier om 

medewerkers kennis te laten maken met andere scholen en met mobiliteit.  
- 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.  

Knelpunten 
- Groeischolen kunnen zich beperkt voelen in de uitvoering van hun personeels-

beleid als zij bij voorkeur het personeel van krimpscholen moeten overnemen. Dit 
is echter een logisch gevolg van bestuursaanstellingen. 
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BIJLAGE 4 BUREAU HERPLAATSING ARNHEM 

Mobiliteit heeft in het primair onderwijs vaak een negatieve klank en communicatie 
erover verloopt niet zelden stroef. Externe begeleiding, mits laagdrempelig en 
vrijblijvend, kan een middel zijn om mobiliteit bespreekbaar te maken.  

 
Geplande bezuiniging:  Niet van toepassing 
Voorlopig resultaat:   Geen openbare cijfers beschikbaar  

Aanleiding 
Mobiliteit in het primair onderwijs is vaak een zwaar thema. Het heeft een negatieve 
klank die vaak zit in de sfeer van disfunctioneren. Bureau Herplaatsing ervaart dat 
veel werkgevers het thema niet breed bespreekbaar maken uit angst dat daardoor 
de goede mensen weglopen. Omgekeerd vinden medewerkers het ook niet altijd 
prettig om hun mobiliteitswens aan de werkgever kenbaar te maken.  
 
Met de digitale loopbaancoach probeert Bureau Herplaatsing een laagdrempelig 
intermediair te vormen tussen de werkgever en werknemer. Het verkennen van de 
eigen loopbaanwensen door werknemers gebeurt in eerste instantie geheel 
vrijblijvend en anoniem. Pas als een (al dan niet latente) mobiliteitswens gaandeweg 
vaste vorm krijgt, kan er op zeker moment aanleiding bestaan tot een gericht 
gesprek met de werkgever. Een zogenaamde ‘e-coach’ biedt daarbij ondersteuning.  
 
Een aantal scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Arnhem-
Nijmegen heeft ervaring opgedaan met de digitale loopbaancoach.  

Doel 
Een instrument als de digitale loopbaancoach is niet in de eerste plaats bedoeld om 
boventalligheid te verminderen. Het doel is vooral om medewerkers op een 
laagdrempelige manier te laten stilstaan bij de eigen functie en loopbaan en hen te 
laten nadenken over wensen op dat terrein voor de (nabije) toekomst. Dat kan ook 
verbreding binnen de eigen functie of de eigen organisatie betekenen. In dat geval is 
het resultaat eerder gericht op bewustwording van ontplooiingskansen en op 
professionalisering binnen de eigen organisatie. Wel is de aanpak erop gericht 
eventuele mobiliteitswensen tijdens het traject scherp in beeld te krijgen en de 
medewerker handvatten aan te reiken voor vervolgstappen. 

Opzet 
Alle organisaties  krijgen een code waarmee de eigen medewerkers zich in kunnen 
schrijven. Wanneer deze medewerkers een coachingstraject willen starten kunnen 
ze vanaf thuis of desgewenst vanaf de werkplek inloggen om een loopbaanvraag te 
formuleren. Vervolgens doorlopen zij een aantal modules over de onderwerpen ‘wie 
ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’. Deelname is geheel vrijwillig. Elke deelnemer 
krijgt zijn eigen e-coach toegewezen. Dit is een daarvoor opgeleide medewerker van 
Bureau Herplaatsing die op afstand de uitkomsten analyseert en de wensen en 
mogelijkheden helpt omzetten in een concreet actieplan. Dit plan over een realistisch 
toekomstperspectief kan de basis zijn voor een open gesprek met de werkgever.  
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Resultaten 
Cijfers over het aantal succesvolle plaatsingen zijn niet beschikbaar. Een aantal 
scholen in de regio Arnhem-Nijmegen is niettemin positief. De resultaten zijn niet 
alleen gelegen in uitstroom naar andere organisaties. Ook verbreding binnen de 
eigen functie of organisatie kan een winstpunt zijn, evenals een grotere motivatie bij 
de werknemer. Op organisatieniveau kan de digitale loopbaancoach verder een rol 
spelen bij het bespreekbaar maken van loopbaanbeleid en mobiliteit en bij 
bewustwording van de eigen wensen en mogelijkheden op dat gebied.  

Lessen 
- Een extern bureau kan helpen om eventuele impasses rond communicatie over 

mobiliteit te doorbreken.  
- De belangrijkste opgave is om van mobiliteit een positief woord te maken. 

Vanzelfsprekend is dat gemakkelijker op het moment dat er nog geen sprake is 
van verplichte uitstroom. Mobiliteit ‘afdwingen’ kost veel energie en is veel 
minder effectief dan wanneer een medewerker uit zichzelf in beweging komt. 
Vrijblijvendheid en laagdrempeligheid zijn volgens het loopbaanadviesbureau 
daarom essentiële voorwaarden voor een succesvolle baanwisseling. 

Knelpunten 
- Veel schoolbesturen zien het niet zitten om alle medewerkers te laten nadenken 

over loopbaan en mobiliteit. Zij zijn bang dat vooral de goede mensen daardoor 
vertrekken. Omgekeerd staan veel werknemers ook niet te trappelen om open 
kaart te spelen met hun leidinggevende over hun mobiliteitswensen.  

- Hiermee hangt samen dat veel schoolbesturen pas in actie komen als ontslagen 
onvermijdelijk zijn geworden. Dat terwijl de ervaring van het loopbaanadvies-
bureau juist is dat mobiliteit op vrijwillige basis het meest effectief is. Verplichte 
mobiliteit roept al snel weerstand op, ook bij het personeel dat niet hoeft te 
vertrekken.    
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BIJLAGE 5 SINT-MAARTENSCHOOL (NIJMEGEN) 

Vanuit de hechte samenwerking tussen een mytylschool en een revalidatiecentrum 
zijn verschillende projecten gestart. Allereerst hebben de partijen met een ambulante 
dienst (Rec Rivierenland) een expertise- en adviescentrum opgericht. De nieuwe 
polikliniek is gericht op kinderen die problemen ondervinden in de participatie op 
school, thuis of in de vrije tijd.  
Daarnaast werken de beide partijen samen met kinderopvang, een zorgaanbieder en 
eerstelijns therapie in een speciale opvangvoorziening.  

 
Geplande bezuiniging:  35 personen op in totaal 140 medewerkers (22%) 
Voorlopig resultaat project: Ongeveer 3 fte.  

Aanleiding 
In 1999 is de zogenaamde Eén Kind Eén Plan (EKEP) methodiek geformuleerd. 
Daarmee wilden de St. Maartensschool (mytylschool) en de Maartenskliniek 
(revalidatiecentrum) invulling geven aan hun streven naar partnerschap in onderwijs, 
opvoeding en revalidatie, in een driehoek met de ouders. Daarbij werd vastgesteld 
dat in onderwijs, opvoeding en revalidatie de hulpvraag van leerling en ouders 
centraal moet staan. Dit streven is verwerkt in de missie van beide partijen.  
 
De aanpak is geformuleerd in reactie op de constatering dat ouders vaak vele 
loketten moeten bezoeken om in hun zorgvraag te voorzien. Dat is voor de ouders 
vervelend, maar ook de coördinatie is daardoor niet altijd optimaal. Een belangrijk 
uitgangspunt is sindsdien om de expertise naar de ouders te brengen in plaats van 
andersom.   
 
Vanuit de samenwerking zijn inmiddels verschillende projecten45 voortgekomen.  
• Zoom-In is een samenwerking met de Maartenskliniek, de Maartenschool en de 

Ambulante Dienst REC-Rivierenland, gehuisvest in een nieuwe polikliniek. 
• 4-op-1-rij is een samenwerking met kinderopvang, een zorgaanbieder en 

eerstelijns therapie in een integraal kindcentrum.  

Doel 
Het doel van de projecten is innovatie te stimuleren en expertise te bevorderen door 
met aanpalende terreinen de handen ineen te slaan en het resultaat daarvan waar 
mogelijk slim te vermarkten. Tegelijk blijken projecten voor de St. Maartenschool 
geschikt om (op vooralsnog bescheiden schaal) extra werkgelegenheid te creëren. 
Daarmee is de boventalligheid iets terug te brengen en expertise voor de regio te 
behouden. 

Opzet 
De EKEP-methodiek begint met een ‘foto’ van de beginsituatie van het kind en de 
verwachtingen van de ouders. Rekening houdend met het kader van de wet en de 
eigen visie en doelstellingen van de school wordt vervolgens een toegesneden plan 
opgesteld. Die werkwijze vormt ook het uitgangspunt in de twee bezochte projecten.  
                                                

45  Eigenlijk dekt de term ‘project’ in beide gevallen niet meer de lading. Beide ‘projecten’ 
hebben inmiddels een stabiel karakter. Voor de projectstatus is dan ook alleen vastgehouden 
om praktische redenen: het ombuigen naar bijvoorbeeld een stichting brengt allerlei extra 
werk met zich mee.  



	  
	  
 

 76 

 
Zoom-In 
Met de revalidatie-afdeling van de Maartenskliniek en de ambulante dienst van het 
Rec Rivierenland is een expertise- en adviescentrum opgericht. Dit centrum is 
gehuisvest in een nieuwe polikliniek. Het richt zich op kinderen die problemen 
hebben in de participatie op school, thuis of in de vrije tijd.  
 
Na een verwijzing van de huisarts of specialist nodigt de revalidatiearts van Zoom-In 
ouders en kind uit voor een gesprek. Ook wordt aan zowel de ouders als de leraar 
van het kind gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op grond van al deze informatie 
vindt een screening plaats. De gehele screening vindt plaats op één locatie. Het 
streven is om dit binnen een week af te ronden. Daarna volgt een gesprek om de 
uitslagen en daaruit voortkomende adviezen te bespreken. Tot slot vindt (eenmalig) 
een gesprek plaats met de ambulant begeleider en de leerkracht(en) om de 
vertaalslag te maken naar de onderwijssituatie.  
 
Het initiatief staat procesmatig geheel los van de Maartenschool. Het is niet zo dat 
de kinderen na de screening naar die school verwezen worden of omgekeerd dat de 
Maartenschool een belangrijke ‘leverancier’ van te screenen kinderen is. De 
meerwaarde, die de Maartenschool aan het project kan geven is de vertaalslag van 
een medisch oordeel naar concrete adviezen in een onderwijssituatie. De meeste 
scholen hebben daarin, met name op motorisch vlak, vaak weinig expertise.  
 
4-op-1-rij 
Binnen 4-op-1-rij werken vijf partners samen, om naast kinderopvang (Heyendaal) 
ook revalidatie (Maartenskliniek), fysiotherapie (Kinderfysiotherapeutenpraktijk 
Therapie op Maat), begeleiding (Driestroom) en speciaal onderwijs (Maartenschool) 
aan te bieden. De opvang is niet specifiek gericht op speciale opvang. Een 
belangrijke (zo niet de belangrijkste) doelgroep bestaat uit kinderen tussen de 
reguliere en speciale opvang in. Dit zijn licht beperkte kinderen die geen indicatie 
hebben maar niettemin motorisch of mentaal iets achter blijven. Veel ouders vinden 
het prettig dat hun kind zo toch enige extra ondersteuning krijgen. Welke behoefte 
dat is wordt per kind vastgesteld en bijgehouden. Overigens zijn ook kinderen 
zonder beperking welkom.  
 
De kinderen zonder indicatie liften mee op de expertise die beschikbaar is voor hun 
geïndiceerde leeftijdsgenootjes. Omgekeerd kan op deze manier aan de 
geïndiceerde kinderen een zo regulier mogelijke omgeving worden geboden. 
Bovendien zorgt de grotere doelgroep voor de nodige omvang en continuïteit van 
aantallen leerlingen.  

Resultaten 
In totaal zijn met beide projecten op dit moment ongeveer drie fte gemoeid aan 
medewerkers van de Maartenschool. De school levert aan Zoom-In de twee kind-
ouderondersteuners (zes dagen) en aan het project 4-op-1-rij een kind-
ouderondersteuner voor 4 dagen. Die laatste is aanspreekpunt voor de ouders en 
treedt op als trajectbegeleider. Aan 4-op-1-rij levert de Maartenschool tevens de 
projectleider (twee dagen) en een spelbegeleider (twee dagen). 
 
Men heeft in beide gevallen goede hoop dat deze aanpak ook in andere locaties is 
uit te zetten. De Maartenschool wil de reserves inzetten om dit soort projecten te 
stimuleren, met als stelregel dat een nieuw project in drie jaar zelfvoorzienend zou 
moeten zijn.   
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Lessen 
- De Maartenschool ziet in dat het ‘krampachtig schooltje blijven spelen’ voor 

speciale scholen geen levensvatbare strategie is op de langere termijn. Het 
wordt de kunst verbindingen te leggen naar het reguliere onderwijs en 
aanpalende gebieden (zoals zorg en kinderopvang).  

- Daarbij maakt de school dankbaar gebruik van de kennis van de eigen ambulant 
begeleiders. Zij komen op alle scholen en kennen het werkveld goed.  

- Het is zaak in een vroeg stadium heldere, begrijpelijke afspraken te maken met 
alle partners, die vervolgens leidend zijn voor alle partijen. Dat geldt niet alleen 
voor de inhoudelijke visie (één kind één plan), maar ook voor de organisatorische 
uitwerking (wie levert wat?) daarvan. In beide projecten is daarvoor vooraf een 
stuurgroep geformeerd. Dit vergt tijd die nodig is om tot overeenstemming te 
komen, maar ook om aan elkaar te wennen. Tegelijk moet na afloop ruimte 
blijven bestaan om gaandeweg te kunnen bijstellen.  

- Als het lukt bruggen te slaan en heldere afspraken te maken, kunnen de 
verschillende disciplines elkaar inhoudelijk versterken. Bovendien lukt het steeds 
beter om elkaar iets ‘te gunnen’ op basis van goed vertrouwen.   

Knelpunten 
- Het vinden van een balans tussen de partijen is zeker in het beginstadium een 

lastig punt. Binnen de stuurgroep van 4-op-1-rij is in dat stadium bijvoorbeeld 
discussie geweest over fysiotherapie die door verschillende partners werd 
aangeboden. Het vergt (voor het project noodzakelijke) overredingskracht om 
gezamenlijk één partij aan te wijzen die daarin het meest gespecialiseerd is en 
binnen het project deze diensten zal leveren.  

- Het werken onder de noodzaak van een sociaal plan werkt de motivatie niet in de 
hand. Beter is het dergelijke projecten te beginnen vanuit het oogpunt van 
innovatie, bruggen bouwen en ondernemerschap, in plaats van vanuit de 
dreiging van banenverlies. 



	  
	  
 

 78 

 
 



	  
	  
 

 79 

BIJLAGE 6 STICHTING KEROBEI (VENLO) 

In een Integraal Kindcentrum werkt de Stichting Kerobei aan een netwerk van 
onderwijs, opvang, welzijn en zorg. Zo probeert men een brug te slaan met 
zogenoemde ‘onderwijsverwante activiteiten’ in dagarrangementen en VVE.  

 
Geplande bezuiniging:  Op termijn 20 FTE over 21 scholen (650 

medewerkers)46 
Voorlopig resultaat project: 4,8 FTE 

Aanleiding 
Een aantal samenwerkende scholen in de regio Peel en Maas, waaronder drie 
scholen van de Stichting Kerobei, signaleren in hun gezamenlijke notitie ‘Tijd voor 
Talent in Peel en Maas’ (december 2010) een trend naar verbreding van de 
maatschappelijke opdracht van scholen. Steeds meer worden scholen de spil in de 
wijk wat betreft opvoeding, opvang en zorg. Ouders zien scholen als partner in de 
eigen opvoedingstaak. Tegelijk wordt van scholen een breder aanbod verwacht voor 
zowel zorgleerlingen als ‘meerpresteerders’.  
 
Tegen deze achtergrond streven het PO Peel en Maas en Kerobei naar “een 
samenhangende infrastructuur” op het gebied van onderwijs, opvang en zorg, met 
doorlopende ontwikkelingslijnen. Dat houdt in de praktijk in elk geval een volledig 
dagarrangement op één locatie in, waarbinnen de verbreding naar zorg, maar ook 
kinderopvang, peuterwerk, sport en cultuur, verder gestalte kan krijgen.  
 
Een nuttige bijvangst van de verbreding is, dat de nieuwe taken extra 
werkgelegenheid met zich kunnen gaan meebrengen. Voor wat betreft Basisschool 
De Schalm47 in Venlo (die bezocht is in het kader van dit onderzoek), zijn er in die 
zin ontwikkelingen m.b.t. Peuterwerk/Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en 
tussenschoolse opvang.  

Doel 
De missie is om één netwerk van onderwijs, opvang, welzijn en zorg voor ieder kind 
te bewerkstelligen. Het zoeken naar extra werkgelegenheid is geen doelstelling van 
het project, maar gezien de forse krimp in Limburg wordt die mogelijkheid wel 
verwelkomd.  

Opzet 
Bij het vormgeven van de verbreding ligt het initiatief en de regie in eerste instantie 
bij de school. Per locatie en per terrein (bijv. opvang, zorg) wordt bekeken of de 
partners geschikt zijn voor samenwerking en aan de voorwaarden en kwaliteitseisen 
van Kerobei voldoen. Er kunnen ook overwegingen zijn om bepaalde taken zelf uit te 
voeren. Ook later in het proces ligt de operationele sturing vooral bij de school.  
 
 

                                                
46  Door het project, maar ook door FPU en dergelijke zitten er op dit moment geen mensen in 

het RDDF.  
47  De Schalm is één van de 23 katholieke basisscholen, die onder het bevoegd gezag valt van 

Stichting Kerobei.  
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In het geval van De Schalm is ervoor gekozen VVE zelf uit te gaan voeren. 
Werkgelegenheid is daarin geen expliciete overweging geweest. Men signaleerde 
dat het organiseren van voorschoolse educatie steeds hogere eisen aan het 
personeel stelt, volgens de projectleiders ‘dicht tegen het hbo aan’. Daarop is 
besloten een peuterspeelzaal van de welzijnsstichting in het schoolgebouw te 
huisvesten, en de voorschoolse educatie en de doorgaande lijn daarbinnen 
gezamenlijk te organiseren. Onderwijs aan driejarigen wordt daarmee een extra taak 
voor de school. Het primaire doel daarvan is, de kwaliteit van het onderwijs aan die 
groep een kwaliteitsslag te geven en de doorgaande lijn naar de basisschool te 
bewaken.  
 
Andere initiatieven 
Een vergelijkbare redenering volgend, zou deze verbreding op termijn ook 
mogelijkheden kunnen bieden op andere terreinen. Die mogelijkheden worden op dit 
moment actief verkend. Het aanbieden van een dagarrangement is daarvan een 
voorbeeld. Binnen een ander bestuur (Prisma) heeft dit drie FTE opgeleverd (in de 
vorm van combinatiefuncties). Daarnaast wordt binnen Prisma hardop nagedacht 
over de mogelijkheid om in huis een eigen ‘afdeling’ op te zetten voor leerlingen, die 
extra zorg nodig hebben. Mogelijk zijn daaraan middelen te koppelen uit de WMO, 
AWBZ en leerlingenvervoer. 
  
Ook heeft Prisma het initiatief om een opvang te beginnen voor de onderbouw van 
middelbare scholen, waar tieners in een vertrouwde omgeving en dicht bij huis 
kunnen werken aan hun huiswerk. Omdat het voortgezet onderwijs die mogelijkheid 
niet biedt, lijkt in de regio de nodige animo te bestaan. Leerkrachten zouden in 
naschoolse uren een rol kunnen spelen als huiswerkbegeleider voor met name 
vmbo-leerlingen.  
 
Bij al deze (verder te verkennen) ideeën wordt benadrukt dat werk voor het eigen 
personeel geen drijfveer kan zijn. Er moet altijd een inhoudelijke overweging aan ten 
grondslag liggen.  

Resultaten 
Stichting Kerobei verkent een aantal aanpalende terreinen. Tijdens de interviews zag 
het ernaar uit, dat een aantal teamleiders onderbouw en LB-functionarissen in 
combinatiefuncties ingezet zou worden in acht vacatures van VVE-coach in dienst 
van de betrokken welzijns- en kinderopvangorganisatie. Inmiddels heeft die 
organisatie er toch voor gekozen eigen functionarissen in die nieuwe functies te 
benoemen. Op dit moment is Kerobei in overleg over het overnemen van de 
tussenschoolse opvang.  
 
Lessen 
- Het als school(bestuur) nemen van de regiefunctie, biedt zeker in de beginfase 

het voordeel van snelle besluitvorming, heldere afspraken, eenduidigheid in 
pedagogische visie en kwaliteitsbewaking. Later in het proces kan het niettemin 
lastiger worden om tot breed gedragen afspraken te komen.  

- Kerobei raadt andere besturen af, het tegengaan van boventalligheid als 
hoofddoelstelling te gebruiken. Aan elke organisatorische beslissing moet een 
inhoudelijk argument ten grondslag liggen.   

Knelpunten 
- Kerobei en Prisma noemen als nadeel dat Raden van Commissarissen erg 

risicomijdend zijn geworden. Ook de regelgeving werkt belemmerend. Men 
noemt als voorbeeld, dat het aanbieden van een dagarrangement ook betekent, 
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dat de school zich voor die buitenschoolse uren duur moet bijverzekeren. Dat 
stimuleert niet om extra activiteiten te ontplooien.    

- Een ander nadeel is, dat ook andere partners te maken hebben met 
bezuinigingen. Tijdens overleg met de gemeente over combinatiefuncties, bleek 
bijvoorbeeld dat in de gemeentelijke plannen al was verwerkt, dat 
gemeenteambtenaren deze functies willen gaan vervullen. Soortgelijke 
ontwikkelingen doen zich nu ook voor bij de welzijnsstichtingen. Het hemd is 
nader dan de rok: alle partijen proberen uiteindelijk eerst hun eigen personeel 
aan het werk te houden. Dit onderstreept het belang van een gezamenlijke, 
inhoudelijke dialoog over wie het meest geschikt is voor welke taak. Bovendien 
ontstaat anders bij de nader al snel de indruk dat een partij van buiten “wel even 
komt vertellen hoe wij ons werk moeten doen”. 
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BIJLAGE 7 STICHTING JONG-LEREN (MAASTRICHT) 

Een deel van de boventalligheid is op te lossen door de kwaliteiten van het eigen 
personeel beter te benutten. Op die manier kan aan leerlingen een breder aanbod 
worden gedaan en is externe inhuur te vermijden. Tegelijk neemt de inzetbaarheid 
van de medewerkers (binnen en buiten de organisatie) toe. Op de iets langere 
termijn is een deel van het personeel extern inzetbaar.  

 
Geplande bezuiniging:  16 tot 20 fte op een totaal van 200 fte.  
Voorlopig resultaat:   1,5 fte  

Aanleiding 
Het inkopen van dure externe trainingen (à 120 euro per uur) bracht de Stichting 
jong Leren op het idee om zelf trainingen te gaan organiseren.  

Doel 
Het optimaal gebruik maken van de talenten van de medewerkers zorgt voor extra 
motivatie bij de medewerker en daarnaast voor een breder aanbod en daarmee een 
aantrekkelijkere school. Door talenten van medewerkers te ontplooien wordt 
bovendien hun inzetbaarheid vergroot. Zij kunnen hun trainingen extern verzorgen, 
zijn makkelijker extern plaatsbaar en wellicht zelfs te begeleiden naar 
zelfstandigheid.  

Opzet 
Het omzetten van eigen talenten in trainingen gebeurt op twee manieren. Het meest 
‘eenvoudig’ is om bestaande talenten aan te boren. Iemand heeft bijvoorbeeld ooit 
een Master gevolgd in gedragsproblematiek. De daar opgedane kennis en 
vaardigheden spelen wel een rol in het huidige werk van die persoon, maar staan 
niet centraal. Een ander voorbeeld is een medewerker die behalve Nederlands ook 
een Spaanse native speaker is. Belangrijk is wel dat de persoon ook trainingen moet 
kunnen geven en kennis heeft van de opbouw van een training. 
 
Een alternatieve manier voor het aanboren van bestaande talenten is om het 
scholingsbudget in te zetten om een personeelslid in een bepaalde training te 
certificeren. Als beschikbare investering valt niet alleen te denken aan het individuele 
budget van een medewerker, maar ook aan de uitgespaarde kosten door het niet 
extern inkopen van een training voor de hele groep. Een voorbeeld is een leerkracht 
die een training speelplezier heeft gevolgd.  
 
Het uitgangspunt voor zo’n training is dat de leerkracht zelf al affiniteit en expertise 
heeft op dat gebied, dat met de training verder is te verstevigen. Door deze persoon 
in de hele organisatie dezelfde training te laten verzorgen in plaats van een 
(duurdere) externe trainer, is de investering weer terug te verdienen.  
 
De grootste meerwaarde ontstaat als de school erin slaagt het aanbod te verwerken 
in een vraag onder ouders/leerlingen. Zo’n behoefte is bijvoorbeeld het aanbieden 
van activiteiten voor excellente leerlingen. Om in die vraag te voorzien is een pilot 
gestart, waarvoor twee ton aan subsidie is verkregen van het ministerie. Een klein 
onderdeel van de pilot is dat op vier scholen van de eigen stichting een jaar lang 
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optioneel Spaans is aangeboden, zowel tijdens als na schooltijd. Voor het 
naschoolse gedeelte werd van de ouders een eigen bijdrage gevraagd.  
Een andere manier om boventalligheid te verminderen is het detacheren van 
personeel op pabo, voortgezet onderwijs en kinderopvang. Daarmee wordt op dit 
moment op bescheiden schaal ervaring opgedaan. Eén persoon is voor 10 uur 
gedetacheerd bij de kinderopvang.  

Resultaten 
Via het aanbieden van trainingen, detacheringen en de route naar (gedeeltelijke) 
zelfstandigheid lukt het om de druk op de formatie iets te verlichten. Een bijkomend 
voordeel is dat de betreffende leerkrachten bijzonder enthousiast zijn. Het betreft vijf 
leerkrachten gedurende het schooljaar 2011-2012 voor een deel van hun tijd. De 
resultaten zijn bemoedigend, maar niet voldoende om helemaal aan RDDF-
plaatsingen te kunnen ontkomen. De krimp is daarvoor te heftig.  

Lessen 
- Het aanboren van eigen talent kan voor alle partijen voordelen opleveren: voor 

de kinderen een breder aanbod (waardoor de school aantrekkelijker wordt en 
dus meer leerlingen kan aantrekken), voor de leerkracht motivatie. Indien een 
deel van het personeel extern is te detacheren of zelfs te begeleiden is naar 
zelfstandigheid, is er voor de school ook een vermindering van boventalligheid.  

- Ook via detacheringen is de druk op de formatie te verminderen.   

Knelpunten 
- Het investeren in eigen mensen brengt voor de school risico’s met zich mee. Zo 

is de persoon die de training Speelplezier kon gaan geven langdurig ziek 
geworden.  

- In een kleine stichting kun je niet twee mensen opleiden omdat er voor hen “geen 
markt is”. 

- Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse inzet die niet gegarandeerd is voor 
langere termijn. Ieder jaar is het wederom sleutelen aan mogelijkheden en dat is 
arbeidsintensief. 
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BIJLAGE 8 STICHTING FORTIOR (VENLO) 

De basis van boventalligheidsbeleid is een degelijke meerjarenbegroting en 
meerjarenformatiebeleid. De meeste schoolbesturen hebben zo’n meerjarig 
personeelsbeleid. Door nog actiever te kijken naar uitgaven, contracten, 
verzekeringen etc. en door zelf leerlingenprognoses op te stellen, is hierin nog winst 
te behalen.  

 
Geplande bezuiniging:  Niet aan de orde 
Voorlopig resultaat:   Geen mensen in het RDDF 

Aanleiding 
De bekostiging van scholen staat onder druk door bezuinigingen en krimp. Toch is 
dit niet specifiek de aanleiding geweest om meer werk te maken van robuust 
langjarig beleid. Dit beleid is zeven jaar geleden ingezet. Wel maken de huidige 
ontwikkelingen solide beleid extra urgent.  

Doel 
De doelstelling van Fortior is weinig anders dan dat van andere besturen. Het 
begrotingsbeleid is gericht op het tegengaan van financiële tekorten op zowel de 
korte als de lange termijn. Door sober te begroten en ver vooruit te kijken wil het 
bestuur actief boventalligheid voorkomen.  

Opzet 
Belangrijk in het begrotingsbeleid van Fortior zijn sober begroten en vooruit kijken. 
Investeringen liggen in lijn met vastgesteld beleid en is niet ad hoc. Dat vergt veel 
inspanning, maar kan zich terugverdienen in solide beleid. De reactie van veel 
directeuren op de krimp om meer voor de klas te gaan staan, wijst Fortior daarom 
resoluut van de hand.  
 
Terughoudend begroten 
De basis van goed beleid is terughoudendheid begroten. Dat betekent onder meer 
op de kleintjes letten. Fortior is gehuisvest in een sober bestuursbureau aan de rand 
van Venlo. Alle verzekeringspremies zijn nog eens tegen het licht gehouden, net als 
de vergoedingen voor het College van Bestuur, management, administratie, ict, etc. 
Bij elke uitgave wordt expliciet de vraag gesteld: is dit nuttig voor de kinderen of voor 
het personeel?  
 
Een belangrijk uitgangspunt in het begrotingsbeleid van Fortior is dat men geen 
verplichtingen wil aangaan op grond van verwachte inkomsten. Als voorbeeld dient 
de verwachting van veel schoolbesturen, dat de (aan scholen doorbelaste) hogere 
ABP-pensioenlasten zouden worden gecompenseerd. Die verwachting bleek 
voorbarig. Fortior ziet dat collega’s die compensatie gewoon meenemen in de 
begroting. In onderwijsland bestaat veel mondigheid en dat maakt het volgens het 
bestuur vaak lastig je financiële rug recht te houden.  
 
Dat vermijden van verplichtingen geldt zeker ook voor langdurige contracten. Dit is 
de reden dat Fortior voor een bepaald deel werkt met tijdelijke contracten en 
payrolling. Dat laatste brengt weliswaar extra kosten met zich mee, maar daar staat 
het uitsluiten van risico’s tegenover. Bovendien brengen eventuele WW-
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verplichtingen ook extra kosten met zich mee. De kans daarop, en de bijbehorende 
kosten, moeten tegen elkaar worden afgewogen.  
 
Waar wel risico’s genomen worden, is het raadzaam die expliciet te benoemen in de 
meerjarenplanning. Die van Fortior bevat standaard een risicoanalyse. Veel van die 
risico’s houden verband met onzeker (landelijk én lokaal) overheidsbeleid. Het 
benoemen van risico’s en afhankelijkheden kan het begin zijn van een actie. Als 
voorbeeld dient het uitstel van de gemeente om te investeren in de huisvesting van 
een school. Daar staat een hogere energierekening tegenover. Dit tegen elkaar 
afzetten kan een begin zijn van een gesprek met de gemeente.  
 
Fortior heeft geprobeerd de ´checks and balances´ in de rapportagecyclus te vatten. 
Behalve een meerjarenbeleidspan en een bijbehorende meerjarenbegroting is er  
een keer per jaar een bestuursformatieplan met een risicoanalyse. Dat 
bestuursformatieplan dient als een halfjaarlijks controlemechanisme t.o.v. de 
integrale begroting en meerjaren begroting. In maart is die laatste jaarlijkse controle, 
waarna in mei de allocatie voor het volgende schooljaar volgt. Daarnaast zijn er nog 
maandelijkse en kwartaalrapportages met de voortgang op een aantal meetbare 
(inhoudelijke en financiële) indicatoren.  
 
Vooruit kijken 
Het aantal leerlingen is in de afgelopen tien jaar gedaald van 3.500 naar 2.900 en 
zal nog verder dalen. De meeste besturen maken gebruik van leerlingenprognoses 
om de verwachte ontwikkeling in beeld te brengen. Die gemeentelijke prognoses zijn 
echter zelden betrouwbaar. In het geval van Venlo is die prognose gebaseerd op het 
aantal te bouwen woningen.  
 
Die werkwijze is om verschillende redenen te grof. Nieuwbouwplannen blijken heel 
vaak te rooskleurig te zijn ingeschat qua planning. Daarnaast is niet meegenomen, 
dat een deel van de woningen vooral bedoeld is voor senioren. Fortior laat 
tweejaarlijks de prognoses aanpassen. Zij levert zelf kwalitatieve gegevens aan om 
de leerlingprognoses nauwkeuriger te maken. De kosten van die externe 
inventarisatie verdienen zich terug in een nauwkeuriger begroting, vindt Fortior. 
Overigens is alleen een prognose van één, hooguit twee jaar betrouwbaar. Over een 
langere periode is er te veel onzekerheid om een goede inschatting te kunnen 
maken.  
 
Vervolgens is het zaak de verwachtingen te koppelen aan strategisch (en meerjarig) 
personeelsbeleid. Een ‘quick win’ daarin is het voorlichten van oudere werknemers 
over FPU.   
 
Betrekken en tegenstem organiseren 
Raden van Toezicht blijken in de beleving van Fortior te vaak ‘gezellige 
vriendenclubs’. Het andere uiterste is ook mogelijk, wanneer de Raad op te grote 
afstand staat om een afgewogen en betrokken oordeel te kunnen geven over het 
beleid. Ook de MR en ouders blijken niet altijd actief betrokken te zijn bij de koers 
van de school. Het bestuur vindt dat onwenselijk en probeert actief om deze drie 
geledingen in een kritische rol te manoeuvreren. Daar zijn drie redenen voor. Het 
organiseren van een tegenstem maakt scherper op het eigen functioneren, 
genereert nieuwe ideeën en creëert draagvlak.  
 
Een voorbeeld van betrekken is een discussie over vervanging van ict-
ondersteuning. Daarbij is expliciet aan het personeel voorgelegd of voor alle veertien 
scholen nieuwe digiborden zouden worden aangeschaft, of dat voor dezelfde kosten 
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twee tijdelijke fte´s opnieuw zouden worden ingevuld. Het personeel staat dichter op 
de praktijk. Hen betrekken verhoogt volgens Fortior de kwaliteit van de beslissing 
(immers zij moeten ermee werken) en creëert daarnaast betrokkenheid. 

Resultaten 
Op dit moment zijn nog geen mensen in het RDDF geplaatst. Het is lastig dit 
resultaat (volledig) toe te schrijven aan solide begrotingsbeleid. Ook een gunstige 
leeftijdsverdeling (met het nodige natuurlijk verloop) is daarop van invloed geweest.  

Lessen 
- Solide begroten en het inbouwen van ´checks and balances´ is de basis van elk 

boventalligheidsbeleid. Het benoemen van risico’s kan vanuit beleidsoogpunt erg 
verhelderend en nuttig zijn.  

- Gemeentelijke (leerling)prognoses zijn altijd te optimistisch. Om er beleid op te 
kunnen maken verdient het aanbeveling te achterhalen hoe de schatting tot 
stand is gekomen en welke aannames daaraan ten grondslag liggen. Op basis 
van die informatie is een eigen, (naar beneden) bijgestelde schatting te maken. 

- Het organiseren van een tegenstem maakt scherper op het eigen functioneren. 
Het is dus zaak ouders en de MR actief bij de besluitvorming te betrekken en te 
prikkelen om een kritische rol te vervullen.  

- Omgaan met krimp vergt van directieleden, nog meer dan in een stabiele 
situatie, leiderschap, strategisch beleid, langetermijnvisie en het zoeken naar 
draagvlak en slimme oplossingen. Men kan zich afvragen of de tendens van 
directieleden om meer voor de klas te gaan staan, verstandig is.  

Knelpunten 
- De overheid (zowel landelijk als regionaal) is waarschijnlijk de grootste 

risicofactor bij het maken van langdurig beleid. Een instabiele politieke omgeving 
leent zich daar slecht voor. Het passend onderwijs is een treffend voorbeeld.  

- Ieder bestuur moet nu zelf het wiel uitvinden wat betreft de (onzekerheden rond) 
overheidsbekostiging, opstellen van prognoses en goed strategisch 
personeelsbeleid, etc. Sectorale partijen als sociale partners en het 
Participatiefonds zouden daarin veel meer kunnen betekenen. Door de dialoog 
aan te gaan met besturen die zich geconfronteerd zien met krimp, maar ook door 
te helpen bij het verzamelen van de juiste (regionale) informatie.  

 



	  
	  
 

 88 



	  
	  
 

 89 

BIJLAGE 9 RENN4 

Het Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland, een samenwerkingsverband van 
Cluster 4-scholen in de noordelijke provincies heeft een mobiliteitspunt opgericht en 
mobiliteitsbeleid opgesteld. Er is in huis software ontwikkeld (SMART) om zowel 
mobiliteitstrajecten van collega’s als de verplichtingen aan vertrokken collega’s te 
monitoren.  

Aanleiding 
RENN4 is een samenwerkingsverband van Cluster 4-scholen in Noord-Nederland. 
Ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, teruglopende leerlingen-
aantallen, bezuinigingen van de landelijke en lokale overheid en de wens om de 
eigen overhead terug te dringen waren aanleiding voor om mobiliteitsbeleid te 
ontwikkelen. In dat kader heeft een medewerker het programma SMART ontwikkeld. 

Doel 
Het doel van het programma SMART is om de mobiliteit van medewerkers te 
monitoren. De aanleiding daarvoor is dat oud-collega’s verdwijnen uit de 
salarisadministratie. Daardoor is niet goed te monitoren welke mobiliteits-
bevorderende maatregelen het gewenste effect hebben. Ook verplichtingen (zoals 
een terugkeergarantie) zijn niet goed te monitoren.  

Opzet 
Er zijn diverse mobiliteitsbevorderende maatregelen waarvan een persoon gebruik 
kan maken: outplacement, vertrekpremie, scholing, FPU-suppletie, etc. Voor te 
bemiddelen personen wordt een record aangemaakt in het programma SMART. Dit 
programma ontleent gegevens uit de financiële administratie, maar staat er verder 
los van. Het in huis ontwikkelde programma is bedoeld om de wijze van mobiliteit te 
monitoren. Op die manier is te bekijken welke maatregelen in trek zijn en welk effect 
zij sorteren. Hoe vaak leidt een outplacementtraject bijvoorbeeld tot werk? Vinden 
mensen die gebruik maken van een vertrekpremie altijd ander werk? Ook zijn de 
verplichtingen in beeld te brengen. Welke financiële verplichtingen hebben wij nog? 
Voor wie hebben wij een terugkeergarantie na te leven?  
 
Het programma wordt gebruikt voor de uitputting van de middelen en om het 
mobiliteitsbeleid bij te stellen. Zo kan besloten worden bepaalde maatregelen niet, of 
minder, aan te bieden. Ook op dit moment zijn alle maatregelen in overleg met de 
vakbonden gemaximeerd: niet iedereen kan kiezen voor een vertrekpremie.  

Resultaten 
Het programma SMART geeft een overzicht van verplichtingen aan oud-
medewerkers, zowel financiële verplichtingen als niet-financiële verplichtingen (zoals 
een terugkeergarantie). Het voordeel van dit programma is dat er geen gescheiden 
systemen zijn voor medewerkers en oud-medewerkers. SMART ontleent gegevens 
aan de salarisadministratie. Verder kan met het programma de uitputting van de 
mobiliteitsbevorderende maatregelen worden gevolgd. 

 
Het programma SMART is ondertussen verkocht aan twee andere besturen. De prijs 
(duizend euro) is verwaarloosbaar ten opzichte van de interne ontwikkelingskosten.  
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Lessen 
- Door de mobiliteit, het succes ervan en de daaruit voortvloeiende verplichtingen 

nauwgezet in beeld te brengen is er meer grip op te houden. Het systeem 
SMART heeft weliswaar veel ontwikkelingskosten met zich meegebracht, maar 
die verdienen zich terug door beter onderbouwde sturingsmogelijkheden. 

 
Toekomst 
- Kijken welke maatregelen het gewenste effect hebben (welke groepen maken 

gebruik van welke maatregelen en met welk effect?). In aanvulling daarop kan 
het programma wellicht ook worden uitgebreid met informatie over wie vertrekt 
naar welke sector. 

 



	  
	  
 

 

 


