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Waar vind ik relevante beleidsdocumenten van De Hoeksche School? 
Alle relevante beleidsdocumenten zijn in te zien via de website van De Hoeksche School (ga naar PO 
of VO) en binnenkort ook op het intranet (Sharepoint) van De Hoeksche School. Ga naar primair 
onderwijs, respectievelijk voortgezet onderwijs en kies: Personeel/Beleid. 
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Inleiding 
“Integraal Personeelsbeleid is het regelmatig en systematisch afstemmen van inzet, kennis en 
bekwaamheden van de individuele werknemer op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de 
school”. Bij Integraal Personeelsbeleid (IPB) is dus zowel de organisatie als het individu uitgangspunt, 
want als medewerkers zich ontwikkelen in de richting van de onderwijsinhoudelijke en 
organisatorische doelstellingen van de school, versterkt dit de ontwikkelingen in de school en kan de 
school op zijn beurt weer een betere werk- en leeromgeving zijn voor de individuele medewerker. 
Het primaat in deze wisselwerking ligt bij de school met zijn onderwijsinhoudelijke en 
organisatorische doelen. 

Waarom IPB? 
Het IPB moet er toe leiden dat medewerkers blijvend zorg en aandacht besteden aan hun 
professionele ontwikkeling en hun werk zo uitdagend, interessant en aantrekkelijk blijven vinden, dat 
zij een belangrijke, duurzame bijdrage blijven leveren aan de realisatie van de doelen van de school, 
zoals omschreven in het schoolplan en het strategisch beleidsplan van de stichting. 

Uitgangspunten 
Het integrale karakter van IPB blijkt uit de samenhang tussen het geformuleerde beleid en de 
toepassing van activiteiten zoals geformuleerd in de verschillende hoofdstukken van dit document:  

H1; personeelsbeheer en -zorg: formatiebeheer, personeelsplanning, arbo- en verzuimbeleid 
H2; organisatieontwikkeling: organisatiestructuur en -cultuur; communicatie, medezeggenschap; 

taakbeleid, functievorming; mobiliteitsbeleid en secundaire arbeidsvoorwaarden 
H3; personeelsontwikkeling: werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, gesprekscyclus 
 
Om de algemene doelstelling ook op schoolniveau te realiseren hanteren onze scholen de volgende 
stelregels: 

 iedereen kan op zijn eigen niveau verantwoordelijkheid nemen; 
 in een open cultuur wordt gebruik gemaakt van elkaars competenties en deze worden 

zichtbaar gemaakt en gehouden; 
 er wordt gestreefd naar een transparante communicatie, zowel horizontaal als verticaal; 
 er is sprake van een lerende organisatie. 

 
Het IPB kan op sommige punten een bevestiging of vertaling van wet- en regelgeving of cao 
afspraken zijn, maar ook aanvullend/ondersteunend aan wet- en regelgeving en cao afspraken. De 
basis van dit IPB beleidsplan bestaat uit gemaakte afspraken en vastgesteld personeelsbeleid van het 
PO en VO. Waar nodig zal er gedurende de looptijd via addenda beleid worden toegevoegd. Door het 
vaststellen van dit IPB beleidsplan vervallen alle voorgaande beleidsdocumenten, afspraken en 
regels. Het gehele IPB zal iedere vier jaar worden geëvalueerd en bijgesteld. 
 
L.J. van Heeren 
Voorzitter college van bestuur, september 2021 
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Hoofdstuk 1 Personeelsbeheer en -zorg 
In dit hoofdstuk:  
1.1  Formatiebeheer 
1.2  Personeelsplanning 
1.3  Arbobeleid 
1.4  Verzuimbeleid 

1.1. Formatiebeheer 
Onderwijs is arbeidsintensief. Ruim 80 procent van alle middelen van het bestuur/de school wordt 
besteed aan personele kosten. Een groot deel van de overige middelen bestaat uit ‘vaste lasten’ ten 
behoeve van leermiddelen, exploitatie en onderhoud van de gebouwen. 
 
De inkomsten van een schoolbestuur zijn voornamelijk gebaseerd op het leerlingenaantal. Het is dus 
van groot belang dat de personeelsformatie in overeenstemming is met het leerlingenaantal en de 
bekostiging van de school. Bij een te ruime formatie ontstaat vrijwel onmiddellijk een fors financieel 
tekort; Bij een te kleine formatie kan het moeilijk zijn om alle taken naar behoren uit te voeren. 
 
Het bestuur stelt jaarlijks een meerjarig bestuursformatieplan op, zodat de gewenste personele 
formatie in relatie tot het leerlingenaantal en de begroting wordt gebracht. 

1.2  Personeelsplanning 
1.2.1  Bestuursformatieplan   
Het bestuur stelt jaarlijks voor 1 mei een bestuursformatieplan op voor het daaropvolgende 
schooljaar. In het bestuursformatieplan wordt tevens de gewenste formatie in een 
toekomstperspectief geplaatst. Hierdoor kan de personeelsformatie tijdig in overeenstemming 
worden gebracht met het leerlingenaantal in enig schooljaar. Voor zowel de PO als VO sector geldt 
dat alle middelen zoveel mogelijk op schoolniveau worden toegekend. 
 

 Primair Onderwijs 
Het bestuursformatieplan bevat een maximaal budget in euro’s, gebaseerd op de 
rijksvergoeding, aangevuld met middelen vanuit het samenwerkingsverband en/of subsidies 
dat na goedkeuring door het bestuur mag worden ingezet ten behoeve van personele 
kosten. 
 

 Voortgezet Onderwijs 
Het bestuursformatieplan bevat ratio’s voor het onderwijzend personeel (OP), 
ondersteunend personeel (OOP) en de directie die per school maximaal kunnen worden 
ingezet op basis van het te verwachten leerlingenaantal. Aanvullend budget vanuit het 
samenwerkingsverband of subsidies worden in euro’s toegekend en kunnen na goedkeuring 
door het bestuur worden ingezet ten behoeve van extra personeel. 
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1.2.2  Overplaatsing, herbenoemingsverplichtingen en wachtgelders 
Bij daling van het leerlingenaantal kan ‘boventalligheid’ ontstaan. Om de lasten van de school/het 
bestuur weer in evenwicht te brengen zal de formatie zo spoedig mogelijk moeten worden 
ingekrompen. Dit gebeurt bij voorkeur door middel van een vacaturestop en natuurlijk verloop. 
 
Personeelsleden die (kunnen) weten dat hun functie op termijn wordt opgeheven, zijn verplicht met 
behulp van directie of bestuur al het mogelijke in het werk te stellen (waaronder -in overleg met het 
bestuur- ook het volgen van scholing en het accepteren van een andere plaats van tewerkstelling) 
om een andere betrekking te verkrijgen. 
 
Het is mogelijk dat er op bestuursniveau sprake is van een gelijkblijvende omvang van de 
personeelsformatie, terwijl op de ene locatie sprake is van boventalligheid, maar er bij de andere een 
personeelstekort ontstaat. Medewerkers kunnen in een dergelijk geval door het bestuur binnen 
dezelfde sector worden overgeplaatst naar de andere locatie. In eerste instantie wordt getracht dit 
op basis van vrijwilligheid te doen.  
Lukt dit niet, dan zal gedwongen overplaatsing plaatsvinden. Mocht de boventalligheid niet 
oplosbaar zijn door middel van overplaatsing, dan zal het bestuur veel in het werk stellen om de 
problemen eerst op te lossen op de locatie waar deze zijn ontstaan. Zodoende kan worden 
voorkomen dat iemand van een andere locatie, dan die waar het feitelijke probleem zich voordoet, 
eerder voor ontslag in aanmerking komt. 
 

 Primair Onderwijs 
Wanneer de boventalligheid niet op bovengenoemde wijze kan worden opgelost, dan zal 
voor het PO bezien worden of er in het kader van ontslagbeleid medewerkers boventallig 
verklaard worden (zie H 1.2.3). Dit moet op uiterlijk 1 februari van enig jaar bekend zijn. Deze 
medewerkers worden dan gedurende het volgende schooljaar in het risicodragend deel van 
de formatie (rddf)  geplaatst. In dat jaar dienen zij, net als de werkgever, actief op zoek te 
gaan naar een andere werkgever. Na het jaar in de rddf kunnen deze medewerkers worden 
ontslagen.  
 

 Voortgezet Onderwijs 
Indien de formatie op een van de scholen moet worden ingekrompen kan gedwongen 
mobiliteit plaatsvinden naar een andere locatie voor voortgezet onderwijs. Bij het bepalen 
welke docent wordt overgeplaatst wordt allereerst gekeken naar bevoegdheden. Wanneer 
een docent in een vakgebied moet worden overgeplaatst naar de andere locatie voor 
voortgezet onderwijs wordt allereerst gekeken naar de bevoegdheden. De docent met een 
eerste graad bevoegdheid wordt op de locatie geplaatst waar deze bevoegdheid (voor een 
deel van de lessen) voorwaarde is. Gaat het om onderwijzend personeel met een gelijke 
bevoegdheid, dan wordt de bestuursdiensttijd als criterium gehanteerd, waarbij degene met 
de minste bestuursdiensttijd als eerste voor wijziging van werkplek in aanmerking komt en 
bij gelijke bestuursdiensttijd eerst het jongere en dan het oudere personeelslid. 
Wanneer de boventalligheid niet op bovengenoemde wijze kan worden opgelost, dan zal 
voor het VO bezien worden of in het kader van werkgelegenheidsbeleid het Sociaal Statuut 
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van toepassing moet worden verklaard (zie H 1.2.3). Dit moet op uiterlijk 1 mei van enig jaar 
bekend zijn (zie ook: het bestuursformatieplan H 1.2.1).  
 

1.2.3  Sociaal Statuut (VO) & boventalligheid (PO) 
Door maatschappelijke ontwikkelingen, door substantiële daling van het aantal leerlingen of door te 
hoge financiële verplichtingen kan het noodzakelijk zijn bezuinigingen door te voeren. Dit kan leiden 
tot aanpassing van de formatie en organisatie met aandacht voor het behoud van de 
werkgelegenheid en de onderwijskwaliteit. 
 
Aan een reorganisatie zal een reorganisatieplan ten grondslag liggen. Dat plan is onderwerp van 
overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Er is geen noodzaak om binnen het PO 
en VO één en dezelfde regeling te hebben voor ontslag- of werkgelegenheidsbeleid. Er kan niet 
gesteld worden dat de ene regeling beter of slechter is dan de andere. Het bestuur stelt bij beide 
sectoren en beide regelingen veel in het werk om gedwongen afscheid van medewerkers te 
voorkomen. Bij ontslag op bedrijfseconomische gronden voldoet de stichting aan de regels welke het 
UWV op dat moment stelt, zoals bijvoorbeeld een afspiegelingsbeginsel met leeftijdscohorten.       
 

 Primair Onderwijs 
Binnen het PO geldt ontslagbeleid en boventalligheidverklaring conform cao-po. Bij 
formatieve problemen treedt het bestuur in overleg met de vakbonden. In samenhang met 
het ontslagbeleid zal er aanvullend beleid gericht op van-werk-naar-werk-begeleiding gelden. 
 

 Voorgezet Onderwijs 
Het reorganisatieplan is onderwerp van gesprek in het Decentraal Georganiseerd Overleg 
(met de vakbonden). Ten behoeve van de beschrijving van de kaders waarbinnen verwachte 
veranderingen in de personele formatie tot stand komen, is een samenstel van 
uitgangspunten en procedures vastgelegd; het Sociaal Statuut. Het Sociaal Statuut is 
ondergeschikt aan en aanvullend op de cao-VO. 
 
In het onderdeel “Werkingssfeer” van het Sociaal Statuut is bepaald dat het bestuur uiterlijk 
per 1 mei van elk jaar zal aangeven of er personeelsleden ontslagen moeten worden. Dat wil 
zeggen, dat uiterlijk per 1 mei van elk jaar duidelijk moet zijn of er (op termijn) problemen 
zijn te verwachten en of er gedwongen ontslagen moeten vallen. 
 

 Wanneer er geen problemen worden verwacht, dan wordt het sociaal statuut niet in werking 
gesteld. Worden er wel problemen verwacht dan wordt daarvan melding gemaakt aan de 
(P)GMR en aan de vakcentrales en treedt het Sociaal Statuut in werking, beginnend met fase 
1 (gekenmerkt door het vrijwillige karakter en een vacaturestop), dan fase 2 (aanwijzing 
medewerkers als boventalligen) en dan fase 3 (gedwongen ontslag). 
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1.2.4  Criteria nieuw personeel 
Voor elke functie binnen de stichting bestaat een functiebeschrijving met bijpassende 
functiewaardering. Bij het ontstaan van een vacature zal aan de hand van de functiebeschrijving naar 
een functionaris worden gezocht die over de voor de functie vereiste competenties beschikt.  
De leidinggevende van de nieuwe functionaris heeft de taak de nieuwe medewerker te (laten) 
begeleiden. Tijdens het functioneringsgesprek komt aan de orde op welk gebied de nieuwe 
functionaris zich verder moet ontwikkelen om de functie naar behoren uit te oefenen. De 
functionaris legt de doelstellingen (in samenwerking met de leidinggevende) vast in het persoonlijk 
ontwikkelingsplan. Naast de begeleiding van de startende leraar door of namens de directie van de 
school zal ook een door het bestuur aangewezen deskundige tenminste één lesbezoek bij de 
startende leraar afleggen, met als doel tot een zo objectief mogelijke beoordeling te komen (zie ook 
H 2.6.2).  
 

1.2.5. Kosten vervangingen 
De Hoeksche School is eigen risicodrager voor (ziekte)vervangingen. Jaarlijks wordt hiervoor een 
bedrag in de begroting opgenomen. Binnen de stichting wordt getracht ziekteverzuim zo veel 
mogelijk te voorkomen. De scholen dienen het vastgestelde verzuimbeleid (zie 1.4) consequent uit te 
voeren. Niet alleen om het ziekteverzuim in de hand te houden, ook om betrokkenheid naar de 
medewerkers te tonen. Hoe minder contact tussen de zieke en de organisatie, hoe langer de 
absentie veelal zal duren. 
 

1.2.6. Bestemmingsreserves jubilea (PO/VO) en PB50 (VO) 
De stichting is verplicht om voor jubileumgratificaties een bestemmingsreserve te vormen. De 
jaarlijkse uitkeringslasten komen ten laste van de bestemmingsreserve. Scholen kunnen zodoende 
niet gedurende het jaar belast en verrast worden door onvoorziene en hoge gratificatielasten. 
 

 Voortgezet Onderwijs 
Naast het aanleggen van een bestemmingsreserve jubilea is de stichting verplicht om een 
bestemmingsreserve persoonlijk budget (PB50) te vormen. Dit is noodzakelijk doordat in de 
cao is opgenomen dat medewerkers een persoonlijk uren-budget hebben (parttimers naar 
rato) dat kan worden opgespaard. De vervangingskosten worden uit de bestemmingsreserve 
betaald. De omvang van de reserve komt overeen met de kosten van alle ‘opgespaarde’ 
budgetten PB50 tezamen. 

1.3  Arbobeleid 
Het schoolbestuur is verplicht om arbobeleid te voeren en structureel zorg te dragen voor de 
aandacht voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Het 
arbobeleid van de stichting is vastgelegd in het Arbo en ziekteverzuimbeleidsplan (zie aldaar). 
 

1.3.1  Arbowet en verplichtingen werkgever 
De Arbowet schrijft voor dat de werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voert 
met betrekking tot arbeidsinhoud, -verhoudingen, -voorwaarden en -omstandigheden. 
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Binnen het arbobeleid komt in ieder geval aan de orde: 

 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
Iedere organisatie moet een RI&E hebben. In een RI&E staat welke risico’s er zijn voor de 
veiligheid en gezondheid op de werkplek. Naast de risico’s legt een werkgever in een RI&E 
ook vast welke maatregelen hij gaat nemen om de risico’s verder te verkleinen en hoe 
bestaande afspraken worden geborgd.  

 Ziekteverzuimbeleid 
De werkgever is verplicht de ziekteverzuimbegeleiding te laten uitvoeren door een 
arbodienstverlener / arbo-deskundige. 

 Preventiemedewerker/preventieassistent (*) 
De werkgever (de stichting) moet minstens één werknemer als preventiemedewerker 
aanwijzen. Deze taak is belegd bij de beleidsmedewerker personeelszaken op het 
bestuurskantoor. Daarnaast dient elke school een preventie-assistent te hebben. Deze 
persoon is aanspreekpunt op schoolniveau.  
(*) Meer informatie hierover is te vinden in het Arbo en Ziekte beleidsplan (zie aldaar).  

 Arbodeskundige (*) 
Medewerkers moeten vrije toegang hebben tot een arbo-deskundige. Dit kan een 
bedrijfsarts, arbeidshygiënist of een preventiemedewerker zijn. 

 PAGO/PMO (*) 
Een medewerker moet de gelegenheid hebben een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig 
Onderzoek (PAGO) of preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Bij een PAGO kijkt 
de bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen en risico’s als gevolg van het werk zijn. Bij een 
PMO kijkt de bedrijfsarts naar de algemene gezondheid, leefstijl, vitaliteit en bijvoorbeeld 
stressfactoren binnen de privésituatie van de medewerker. 

 Voorlichting 
Medewerkers moeten voorlichting en instructie krijgen over veilig en gezond werken. Ook 
moeten zij worden geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen. 

 Bedrijfshulpverlening 
In een bedrijf/school moet adequate bedrijfshulpverlening aanwezig zijn. 
 
(*) Meer informatie hierover in het Arbo en ziekte beleidsplan van De Hoeksche School. 
 

1.3.2 Arbowet en verplichtingen werknemer 
Niet alleen de werkgever, ook de medewerker krijgt door de Arbowet verplichtingen opgelegd. De 
medewerker is in zijn algemeenheid verplicht voorzichtig en zorgvuldig te werken om gevaren voor  
zichzelf of anderen zo veel mogelijk te vermijden. Tevens geldt een meldingsplicht voor gevaarlijke 
situaties. 

1.3.3  Uitgangspunten Stichting De Hoeksche School 
Het bestuur streeft naar optimale omstandigheden voor haar personeel en leerlingen en tracht 
verzuim door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk tegen te gaan. Seksuele 
intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie wordt actief bestreden. Het beleid en protocol 
op dit punt zijn vastgelegd in het Veiligheidsbeleid van De Hoeksche School. Tenminste iedere vier 
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jaar wordt een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) opgesteld en getoetst door een daartoe 
gecertificeerd bureau.  
 
Het arbobeleid is een cyclisch proces: 

 De arbo doelstellingen worden door het bestuur in samenhang met de overige doelstellingen 
voor de organisatie vastgelegd in het meerjarig strategisch beleidsplan van de stichting. 

 De arbo doelstellingen worden daarna voorzien van een concreet plan van aanpak en zowel 
door het bestuur als de schoolleiding verwerkt in een schooljaarplan. 

 De arbo doelstellingen en het plan van aanpak worden zowel door het bestuur als de 
schoolleiding geëvalueerd en de uitkomsten worden vastgelegd in het bestuursverslag 
behorend bij het jaarverslag van De Hoeksche School. 

 

1.3.4 Deskundige ondersteuning 
Om risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn zo veel mogelijk te beperken laat de stichting zich 
intern ondersteunen door de preventiemedewerker en preventieassistenten (zie 1.3.1), de 
schoolcontactpersonen en extern door de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, veiligheidskundig 
specialist en vertrouwenspersonen. 

1.3.5 Ontruimingsplan en ontruimingsoefening 
De scholen beschikken over een ontruimingsplan. Minstens twee maal per jaar vindt op initiatief van 
de schoolleiding een ontruimingsoefening plaats (een keer aangekondigd; een keer 
onaangekondigd). De schoolleiding draagt zorg voor het opstellen van een verslag en evaluatie van 
de ontruiming. Dit verslag wordt besproken met de MR en toegevoegd aan de RI&E. 
 

1.3.6 Registratie van werktijden 
De schoolleiding voert een arbeidstijdenbeleid voor personeel in overeenstemming met de 
Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Met persoonlijke omstandigheden wordt waar 
mogelijk rekening gehouden. Bij De Hoeksche School wordt uitgegaan van het jaarrooster en de 
individuele normjaartaak. In het jaarrooster staan alle activiteiten benoemd.  

De gegevens worden op school opgeslagen en zijn beschikbaar voor de Arbeidsinspectie. De 
schoolleiding is verantwoordelijk voor het beheer van deze gegevens. 
 
Opmerking: 
Scholen moeten inzicht kunnen geven in de werktijden en pauzes van de medewerkers. De wijze 
waarop het bestuur de arbeidstijdenregistratie invult is vormvrij. Het is voor de werkgever mogelijk 
een eigen invulling te geven aan deze verplichting, wel moet worden voldaan aan minimumeisen. Er 
kan worden volstaan met een opgave van het lesrooster, de standaard extra werkzaamheden 
(vergaderingen, ouderspreekuren e.d.) en het gemiddeld aantal uren thuiswerk. De medewerkers 
hoeven dan alleen nog de afwijkingen op het rooster bij te houden. 
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 Primair Onderwijs 
Op schoolniveau worden er jaarlijks tussen schoolleiding en team afspraken gemaakt 
aangaande de werktijden en aanwezigheid op school buiten de vastgestelde lestijden. 
De werkzaamheden van docenten bestaan voor maximaal 65% uit contacttijd met leerlingen.  
De overige 35% bestaat uit lesvoorbereiding, nazorg en administratie, algemene schooltaken 
en professionalisering (zowel individueel en als team).  
 

 Voorgezet Onderwijs 
De werkzaamheden van leraren bestaan voor ongeveer 50% uit vastgestelde contacttijd 
(lesrooster) met leerlingen. De overige 50% bestaat uit lesvoorbereiding, nazorg en 
administratie, algemene schooltaken en professionalisering (zowel individueel en als team). 
Voor bijtijds opgenomen activiteiten (excursies, scholing, vergaderingen) in de jaarplanning 
wordt 100% aanwezigheid verwacht van alle betrokken medewerkers. Hiervan kan in overleg 
tussen de leidinggevende en de medewerker om moverende redenen worden afgeweken.   
 
Binnen De Hoeksche School wordt van leraren verwacht dat zij 15 minuten voorafgaand aan 
de eerste les en 15 minuten na afloop van de laatste les beschikbaar zijn voor vragen, overleg 
of het maken van afspraken. Als er extra onvoorziene of noodzakelijke activiteiten ingepland 
moeten worden, dient de leraar aanwezig te zijn wanneer de bijeenkomst 1 à 2 weken van 
tevoren bekend is gemaakt, op een doordeweekse dag (maandag t/m vrijdag), een gangbare 
tijd (tussen 08.15 en 17.00 uur) en binnen de marge van de voor de leraar geldende 
beschikbaarheidstabel plaatsvindt.   
 

1.3.7 Werkdruk(middelen) 
Een evenredige taakbelasting is voor elke medewerker belangrijk. Piekbelastingen horen bij het werk 
maar er geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om excessen te vermijden. De door de 
overheid toegekende aanvullende werkdrukmiddelen worden in overleg met de PMR door de 
schooldirectie gericht ingezet en geëvalueerd. De bedrijfsarts en preventiemedewerker 
(bestuurskantoor) kunnen benaderd worden voor vraagstukken in het kader van werkdrukbeleving. 

1.3.8 Aanvullende interventies, veiligheidsmiddelen en voorzieningen 
De preventiemedewerker op het bestuurskantoor is voor zowel de bedrijfsarts, medewerkers als 
schoolleiding het aanspreekpunt aangaande voorzieningen voor de werkplek, het aanvragen van 
interventies of verstrekken van veiligheidsmiddelen. Dit betreft persoonsgebonden aangelegenheden 
waarvoor maatwerk van belang is. Er kan gedacht worden aan een optometrisch of 
werkplekonderzoek voor beeldschermwerkers. Wat vervolgens kan leiden tot het voorzien in een 
beeldschermbril, een andere werkplekopstelling of vervanging van meubilair. Indien de bedrijfsarts 
een arbeidspsychologische interventie of werkplek coaching adviseert, kan de preventiemedewerker 
dit faciliteren en organiseren. Het is ook mogelijk dat interventies of middelen slechts gedeeltelijk 
worden vergoed als er geen duidelijke medische noodzaak is of als blijkt dat de oorzaak van de uitval 
zich volledig in het privéleven van de medewerker afspeelt.  
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1.4 Verzuimbeleid 
De stichting voert een actief verzuimbeleid. Het verzuimbeleid wordt jaarlijks door het bestuur 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld (zie Arbo en ziekteverzuimbeleidsplan). De schoolleiding is 
verantwoordelijk voor  uitvoering van het beleid en wordt daarbij ondersteund door de Arbodienst. 

1.4.1. Ziek en betermelding 

Bij afwezigheid wegens ziekte blijft de direct leidinggevende het aanspreekpunt voor de 
medewerker. Bij een ziekmelding overlegt de leidinggevende met de betreffende medewerker of 
hij/zij de werkzaamheden op een andere wijze kan uitoefenen. Mede afhankelijk van de 
vermoedelijke afwezigheidsduur worden er aanvullende afspraken gemaakt over de overdracht van 
lopende zaken. Gedurende de afwezigheid is er geregeld contact tussen de leidinggevende en de 
medewerker aangaande het welzijn van de medewerker.  

Van beiden wordt een actieve houding verwacht. Op het moment dat de afwezige medewerker gaat 
re-integreren is frequent contact en overleg over de voortgang usance. 

 Primair Onderwijs 
De betreffende medewerker meldt zijn verhindering en werkhervatting conform de 
gemaakte afspraken op school telefonisch, per app of sms bij de leidinggevende. Wanneer de 
ziekmelding digitaal is doorgegeven, neemt de betreffende medewerker binnen enkele uren, 
maar voor 12 uur ’s middags, ook nog telefonisch contact op met de leidinggevende. 
 

 Voortgezet Onderwijs 
De betreffende medewerker meldt zijn verhindering voor 07.00 uur ‘s ochtends telefonisch, 
per app of sms aan de roostermaker(*), zodat het lesrooster zo snel mogelijk voor de 
leerlingen kan worden aangepast. Wanneer de ziekmelding per mail, app of sms is gedaan 
dient de medewerker zich voor 12.00 uur ’s-middags telefonisch te melden bij de 
leidinggevende om een toelichting op de afwezigheid te geven. 
Ten behoeve van de leerlingen en collega’s is het van groot belang dat de medewerker 
adequaat, tijdig en conform de gemaakte afspraken de betermeldingen/werkhervatting 
communiceert met de roostermaker en de leidinggevende. Indien het niet volgen van de 
procedure leidt tot onnodige lesuitval spreekt de leidinggevende de medewerker aan op 
zijn/haar verantwoordelijkheid. 
(*) De school kan er met instemming door de PMR voor kiezen dat de ‘vroege’ ziekmelding 
direct bij de schoolleiding gedaan wordt. 
 

1.4.2. Bedrijfsarts 
Op verzoek van de leidinggevende of de zieke medewerker volgt een consult bij de bedrijfsarts die na 
het consult een re-integratieadvies opstelt. De leidinggevende beoordeelt of het advies van de 
bedrijfsarts wordt opgevolgd. Mocht de medewerker of leidinggevende het niet eens zijn met het re-
integratieadvies, dan hebben beide partijen het recht op het aanvragen van een second opinion bij 
een andere bedrijfsarts of het UWV. 
 
Een medewerker heeft altijd de mogelijkheid, ongeacht of er sprake is van ziekte, om rechtstreeks en 
zonder tussenkomst van de leidinggevende (en werkgever) een consult bij de bedrijfsarts aan te 
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vragen. Dit betreft dan een arbeidsomstandigheden consult waar de leidinggevende en de werkgever 
geen terugkoppeling van ontvangen. 
 
Buiten de bovenstaande uitzonderingssituatie inzake het arbeidsomstandigheden consult geschiedt 
de communicatie met de bedrijfsarts en coördinatie van spreekuren via het bestuurskantoor. Het 
bestuurskantoor is zowel voor de medewerker als de leidinggevende beschikbaar voor advies en 
ondersteuning aangaande het verzuimtraject. 
 
1.4.3 Frequent verzuim 
Frequent verzuim door een medewerker kan een voorbode zijn voor langdurige uitval. Om escalatie 
te voorkomen nodigt de leidinggevende de medewerker die zich binnen een schooljaar voor de 
derde keer ziek meldt uit voor een gesprek. Conclusies en afspraken worden op papier gezet en 
opgenomen in het personeelsdossier. 

1.4.4 Verzuimkengetallen 
Viermaal per jaar ontvangt de schoolleiding een overzicht met de verzuimkengetallen (frequentie, 
percentage, enz.) op school- en bestuursniveau. De verzuimkengetallen zijn onderwerp van gesprek 
in het teamoverleg en het overleg met het schoolbestuur. De verzuimkengetallen op bestuursniveau 
worden opgenomen in het jaarverslag. 
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Hoofdstuk 2 Organisatieontwikkeling 
 
In dit hoofdstuk: 
2.1  Organisatiestructuur en -cultuur;  
2.2  Communicatie, medezeggenschap;    
2.3  Taakbeleid, en taakverdeling;  
2.4 Functievorming (en beloningsbeleid) 
2.5  Mobiliteitsbeleid;  
2.6 Representatie, declaratie en lief en leed 
 

2.1 Organisatiestructuur en -cultuur  
De belangrijkste kaders voor het personeelsbeleid worden gesteld door de bestaande wet- en 
regelgeving en de vigerende cao’s. Daarbinnen of aanvullend heeft het bestuur eigen kaders gesteld, 
die zijn opgenomen in dit integraal personeelsbeleidsplan. 

Hoewel het bestuur het personeelsbeleid vorm geeft, zijn het de schooldirecteuren en 
leidinggevenden die leiding geven aan de medewerkers van de school, binnen de door het bestuur 
gestelde kaders. In de uitvoering van het personeelsbeleid per school kunnen verschillen optreden, 
maar deze verschillen moeten altijd binnen de door het bestuur gestelde kaders vallen.  

Er heerst bij de Hoeksche School een open-, professionele- en lerende cultuur. Dit is terug te vinden 
in de gemeenschappelijke kenmerken van alle scholen: 
 
- Er wordt waardering uitgesproken wanneer medewerkers proactief zijn.  
- Medewerkers die zich niet aan afspraken houden, worden hierop aangesproken; 
- Het leren vindt plaats in team- en sectieverband op basis van een duidelijke structuur;  
- De schoolleiding faciliteert en stimuleert het leren; 
- De schoolleiding geeft ruimte aan team- en sectieleren. Teams en secties hebben een eigen 
verantwoordelijkheid en mogen innoveren. Ook professionalisering wordt aangemoedigd. 
- De kennis die op de scholen aanwezig is, wordt benut. 

2.2 Communicatie en medezeggenschap  
Om de interne communicatie te optimaliseren heeft De Hoeksche School een 
communicatiestructuur, zoals personeelsgesprekken en overlegstructuren. Dit is een voortdurend 
proces en een kerntaak van de schoolleiders en leidinggevenden. De functieomschrijvingen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn de basis van alle personeelsgesprekken. 
Leidinggevenden en collega’s onderling spreken elkaar aan. Er wordt feedback gevraagd en gegeven 
(bij elkaar in de klas/groep gekeken) waarbij de communicatie ondersteunend-kritisch is.  

De bevindingen uit het tenminste tweejaarlijks terugkerende personeelstevredenheidsonderzoek, 
waarin onder andere vragen zijn opgenomen over werkdrukbeleving, communicatie en veiligheid, 
worden vergeleken met de bevindingen uit voorgaande jaren en gecommuniceerd met de 
personeelsleden en de (G)MR. 
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Het personeelsbeleid van De Hoeksche School is gebaseerd op het bepaalde in de vigerende cao’s PO 
& VO. Als aanvulling hierop heeft De Hoeksche School eigen beleid ontwikkeld. Op dit beleid is het 
bepaalde in het reglement medezeggenschap van toepassing. Dit houdt in dat de personeelsgeleding 
van de MR heeft ingestemd met het beleid en dat de ouder- en leerlingengeledingen hierover advies 
hebben uitgebracht. Het bestuur heeft vervolgens de medewerkers op de hoogte gesteld van het 
bestuursbeleid.  

2.3 Taakbeleid 
Gezien de aard van de werkzaamheden van een leraar is het weinig zinvol de normjaartaak te 
vertalen in een weektaak (zie 1.3.14). Een berekening per week gaat voorbij aan de piektijden die 
kenmerkend zijn voor het onderwijs. De verdeling van de normjaartaak over het schooljaar, per week 
of in de vakanties, wordt in hoge mate door de leraar zelf bepaald. Deze vrijheid biedt de leraar 
flexibiliteit en vrijheid in gebondenheid, maar het brengt ook een eigen verantwoordelijkheid met 
zich mee. De leraar zal zelf met de pieken en dalen moeten leren omgaan. Het spreekt voor zich dat 
leraren hierin (op verzoek) kunnen worden begeleid door een collega of de leidinggevende. Dit geldt 
overigens voor álle medewerkers, dus ook voor het onderwijsondersteunend personeel en de 
leidinggevenden zelf.  

2.3.1 Kaders taakbeleid 
Kaders voor het taakbeleid zijn vastgelegd in de cao PO & VO. De werkgever kan zodoende het 
taakbeleid wijzigen wanneer: 
 

 Hierover overeenstemming met de PGMR  is bereikt,  
 De instemming van twee-derde van het personeel is verkregen 

 
De bekostiging door het Rijk biedt kaders voor de omvang van de formatie. Afspraken over 
taakbeleid zullen dan ook uitvoerbaar moeten zijn binnen de grenzen van de rijksvergoeding. Voor 
zowel het PO als het VO geldt een normjaartaak van 1659 klokuren. Na aftrek van de schoolvakanties 
blijven er in het PO in een schooljaar gemiddeld 39 lesweken over. Daarnaast wordt van 
medewerkers in het PO op basis van de cao verwacht dat zij in de schoolvakanties in totaal 5 dagen 
op school aanwezig zijn om werkzaamheden te verrichten. In totaal gaat het dan om 40 werkweken 
waarin 1659 uur gewerkt moet worden. Dat is per werkweek gemiddeld 41,5 uur (1659:40). 
In het VO wordt gerekend met 36 lesweken per schooljaar. Voor het personeel komen er 5 
organisatiedagen bij. De normjaartaak voor een voltijder bedraagt 1659 uur. Dat is dus gemiddeld 
44,8 uur per werkweek (1659:37). 
 

 Primair Onderwijs 
 De schoolleiding maakt een werkverdelingsplan en zorgt voor een evenredige 

taakbelasting van de school specifieke taken voor alle medewerkers. 
 Het in overleg opgedragen aantal lessen bedraagt maximaal 1010 klokuren per jaar. 
 De lestijden, het aantal lesgebonden taken, vieringen en algemene schooltaken 

kunnen per school verschillen. In de basis is voor leraren en schooldirectie de 
volgende werkverdeling van kracht: 
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 Contacttijd / 
lesuren 

Werktijd / 
klokuren 

Werktijdfactor 

Maandag ochtend 
Maandag middag 

3½ 
2 

5½ 
3 

0,1375 
0,0750 

Dinsdag ochtend 
Dinsdag middag 

3½  
2 

5½ 
3 

0,1375 
0,0750 

Woensdag ochtend 3¾  6 0,1500 

Donderdag ochtend 
Donderdag middag 

3½  
2 

5½ 
3 

0,1375 
0,0750 

Vrijdag ochtend 
Vrijdag middag 

3½  
2 

5½ 
3 

0,1375 
0,0750 

Totaal 25¾  40 1,0000 

    

Onderwijsondersteunend personeel heeft buiten de eventuele contacttijd om in  
mindere mate met het voorbereiden van lessen te maken; 0,1 fte is 4 klokuren.  

 Deskundigheidsbevordering 
Van de werktijd is 10% beschikbaar voor professionalisering, waarvan de helft voor 
individuele professionalisering. De individuele professionaliseringsafspraken worden 
vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de medewerker. De 
medewerker legt over het individuele deel achteraf verantwoording af via de 
gesprekscyclus. Uitgangspunt is dat de medewerker in samenspraak met de 
leidinggevende een goede invulling geeft aan de individuele professionalisering. Als 
dit in uitzonderlijke gevallen niet lukt, dan worden er in overleg andere 
werkzaamheden afgesproken. De schoolleiding stelt de verplichte (individuele en 
team) professionalisering vast, welke een relatie dient te hebben met de 
ontwikkeldoelen van de school. 

 Opslagfactor voor leraren 
Voor de lesgevende taak geldt een opslag van 35%. Hieronder valt in ieder geval; 
-     Voorbereiding en nazorg van de lessen; 
- Maken van een dag-week-jaarplanning, roosters en activiteitenplan; 
- Overleg voeren met de ouders (inclusief rapportbesprekingen); 
- Overleg voeren met extern deskundigen; 
- Overleg voeren met collega’s over de overdracht van de groep; 
- Collegiale consultatie;  
- Overleg voeren met de intern begeleider; 
- Administreren van de vorderingen van de leerlingen en de groep; 
- Maken van handelings- en groepsplannen; 
- Correctiewerk leerlingen; 
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- Maken van rapportages; 
- Het (dagelijks) bijhouden van de groepsadministratie; 
- Pleinwacht/surveillance; 

Incidenteel en na overleg met het schoolbestuur en de personeelsgeleding van de 
MR kan de schoolleiding de lesopslag van een individuele medewerker verhogen met 
1 à 10% tot maximaal 45%. Argumenten kunnen zijn: 
 
- Zeer bovengemiddeld aantal leerlingen in een groep 
- Zeer bovengemiddeld aantal leerlingen met aanvullende ondersteuningsbehoefte 
- Zeer bovengemiddeld uiteenlopende leerniveaus in de groep 

 Activiteiten opgenomen in de jaarkalender kunnen voor alle medewerkers verplicht 
worden. 

 Vakantieverlof 
Er is onderscheid tussen schoolvakanties/feestdagen voor leerlingen en 
vakantieverlof voor medewerkers. Afgerond hebben leerlingen 7 vakantiedagen 
meer dan medewerkers. Van deze 7 dagen worden voor medewerkers minimaal 2 
werkdagen ingepland in de laatste week van de zomervakantie. De overige 5 dagen 
kunnen worden ingevuld met teamscholing of andere activiteiten. 
 

 Voortgezet Onderwijs 
 De schoolleiding is verantwoordelijk voor een evenredige taakbelasting van de 

lestaken en de school specifieke taken voor alle medewerkers. De secties worden 
actief betrokken bij het verdelen van lesuren over de beschikbare leraren voor de 
diverse onderwijsrichtingen. 

 Het in overleg opgedragen aantal lesuren bedraagt maximaal 720 klokuren per jaar*. 
 Een lesuur is een ingeroosterd moment waarop aan leerlingen kennis wordt 

overgedragen, begeleiding of ondersteuning in dienst van het onderwijskundig 
proces wordt gegeven, dan wel prestaties van een of meer leerlingen aan een 
mondeling of schriftelijk onderzoek worden onderworpen. De studielessen, 
begeleidingsuren en het surveilleren tijdens examens/toetsen vallen onder het 
begrip les. 

 Opslagfactor voor leraren:  
Voor de lesgevende taak geldt een opslag van 75%. Hieronder valt in ieder geval; 
- Voorbereiding en nazorg van de lessen; 
- Maken en verzamelen van oefen- en lesstof; 
- Nakijken en beoordelen van toetsen; 
- Bijhouden van het leerlingvolgsysteem; 
- Deelname aan rapportvergaderingen, leerlingenbesprekingen en spreek-  
              avonden; 
- Collegiale consultatie; 
- Overleg met de mentor, intern begeleider, extern deskundigen 
- Stagebezoek en -beoordeling; 
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- Onderhouden van contacten met ouders; 
- Contacten met leerlingen buiten de lessen om. 

 Een schooljaar bestaat rekenkundig uit 36 weken met lestijd. 
 De contacttijd per les bedraagt 50 minuten, dan wel 45 minuten. 
 Bij een fulltime aanstelling (1,0 fte) verzorgt de docent maximaal 24 lessen van 50 

minuten of 26 lessen van 45 minuten.  
 Deskundigheidsbevordering 

Van de werktijd is 10% beschikbaar voor professionalisering, waarvan de helft voor 
individuele professionalisering. De individuele professionaliseringsafspraken worden 
vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de medewerker. De 
medewerker legt over het individuele deel achteraf verantwoording af via de 
gesprekscyclus. Uitgangspunt is dat de medewerker in samenspraak met de 
leidinggevende een goede invulling geeft aan de individuele professionalisering. Als 
dit in uitzonderlijke gevallen niet lukt, dan worden er in overleg andere 
werkzaamheden afgesproken.  

 (Onderwijs)ontwikkeltijd, 50 klokuren*. 
Dit betreft uren voor onderwijsontwikkeling, -verbreding en verdieping gerelateerd 
aan de lestaak. De medewerker bespreekt vooraf met de leidinggevende hoe de uren 
besteed gaan worden en legt achteraf verantwoording af via de gesprekscyclus. 

 Algemene taken (AST) voor iedereen in voltijd of deeltijd 15 uur. De AST omvat: 
-     introductiedag 
-     APV 
-     open huis 
-     diploma-uitreiking. 

 Schoolspecifieke overige taken. 
Deze taken kunnen per locatie verschillen en worden jaarlijks bepaald (welke taken 
en hoeveel uur voor iedere afzonderlijke taak) in overleg met de PMR. 

 Pauzesurveillance 
Doel: bewaken orde en veiligheid 

 Lesopvang 
Tijdens lesopvang is het niet verplicht om kennis over te dragen of leerlingen te 
begeleiden in hun leerproces.  
Doel: Bewaken van rust, orde en veiligheid in de school. 

 Passend bij de functie of taak is aanwezigheid verplicht bij o.a. kennismakings-
avonden, voorlichtingsavonden en activiteiten(avonden) voor een klas of leerjaar. 

* Per 1 augustus 2019 is conform cao een werkdrukverlichtingsmaatregel ingevoerd die leidt tot 
afname van de maximale lestaak voor docenten van 750 naar 720 klokuren per schooljaar. 
Tegelijkeris er 50 uur ontwikkeltijd gekomen. Aangezien er geen financiële compensatie vanuit het rijk 
plaatsvond, is in samenspraak met MR en docenten in de werkgroep ‘750-720’ naar een structurele 
oplossing gezocht. De keuze is gemaakt om de kosten van deze maatregel ten laste van de 
scholen/het bestuur te brengen.  Het schoolbestuur heeft daarbij te kennen gegeven dat deze 
oplossing zal worden herzien zodra de financiële impact voor de stichting te groot wordt. Op 
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stichtingsniveau bedraagt deze beleidskeuze een investering van ongeveer € 300.000,- per jaar. 
Planning & verhindering: 
De bovenstaande activiteiten worden opgenomen in de jaarplanning, zodat van medewerkers mag     
worden verwacht dat zij op die momenten beschikbaar zijn. In geval van overmacht vraagt men 
schriftelijk onderbouwd verlof aan bij de schoolleider. Samen wordt dan gezocht naar een oplossing, 
bijvoorbeeld verplaatsing van de activiteit. 

2.3.2.  Parttimer 
De lestaak van parttimers wordt naar rato van die van fulltimers vastgesteld. 

 Voortgezet Onderwijs 
De ‘parttimer zonder andere werkkring’ krijgt op basis van de werktijdfactor extra tijd 
toegewezen om onevenredige werkbelasting te voorkomen: 
 
Werktijdfactor   0,00 - 0,29 fte 15 klokuren compensatie per jaar 
Werktijdfactor  0,30 - 0,49 fte 20 klokuren compensatie per jaar 
Werktijdfactor  0,50 - 0,69 fte 15 klokuren compensatie per jaar 
 

2.3.3. Levensfasebewust personeelsbeleid (VO) en duurzame inzetbaarheid (PO) 
Het bepaalde in de vigerende cao’s met betrekking tot startende of oudere leraren wordt binnen de 
stichting nageleefd. Het is in het belang van zowel de medewerker als de organisatie dat in de 
taaktoedeling rekening wordt gehouden met de mogelijkheden, onmogelijkheden en de 
belastbaarheid van een individuele medewerker. Leidinggevende en medewerker hebben de taak er 
samen uit te komen. Lukt dit niet, dan wordt het probleem voorgelegd aan de directeur/rector en 
uiteindelijk aan het bestuur. 
 
Voor docenten ouder dan 63 jaar geldt dat zij bij goed functioneren geen verantwoording schuldig 
zijn over de exacte besteding van de persoonlijke nascholingsuren (5% van de normjaartaak). 

 Primair Onderwijs 
De werknemer van 57 jaar en ouder kan tegen een eigen bijdrage aanvullende uren voor 
duurzame inzetbaarheid opnemen in de vorm van verlof. 
 

 Voortgezet Onderwijs 
De werknemer van 57 jaar en ouder kan tegen een eigen bijdrage aanvullende uren voor 
levensfase bewust personeelsbeleid opnemen in de vorm van verlof. 
Voor docenten ouder dan 60 jaar geldt geen verplichte pauzesurveillance of lesopvang. 
 

2.4 Functievorming 
Op bestuursniveau is vastgesteld welke functies binnen de scholen kunnen bestaan. Alle functies zijn 
opgenomen in het functiebouwwerk. Het functiebouwwerk maakt onderdeel uit van het 
bestuursformatieplan. Voor elke functie is conform de kaders van de cao PO en VO een 
taakomschrijving en bijpassende salarisschaal vastgesteld. Medewerkers ontvangen bij voldoende 
presteren jaarlijks een periodiek binnen hun salarisschaal. 
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Het functiebouwwerk voor leraren PO en VO bestaat uit verschillende schalen. Goed functioneren is 
een criterium. Maar ook de lesbevoegdheid, aanvullende post hbo-scholing, schoolbrede 
inzetbaarheid en het uitvoeren van beleidsmatige- of onderwijskundige ontwikkeltaken kunnen 
meewegen om in een hogere leraarfunctie te worden benoemd. Dit is beschreven in de 
beleidsnotitie functiemix van De Hoeksche School.  
 
Voor OOP en leidinggevenden bestaat eveneens de mogelijkheid een hogere functie binnen de 
organisatie en het functiebouwwerk te verwerven. Uitgangspunt is wel dat het moet gaan om een 
bestaande functie binnen ons functiebouwwerk en bestaande behoefte binnen de school/stichting 
voor die functie. 
 

2.5 Mobiliteitsbeleid 
Alle vacatures die extern worden uitgezet, worden tegelijkertijd ook bij de eigen medewerkers onder 
de aandacht gebracht. Hierdoor zijn interne kandidaten in de gelegenheid mee te solliciteren (zie 
H3). Er zijn situaties denkbaar dat invulling van de vacature urgent is en het bestuur besluit tot een 
afwijkende en zo snel mogelijke procedure.  

Mobiliteit is een middel om het werk langdurig uitdagend te laten zijn. Jaarlijks ontvangen 
medewerkers medio februari/maart een oproep van het bestuur waarmee zij hun ambities voor 
mobiliteit binnen het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur zal zich inzetten om deze 
medewerkers met ingang van het nieuwe schooljaar over te plaatsen. Echter, het schoolbelang gaat 
voor het individueel belang. 

Mobiliteit vereist een planmatige aanpak. Wanneer medewerkers hun ambities opnemen in het 
persoonlijk ontwikkelingsplan, die bespreken met de leidinggevende in het functioneringsgesprek en 
zich verder professionaliseren, vergroten zij hun kansen. 

Externe mobiliteit kan eveneens een goede mogelijkheid zijn om de werkzaamheden afwisselend en 
uitdagend te laten blijven.  
 

2.6  Arbeidsvoorwaarden 
Binnen de stichting worden uitsluitend arbeidsovereenkomsten met medewerkers overeengekomen 
in bestaande en met de (G)MR overeengekomen functies uit het vastgestelde functiebouwwerk en 
conform de geldende cao. De salarisinpassing is conform het salarisniveau van de 
functieomschrijving. Er worden geen afwijkende persoonsgebonden afspraken gemaakt. Wanneer er 
afwijkende bestaande rechten uit het verleden zijn, worden deze gerespecteerd. 
 
Salarisinpassing geschiedt éénmalig bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. Gedurende de lopende 
arbeidsovereenkomst vindt er geen aanpassing of correctie plaats. Bij functieverandering zal er 
uiteraard wel een nieuwe salarisinpassing worden overeengekomen. 
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Voor alle situaties geldt dat waar sprake is van fouten, onredelijkheid of onbillijkheid, het bestuur 
afwijkend kan besluiten. 

2.6.1. Aanvullende beloning schoolleiding 
De schoolleiding vervult een belangrijke bijdrage aan de schoolontwikkeling. Financiële waardering 
voor het schoolleiderschap is tijdens cao-onderhandelingen een terugkerend punt van aandacht, 
maar leidt slechts zelden tot een breed gedragen gevoel van reële waardering. 
 
Voor De Hoeksche School blijft de cao leidend, maar geldt ook het standpunt dat de schoolleider in 
tegenstelling tot hetgeen wat in de cao of volgens de functiewaarderingsystematiek staat 
beschreven, een hoger beloningsperspectief mag verwachten dan de medewerkers waar hij of zij 
leiding aan geeft.  

 Primair Onderwijs 
Voor adjunct-directeuren geldt een toelage van € 175,- per maand. 
 
Wanneer de schooldirecteur (D12) of adjunct-directeur (A11) de eindtrede in de salarisschaal 
bereikt kan het bestuur na één jaar op grond van complexiteit van de schoolorganisatie 
(bijvoorbeeld de breedte van het IKC of het aantal sub-locaties) besluiten een toelage toe te 
kennen van maximaal € 231,50 per maand. 
 

 Voortgezet Onderwijs 
Wanneer de teamleider (schaal 12) de eindtrede in de salarisschaal bereikt kan het 
schoolbestuur na één jaar een toelage toekennen van maximaal € 239,50 per maand. 

2.6.2.  Aanvullende beloning bij uitzonderlijk goed functioneren 
Er zijn veel variabelen die het functioneren kunnen beïnvloeden. De stichting streeft er binnen de 
gesprekscyclus en via de bijbehorende gespreksformulieren naar, om zoveel als mogelijk met 
objectieve criteria te werken. Medewerkers die de eindtrede van de functieschaal nog niet hebben 
bereikt kunnen incidenteel door de leidinggevende ter motivatie en waardering bij het bestuur 
voorgedragen worden voor een extra periodiek (*). De leidinggevende beschrijft uitgebreid het 
functioneren van de medewerker over minimaal twee volledige achterliggende schooljaren en de 
eventueel aanvullende redenen die ten grondslag liggen aan de voordracht en onderbouwt deze met 
meerdere gespreksverslagen en/of relevant ondersteunende stukken zoals lesobservaties. 
 
(*) Verwachtingen scheppen, maar niet kunnen waarmaken, werkt juist demotiverend. De 
leidinggevende die een voordracht bij het bestuur overweegt wordt dan ook dringend geadviseerd 
om daaraan voorafgaand, de beleidsmedewerker personeelszaken bij de overwegingen te betrekken.  
 
Afhankelijk van het moment waarop de voordracht plaats heeft kan de extra periodiek per 1 januari 
of 1 augustus daarna worden toegekend.  
 
Zowel de medewerker als de leidinggevende kan het bestuur verzoeken een lesbeoordeling te laten 
plaatsvinden door een door het bestuur aan te wijzen extern deskundige ter aanvulling op de 
beoordelingen van de lessen door de leidinggevende op de eigen school. 
 



 

 
 

 
IPB De Hoeksche School povo 

  22 
 

2.6.3 WGA premie  
Werkgevers betalen een premie aan het UWV ter dekking van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 
Hoe hoger het aantal uitkeringen hoe hoger de premie. 

 Primair Onderwijs 
Conform cao komt de gehele premie voor rekening van de werkgever. 
 

 Voortgezet Onderwijs 
De UWV WGA premie boven de 0,29% mag conform cao voor 50% verhaald worden op de 
werknemers. De Hoeksche School heeft ervoor gekozen dit premiegedeelte boven 0,29% niet 
ten laste van de werknemers te brengen, hetgeen resulteert in een iets hoger netto salaris 
van de medewerkers. 
 

2.7 Secundaire & Tertiaire arbeidsvoorwaarden 
 
Binnen de stichting zijn de volgende richtlijnen van toepassing voor vergoeding van door werknemers 
gemaakte onkosten ten behoeve van de scholen of de stichting: 

2.7.1  Onkosten 
  Dienstreizen 

De vergoeding voor dienstreizen met eigen auto bedraagt € 0,28 per kilometer (waarvan  
€ 0,19 per kilometer onbelast). 
 

 Maaltijden 
Aan de werknemer die na werktijd ten minste twee uur opgedragen overwerk dient te 
verrichten, en redelijkerwijs niet naar huis kan om daar de maaltijd te nuttigen, worden de 
kosten van een maaltijd vergoed tot een bedrag van maximaal € 15,-. Voor de lunch geldt 
een maximale maaltijdvergoeding van € 9,50 (bijvoorbeeld in geval van excursies). 
De kosten komen ten laste van het schoolbudget. 
 

 Logies en ontbijt  
Na voorafgaande toestemming door de schoolleider kunnen de gemaakte kosten voor logies 
en ontbijt worden vergoed tot ten hoogste het vooraf afgesproken bedrag. 
 

 Telefoon 
Binnen de stichting worden geen telefoonabonnementen verstrekt.  
 
Sommige medewerkers/functionarissen dienen echter telefonisch goed bereikbaar te zijn om 
hun werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren. Te denken valt aan de schoolleiding en 
enkele onderwijsondersteunende functies. 
 
Op verzoek van de schoolleiding of op initiatief van het College van Bestuur worden deze 
vergoedingen aan de desbetreffende medewerkers toegekend. De kosten komen ten laste 
van het budget van de desbetreffende school. 
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De hoogte van de vergoeding is vastgesteld op € 15,- p.m. 
 

 BHV vergoeding 
BHV scholing is een verplichting vanuit de Wet. Het bestuur faciliteert de BHV opleiding 
volledig.  
 
Binnen de cao PO en VO gelden verschillende afspraken inzake een vergoeding. Gelijk werk 
en gelijke verantwoordelijkheden moeten echter ook zoveel mogelijk gelijk beloond worden. 
 
Wanneer een medewerker in het bezit is van een geldig BHV certificaat, tenminste 
tweejaarlijks deelneemt aan de herhalingscursus én daadwerkelijk als BHV-er op de school 
geregistreerd staat, zal deze medewerker een BHV vergoeding van € 15,- p.m. ontvangen. 
 
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijsstukken bij de 
afdeling Personeelszaken. De BHV vergoeding wordt niet met terugwerkende kracht 
toegekend. 
 

 EHBO vergoeding 
EHBO scholing is geen verplichting vanuit de Wet. Het bestuur faciliteert de EHBO opleiding 
niet. 
 
Wanneer een medewerker in het bezit is van een geldig EHBO diploma, tenminste 
tweejaarlijks deelneemt aan de herhalingscursus én daadwerkelijk als  EHBO-er op de school 
geregistreerd staat, zal deze medewerker een EHBO vergoeding van € 15,- p.m. ontvangen. 
 
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijsstukken bij de 
afdeling Personeelszaken. De EHBO vergoeding wordt niet met terugwerkende kracht 
toegekend. 

2.7.2 Declareren onkosten 
 Medewerkers die kosten maken ten behoeve van school kunnen deze kosten declareren. Het is 
raadzaam om voorafgaand toestemming aan de leidinggevende te vragen. Declaraties waar vooraf 
geen toestemming voor is gegeven kunnen afgewezen worden. Als de kosten worden vergoed zijn de 
gebruiksvoorwerpen of materialen uiteraard schooleigendom. Een declaratie dient altijd voorzien te 
worden van bijbehorende bewijsstukken zoals gedateerde bonnen, nota’s of facturen. Iedere school 
heeft een eigen declaratieprotocol. De procedure daarvoor is bekend bij de schoollelding. Bij het 
correct volgen van de declaratieprocedure kan De Hoeksche School de gemaakte onkosten binnen 14 
dagen vergoeden. De kosten worden ten laste gebracht van het schoolbudget. 

2.7.3  Voorschotten 
 Medewerkers kunnen een voorschot krijgen voor te verrichten uitgaven ten behoeve van de school. 
Een voorschot wordt slechts verstrekt wanneer redelijkerwijs niet van de aanvrager verwacht mag 
worden dat deze de kosten voorfinanciert (bijvoorbeeld voor excursies of buitenlandreizen). De 
aanvraag voor een voorschot dient vergezeld te gaan van een raming van de te maken kosten. Voor 
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het verkrijgen van een voorschot is toestemming van de schoolleiding noodzakelijk. Het voorschot 
moet worden afgerekend binnen vier weken na het verstrijken van de gebeurtenis waarvoor het 
voorschot is verstrekt. 
Indien de leefomstandigheden of privéomstandigheden van een medewerker financieel 
zorgwekkend zijn kan de medewerker een beroep doen op een salarisvoorschot (en/of een lening). 
De beleidsmedewerker personeel is hiervoor het aanspreekpunt. Besluitvorming ligt bij het College 
van Bestuur. 
 
2.7.4  Representatiekosten extern 
In bijzondere gevallen kan het aanbieden van een attentie namens de school op zijn plaats zijn. Te 
denken valt aan een cadeau(bon) of bloemen. In geval van bedragen boven € 25,- geschiedt dit altijd 
in overleg met de schoolleiding. 
 
2.7.5  Jubilea, afscheid en bijzondere omstandigheden 
Ambtsjubilea, 25 jaar  Gratificatie conform cao en cadeau(bon) t.w.v. € 100,- 
Voor een festiviteit (etentje/receptie) met collega’s geldt een maximum bijdrage van € 500,- (max. € 
50,- p.p.). 
 
Ambtsjubilea 40 jaar  Gratificatie conform cao en cadeau(bon) t.w.v. € 200,-  
Voor een festiviteit (etentje/receptie) met collega’s geldt een maximum bijdrage van € 1.000,- (max. 
€ 50,- p.p.). 
 
Beëindiging dienstverband: 
       >  5 dienstjaren  cadeau(bon) t.w.v. € 50,- 
           Voor een festiviteit (etentje/receptie) met collega’s geldt een maximum bijdrage van € 250,-  
           (max. € 50,- p.p.). 
 
        > 10 dienstjaren  cadeau(bon) t.w.v. € 150,- 
            Voor een festiviteit (etentje/receptie) met collega’s geldt een maximum bijdrage van € 500,-    
            (max. € 50,- p.p.). 
  
        > 20 dienstjaren  cadeau(bon) t.w.v. € 250,- 
            Voor een festiviteit (etentje/receptie) met collega’s geldt een maximum bijdrage van € 750,-  
            (max. € 50,- p.p.). 
 
        > 30 dienstjaren  cadeau(bon) t.w.v. € 350,- 
            Voor een festiviteit (etentje/receptie) met collega’s geldt een maximum bijdrage van € 1.000,-      
            (max. € 50,- p.p.). 
 
         > 40 dienstjaren  cadeau(bon) t.w.v. € 450,- 
             Voor een festiviteit (etentje/receptie) met collega’s geldt een maximum bijdrage van 
             € 1.250,- (max. € 50,- p.p.). 
 
Overige 
Het bestuur behoudt de vrijheid om in voorkomende gevallen wegens bijzondere omstandigheden 
een (gepersonaliseerd) cadeau t.w.v. maximaal € 50,- toe te kennen. Dit betreft met name bijzondere 
gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer. Hieronder valt in elk geval: 
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a. Huwelijk 
b. Geboorte / adoptie kind 
c. Behalen lesbevoegdheid 
 
2.7.6  Aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer  
Binnen De Hoeksche School is de reiskostenregeling conform cao PO/VO van kracht. Deze regeling is 
gebaseerd op de kortste route van woning naar werkplek. Wanneer de kortste  route via pont of 
toltunnel loopt, wordt in de standaard reiskostenregeling geen rekening gehouden met deze 
aanvullende kosten (Kiltunnel, pont Nieuw-Beijerland-Spijkenisse). De Hoeksche School vindt dit niet 
billijk en zal daarom vanaf het moment van vaststelling van dit beleidsplan een vergoeding van de 
reiskosten verstrekken op basis van de kortste route van woning naar werkplek, zonder 
gebruikmaking van tunnel of pont.  

2.7.7 Werkkostenregeling (WKR) 
Binnen De Hoeksche School geldt een werkkostenregeling die jaarlijks na instemming door de PGMR 
PO en VO wordt vastgesteld. Te denken valt aan het fietsenplan, ICT-voorzieningen en  fitness. (zie de 
actuele werkkostenregeling van De Hoeksche School).  
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Hoofdstuk 3 Personeelsontwikkeling 
 
In dit hoofdstuk: 
3.1 Werving en selectie  
3.2 Opleiding en ontwikkeling 
3.3 Gesprekscyclus 

3.1. Werving en selectie 
3.1.1. Werving en selectie van onderwijzend en ondersteunend personeel  
Goed personeel is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Het werven en selecteren 
van personeel is dan ook uitermate belangrijk. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de procedures, 
het werven en de selectie. 
 
Bij urgente vacatures, het ontbreken van geschikte of voldoende kandidaten, reeds aanwezige 
voorkennis of bijvoorbeeld beperkte beschikbaarheid van leden voor de 
benoemingsadviescommissie (vertegenwoordigers namens de medezeggenschapsraad) kan 
gemotiveerd worden afgeweken van de idealiter te volgen procedure m.b.t. externe werving. 

Procedure werving 

Indien sprake is van vacatureruimte binnen een locatie/school wordt zoveel als mogelijk volgens 
onderstaand stappenplan gewerkt.       

1. De omvang van de vacatureruimte wordt gesignaleerd en vastgesteld op bestuursniveau. 
2. Indien binnen De Hoeksche School sprake is van situaties die vallen onder artikel 17 van 

de cao-VO of artikel 10 van de cao-PO: formatietekort, conflictsituatie, disfunctioneren, 
advies bedrijfsarts of zwaarwichtige omstandigheden, kan het bestuur zonder 
instemming van de medewerker overgaan tot overplaatsing van de betrokkene. 

3. Binnen De Hoeksche School wordt vrijwillige mobiliteit gestimuleerd (zie H2.5). 
Medewerkers in vaste dienst kunnen jaarlijks een mobiliteitswens kenbaar maken om 
met ingang van het nieuwe schooljaar op een andere locatie van De Hoeksche School te 
willen werken. Indien er vacatureruimte op de gewenste werkplek ontstaat, wordt de 
medewerker door de afdeling personeelszaken (PZ) in contact gebracht met de 
(locatie)directeur van de betreffende school. Indien er sprake is van een potentiële 
match, dan wordt dit gemeld aan en gefiatteerd door het bestuur.  

4. Werknemers die voor minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn verklaard door het UWV 
waarbij aanpassing van het dienstverband nodig is.   

5. Werknemers waarmee afspraken zijn gemaakt in het kader van een sociaal plan. 
6. Werknemers die in het bezit zijn van een voor de stichting relevante 

onderwijsbevoegdheid met een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een 
aanstelling voor onbepaalde tijd. 

7. Eigen wachtgelders.  
8. Deeltijders met een dienstverband voor onbepaalde tijd die hebben verzocht om 

uitbreiding van hun aanstelling. 
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9. Externe werving.  
 

Procedure externe werving 

1. De omvang van de vacatureruimte wordt op bestuursniveau vastgesteld. 
2. Er wordt een advertentie op verschillende wervingswebsites geplaatst (zoals 

ROOZZ/Meesterbaan), eventueel aangevuld met plaatsing in dag- week- en vakbladen.   
3. De school stelt een sollicitatiecommissie (SC) in en wijst de voorzitter aan. In de commissie 

neemt naast de vertegenwoordiger namens het bestuur (de schoolleider) ook tenminste een 
vertegenwoordiger namens de vaksectie/het team plaats. Wanneer het een vacature OOP 
betreft wordt daar waar mogelijk een vertegenwoordiger namens het OOP aan toegevoegd. 

4. De SC selecteert maximaal zes kandidaten voor het eerste sollicitatiegesprek.  
5. Desgewenst worden maximaal twee kandidaten uitgenodigd voor een tweede 

sollicitatiegesprek, eventueel in combinatie met een proefles.  
6. De directeur legt namens de SC een schriftelijk beargumenteerd benoemingsvoorstel voor 

aan het bestuur. 
 

Benoemingsvoorwaarden 

 De kandidaat dient voorafgaand aan de formele benoeming een geldige verklaring omtrent 
het gedrag (maximaal een half jaar oud) en geldig ID-bewijs te overleggen. 

 De kandidaat dient te beschikken over de wettelijk vereiste bevoegdheden (*) of zegt toe 
deze bevoegdheid binnen twee jaar te kunnen verwerven. Lukt het deze medewerker niet 
om de bevoegdheid binnen de gestelde termijn te behalen, dan kan de arbeidsovereenkomst 
door het bestuur worden beëindigd. 
(*) alleen OP 

Dienstverband 

 De te benoemen werknemer wordt in principe een tijdelijk dienstverband aangeboden. 
 Na drie en zes maanden legt de schoolleider/teamleider een lesbezoek (*) af en voert een 

voortgangsgesprek met de betrokken leraar. Het verslag wordt ondertekend door de 
schoolleider en de medewerker en opgenomen in de personeelsadministratie van de school. 
De medewerker kan het verslag opnemen in het bekwaamheidsdossier. Het bestuur 
ontvangt een afschrift en voegt dit toe aan het personeelsdossier.  

 Binnen zeven maanden wordt namens het bestuur een lesbezoek (*) afgelegd door een 
extern deskundige. De extern deskundige maakt hiervan een verslag. Het verslag wordt 
ondertekend door de schoolleider en de medewerker. De medewerker kan het verslag 
opnemen in het bekwaamheidsdossier. Het bestuur ontvangt een afschrift en voegt dit toe 
aan het personeelsdossier 

 Binnen negen maanden volgt een beoordelingsgesprek. Op basis van het gevoerde  
beoordelingsgesprek adviseert de schoolleider het bestuur schriftelijk het tijdelijk 
dienstverband te beëindigen, te verlengen dan wel om te zetten in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Het verslag wordt ondertekend door de schoolleider en de medewerker en 
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opgenomen in de personeelsadministratie van de school. De medewerker kan het verslag 
opnemen in het bekwaamheidsdossier. Het bestuur ontvangt een afschrift en voegt dit toe 
aan het personeelsdossier.  

 De Hoeksche School bedient zich bij de werving en selectie van personeel van een 
sollicitatiecode. Op verzoek wordt deze aan de betrokkene beschikbaar gesteld. De 
sollicitatiecode is ook in te zien via de website www.dehoekscheschool.nl  
(*) alleen OP 

3.1.2  Werving- en selectie voor schoolleider (rector/directeur/teamleider/adjunct) 

1. Er wordt een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld.  
2. De bemensing van de BAC ziet er als volgt uit:  

- een lid namens het bestuur (tevens voorzitter) 
- maximaal twee leden namens de directie 
- maximaal twee leden namens de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad  
- maximaal een lid namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.  

3. Het bestuur stelt een profielschets/advertentie op van de toekomstig directeur/teamleider en 
legt deze ter advisering voor aan de MR. 

4. Er wordt een advertentie op de verschillende wervingswebsites (zoals ROOZZ/Meesterbaan) 
geplaatst, alsmede in dag-, week- en/of vakbladen.  

5. De data van de gesprekken worden vooraf bepaald en in de advertentie opgenomen. 
6. De BAC maakt een selectie uit de sollicitaties en nodigt maximaal 6 kandidaten uit voor een 

eerste gesprek op het bestuurskantoor. 
7. Aan het eind van het eerste gesprek worden de kandidaten in de gelegenheid gesteld namen 

van referenten op te geven. De referenties worden telefonisch ingewonnen door de 
voorzitter van de BAC. De BAC stelt vooraf een lijst met vragen op voor de referenten. 

8. Na de eerste ronde worden er maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een tweede 
gesprek. Voorafgaande aan het tweede gesprek, worden de kandidaten in de gelegenheid 
gesteld nader kennis te maken met de school. Het tweede gesprek vindt plaats in de school. 

9. Om het beeld van de sollicitant te vervolmaken kan (een deel van) de BAC de werkplek van de 
overgebleven kandidaat/kandidaten (maximaal 2) bezoeken.  

10. Op basis van de gesprekken, de ingewonnen referenties (en het werkbezoek aan de 
kandidaten) draagt de BAC de beoogde kandidaat ter benoeming voor aan het schoolbestuur.  

11. Het bestuur voert het rechtspositioneel gesprek met de voorgedragen kandidaat en kan 
besluiten tot het afnemen van een assessment.  

12. Zodra gebleken is dat de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet, wordt de kandidaat door 
het bestuur benoemd en de BAC, het team en de ouders daarover geïnformeerd.  
 

Benoemingsvoorwaarden 

 De kandidaat dient voorafgaand aan de formele benoeming een geldige verklaring omtrent 
het gedrag (maximaal een half jaar oud) en een geldig ID-bewijs te overleggen. 

 De kandidaat dient te beschikken over tenminste een getuigschrift hoger onderwijs alsmede 
(een) aanvullende relevante opleiding(en) en werkervaring. 
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 De kandidaat dient te voldoen aan de voorwaarde dat de onafhankelijkheid als directeur van 
de school bij het beoordelen en leidinggeven niet in het geding is. 
Hiervan kan sprake zijn wanneer de kandidaat een (familie) relatie heeft met een van de 
medewerkers van de school. 

Dienstverband 

De te benoemen leidinggevende wordt in principe een tijdelijk dienstverband aangeboden.  
 
Teamleider/adjunct 

 Na drie en zes maanden voert de directeur/rector een functioneringsgesprek met de nieuwe 
teamleider/adjunct. Het verslag wordt ondertekend door teamleider/adjunct en schoolleider 
en opgenomen in de personeelsadministratie van de school. De medewerker kan het verslag 
opnemen in het bekwaamheidsdossier. Het bestuur ontvangt een afschrift en voegt dit toe 
aan het personeelsdossier. 

 Binnen negen maanden voert de directeur/rector een beoordelingsgesprek met de 
teamleider/adjunct. Op basis van het gevoerde  beoordelingsgesprek adviseert de 
schoolleider het bestuur schriftelijk het tijdelijk dienstverband te beëindigen, te verlengen 
dan wel om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het verslag wordt 
ondertekend door teamleider/adjunct en schoolleider en opgenomen in de 
personeelsadministratie van de school. De medewerker kan het verslag opnemen in het 
bekwaamheidsdossier. Het bestuur ontvangt een afschrift en voegt dit toe aan het 
personeelsdossier 

 
Directeur/rector 

 Na drie en zes maanden voert de voorzitter college van bestuur een functioneringsgesprek 
met de nieuwe schoolleider. Het verslag wordt ondertekend door de schoolleider en de 
voorzitter college van bestuur. De schoolleider kan het verslag opnemen in het 
bekwaamheidsdossier. Het bestuur voegt het document toe aan het personeelsdossier. 

 Binnen negen maanden voert de bestuurder een beoordelingsgesprek met de schoolleider. 
Op basis van het gevoerde  beoordelingsgesprek neemt het bestuur het besluit het tijdelijk 
dienstverband te beëindigen, te verlengen dan wel om te zetten in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Het verslag wordt ondertekend door de schoolleider en bestuurder. De 
schoolleider kan het verslag opnemen in het bekwaamheidsdossier. Het bestuur voegt het 
document toe aan het personeelsdossier.  

3.2  Opleiding en ontwikkeling  
De samenleving stelt terecht hoge eisen aan de vakbekwaamheid van docenten, onderwijs 
ondersteunend personeel en leidinggevenden. Verdere ontwikkeling van kennis en 
handelingsbekwaamheid van onze medewerkers is daarom van groot belang.  
Onze scholen organiseren jaarlijks nascholingen voor (een deel van) hun medewerkers. Deze 
nascholing op teamniveau past binnen de betrekkingsomvang van het personeel en binnen  de 
doelstellingen van de school zoals opgenomen in het schoolplan of jaarplan.  
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Daarnaast hebben alle medewerkers binnen hun betrekkingsomvang ruimte om zich op individueel 
niveau verder te professionaliseren (zie H. 2). Zij worden jaarlijks uitgenodigd hun 
professionaliseringsvraag met hun leidinggevende te bespreken. In de cao is een bedrag opgenomen 
dat jaarlijks per medewerker voor individuele nascholing beschikbaar is. (Meer over 
professionalisering in H 2).  
 
Het kan voorkomen dat een medewerker een professionaliseringswens heeft die in tijd en/of kosten 
het bepaalde in de cao overstijgt. In dergelijke gevallen kunnen de medewerker en leidinggevende 
een onderbouwd verzoek indienen bij het bestuur. Mocht het bestuur positief tegenover het verzoek 
staan, dan wordt een scholingsovereenkomst (zie IPB deel 2) opgesteld.  
Deze overeenkomst houdt onder andere in dat de medewerker bij vertrek binnen enkele jaren na 
deelname aan de nascholing een deel van de gerealiseerde scholingskosten aan de stichting dient 
terug te betalen.   
Om dit proces succesvol te laten verlopen worden de kwaliteiten van de medewerker door de 
betrokkene zelf opgenomen in het bekwaamheidsdossier. 
 

3.2.1  Collegiale consultatie  
Collegiale consultatie is een belangrijk middel om tot verdere professionalisering te komen. 
Belangrijk kenmerk van collegiale consultatie is dat deelnemers elkaar afwisselend feedback geven 
en zodoende van elkaar leren. Lesbezoeken (en de nabespreking daarvan), werkbezoeken (binnen of 
buiten de school) en intervisie zijn passende werkvormen.    
 

3.2.2  Coaching 
Startende medewerkers worden door of namens hun leidinggevende intensiever begeleid (interne 
coaching). Dit is van belang om de medewerker zich welkom te doen voelen, gelegenheid te bieden 
kennis te nemen van de schoolcultuur en voortijdige uitstroom te voorkomen.  

Daarnaast kunnen startende en ervaren medewerkers op eigen verzoek of op initiatief van hun 
leidinggevende in aanmerking komen voor externe coaching. Het is van belang dat medewerker en 
leidinggevende beide vertrouwen hebben in de coach en het opgestelde coachingsplan. Het bestuur 
beoordeelt het coachingsplan en fiatteert.  

 
3.2.3 Bekwaamheidsdossier 
Elke medewerker beschikt over een bekwaamheidsdossier en is daar zelf eigenaar van. Jaarlijks 
wordt het bekwaamheidsdossier door de medewerker geactualiseerd. Registratie is vooralsnog niet 
verplicht. Behalve de nascholing op team- en individueel niveau kunnen in het bekwaamheidsdossier 
ook verslagen van functioneringsgesprekken e.d. door de medewerker worden opgenomen. De 
bekwaamheidsdossiers kunnen door de medewerkers worden onderhouden in het online 
lerarenregister (Ook wel lerarenportfolio genoemd). Voor directieleden geldt het 
schoolleidersregister. Professionalisering/het bekwaamheidsdossier vormt een vast onderdeel van 
de gesprekken uit de gesprekscyclus. De onderwijsinspectie kan om inzage in de 
bekwaamheidsdossiers vragen.  
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3.3  Gesprekscyclus 
In de cao is vastgelegd dat door of namens de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken 
worden gevoerd over het (toekomstig) functioneren van de werknemer. De werkgever stelt daarvoor 
een regeling vast waarin het doel, de onderwerpen, procedure en frequentie van de gesprekken zijn 
vastgelegd. 

Dit beleidsstuk dient als handvat  om op een structurele en systematische wijze invulling te geven 
aan een effectieve communicatie over doelstellingen en verwachtingen van de medewerker enerzijds 
en de organisatie anderzijds. De gesprekscyclus kent verschillende gespreksvormen met elk een 
eigen doelstelling. 

Uitgangspunt is dat er jaarlijks minimaal één gesprek plaats vindt tussen medewerker en 
leidinggevende. 

De gesprekscyclus kent de volgende gesprekken: 

1. Functioneringsgesprek (FG); gericht op de toekomst 
2. Beoordelingsgesprek (BG); resultaten uit het verleden 

Uitgangspunten gesprekscyclus 

De gesprekken worden gevoerd aan de hand van bijgaande formats (zie IPB deel 2). Voor alle 
gesprekken geldt: 

1. Het gesprek vindt plaats tussen medewerker en leidinggevende. 
2. Het gesprek wordt minimaal twee weken tevoren aangekondigd. 

 
3.3.1 Het functioneringsgesprek 
Doel 
Doelen van het functioneringsgesprek zijn: prestatieverbetering, bijsturing, stimulering , ontwikkeling 
en het welbevinden van de medewerker. Eventueel aansluitende bespreekpunten kunnen zijn: het 
herkennen en aanpakken van problemen op de werkvloer. 
 

Kenmerken 

 Het gesprek is tweezijdig; de leidinggevende stelt vragen over het functioneren van de 
medewerker en het bestaan van belemmeringen en wensen. De medewerker krijgt de kans 
te reageren en gelijke vragen aan de leidinggevende te stellen.  

 Tijdens het functioneringsgesprek wordt onder meer de stand van zaken rond de tevoren 
vastgelegde doelstellingen besproken (zoals bijvoorbeeld opgenomen in het persoonlijk 
ontwikkelingsplan) alsmede de getoonde competenties behorend bij de desbetreffende 
functie.  

 Beide partijen brengen op voorhand agendapunten in, waardoor het tweezijdige gesprek 
effectief en efficiënt verloopt.  
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 De STARR-interviewmethode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie) kan worden gebruikt. 
Met deze methode krijgt de gespreksleider een zo betrouwbaar mogelijk beeld van het 
gedrag van de medewerker op de werkvloer. 
 

Procedure 

 Gemaakte afspraken uit een vorig gesprek komen aan de orde.  
 De afspraken m.b.t. de voortgang van het persoonlijk ontwikkelingsplan komen aan de orde. 
 Het bekwaamheidsdossier is onderwerp van gesprek. 
 De medewerker stelt het gespreksverslag op en legt de gemaakte afspraken vast. Het verslag 

wordt, na overeenstemming over de inhoud,  door leidinggevende en medewerker 
ondertekend en door de leidinggevende opgeslagen in de personeelsadministratie. De 
medewerker kan het verslag opslaan in het bekwaamheidsdossier.  

 Maximaal twee jaar na het ontslag van de medewerker worden de verslagen vernietigd. 

 

3.3.2 Het beoordelingsgesprek 
 
Doel 
Een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Tijdens het gesprek 
wordt het functioneren van de medewerker in de afgelopen periode door de leidinggevende 
beoordeeld. Dit in tegenstelling tot het functioneringsgesprek waarin het wederzijds functioneren 
besproken wordt en het gesprek derhalve tweezijdig is.  

Kenmerken 
Het gesprek is eenzijdig, de leidinggevende geeft een oordeel over het functioneren van de 
medewerker. Deze krijgt uiteraard wel de kans om te reageren, maar dit heeft geen gevolgen voor 
het oordeel. 

 Gedurende het gesprek worden de prestaties van de medewerker ten opzichte van de eerder 
vastgelegde doelstellingen en competenties en vaardigheden beoordeeld. 

 Na het gesprek wordt door de leidinggevende eventueel een verbeterplan (zie IPB deel 2) 
opgesteld. Dit plan zal in een volgend gesprek geëvalueerd worden.  

 De leidinggevende kan bij het bestuur binnen de kaders van de cao en het bestuursbeleid 
een gemotiveerd verzoek indienen om aan de beoordeling, salariërings- en/of juridische 
gevolgen te verbinden. 

Frequentie; medewerker in vaste dienst 
Voor medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd vindt tenminste éénmaal per twee 
jaar een beoordeling plaats. 

 
Frequentie; medewerker in tijdelijke dienst 
Met medewerkers in tijdelijke dienst, maar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd, 
wordt jaarlijks een beoordelingsgesprek gehouden. Het gesprek vindt uiterlijk drie maanden voor de 
einddatum plaats. 



 

 
 

 
IPB De Hoeksche School povo 

  33 
 

Procedure 
 Voorafgaand aan de beoordeling heeft tenminste één lesbezoek plaatsgevonden (OP). 
 De leidinggevende voert het gesprek met de medewerker aan de hand van het reeds 

ingevulde beoordelingsformulier. 
 Realisatie van doelen in het persoonlijk ontwikkelingsplan, het optionele verbeterplan en de 

kwaliteit van het bekwaamheidsdossier zijn onderdeel van het gesprek. 
 Het beoordelingsformulier wordt door de medewerker en leidinggevende ondertekend. De 

medewerker kan besluiten het document voor “gezien” of voor akkoord te tekenen. 
 Een kopie van het ondertekende of “voor gezien” formulier wordt door de leidinggevende 

gearchiveerd. Tevens wordt een kopie van het formulier opgestuurd naar het bestuur dat het 
formulier toevoegt aan het personeelsdossier van betrokkene. 

 (Alleen van toepassing op het onderwijzend personeel) Bij een onvoldoende beoordeling op 
de competentie didactisch of pedagogisch handelen volgt altijd een verbetertraject (*) voor 
de medewerker (zie IPB deel 2). 

 (Alleen van toepassing op het leidinggevend personeel:) Bij een onvoldoende beoordeling 
van de leidinggevende capaciteiten volgt altijd een verbetertraject (*) (zie IPB deel 2). 

 (Voor alle medewerkers en directieleden:) Bij een onvoldoende beoordeling op twee of meer 
competenties (*) volgt altijd een verbetertraject. (zie IPB deel 2). 

 Verbetertrajecten worden afgesloten met een nieuw beoordelingsgesprek (zie IPB deel 2). 
 Wanneer het functioneren nog altijd als onvoldoende wordt beoordeeld, volgt de keuze: 

-wanneer de leidinggevende nog kansen ziet: een nieuw verbetertraject. 
-wanneer de leidinggevende geen kansen meer ziet; inzetten ontslagtraject. 

 Maximaal twee jaar na ontslag van de medewerker worden de verslagen vernietigd. 

(*) Voor medewerkers met een dienstverband voor bepaalde tijd volgt niet automatisch een 
verbetertraject na een onvoldoende beoordeling. Wanneer de leidinggevende van mening is 
dat de kans op een bevredigend functioneringsniveau gering is, zal de leidinggevende het 
bestuur verzoeken het dienstverband met de medewerker te beëindigen. 

Beroep 
 Indien een medewerker het niet eens is met de beoordeling, krijgt deze de mogelijkheid om 

een zienswijze toe te voegen. 
 Indien de werkgever de conclusie aan de beoordeling verbindt om de medewerker 

bijvoorbeeld een periodieke verhoging te onthouden, kan de medewerker binnen zes weken 
in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. De procedure is voor alle medewerkers online 
bereikbaar.  
 

3.3.3 Het exitgesprek 
Op verzoek van de leidinggevende of de medewerker vindt bij beëindiging van het dienstverband een 
exitgesprek plaats. In het gesprek wordt de werkrelatie geëvalueerd. Daarnaast stuurt het bestuur de 
vertrekkende medewerker het exit-formulier toe met het verzoek de vragen te beantwoorden. De 
resultaten geven een beeld van de organisatie gezien door de bril van de vertrekkende medewerker 
(zie IPB deel 2).  
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Hoofdstuk 4  Financiële gevolgen 

4.1. Financiële verantwoording 
Bij alle besluiten die het bestuur neemt is het bestuur gebonden aan diverse wetten, regels en 
richtlijnen. Dit integrale personeelsbeleidsplan bevat een aantal besluiten en regelingen van het 
bestuur die aanvullend zijn op wet- en regelgeving en de geldende cao’s. Om transparant te zijn naar 
alle medewerkers volgt hieronder een indicatie van de aanvullende kosten die dit integrale beleid 
met zich meebrengt. 
 
Indien de financiële situatie van de stichting snel afneemt en er ontslag voor medewerkers dreigt, 
kan (tijdelijke) versobering van het integraal personeelsbeleid tot extra werkbehoud en 
werkgelegenheid leiden. 
 

Hoofdstuk Te verwachten 
kosten per 
medewerker 
per jaar 

PO 
aantal 
medewerkers 

VO 
aantal 
medewerkers 

Kosten indicatie 
per jaar in €  

2.6.1. Toelage schoolleiding PO/VO € 4.500,- 25 7 144.000 
2.6.2. Extra periodieken € 2.700,- 7 4 29.700 
2.6.3. WGA premie € 55,- 0 150 8.250 
2.7.1. Telefoonvergoeding € 180,- 30 20 9.000 
2.7.1. BHV € 180,- 100 0 18.000 
2.7.1. EHBO € 180,- 10 10 3.600 
2.7.5. Jubilea € 800,- 9 4 10.400 
2.7.5 Einde dienstverband € 1000,- 15 10 25.000 
Totaal    €   247.950 

 


