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Strategisch personeelsbeleidsplan SSBB

Voorwoord
In het strategisch beleidsplan zijn de visie, ambitie en doelen van Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe
(SSBB) beschreven. In het strategisch personeelsbeleid is dit vertaald naar de betekenis hiervan voor het
Personeel en de Organisatie (P&O). Het strategisch personeelsbeleid omvat het geheel van P&O-beleid
en -instrumenten ten dienste van de doelen en ambities van de stichting.
Dit beleidsplan is door de algemeen directeur vastgesteld in samenwerking met de directies, de kopgroep, de
HRM-deskundige van de VGS en na consultatie en instemming van (voor zover vereist) de PGMR.
Deze vastgestelde regelingen vormen een aanvulling op of een nadere invulling van wat in arbeidswetgeving dan
wel in de CAO (Reformatorisch) PO is bepaald. De cao vraagt op organisatieniveau invulling van beleid over een
reeks van personele onderwerpen in samenspraak met de P(G)MR. Met dit beleidsplan wordt aan deze eis
voldaan. Dit beleidsplan geldt hiermee als een naslagwerk voor zowel leidinggevenden als medewerkers van onze
stichting.
Goed personeelsbeleid kenmerkt zich door uitwerking van de verschillende thema’s in nauwe samenhang met
elkaar. Hierbij streven we ernaar om de inhoud van ons personeelsbeleid af te stemmen op de doelen en ambities
van de stichting, en streven we naar nauwe afstemming van de verschillende regelingen onderling. In de
verschillende beleidsregelingen is steeds gezocht naar een evenwichtige balans, zodat dit beleid enerzijds
bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelen en anderzijds bijdraagt aan de persoonlijke doelen van onze
werknemers. In de verschillende onderdelen zijn onze strategische uitgangspunten herkenbaar. Daar wordt
immers in uitgewerkt waar we voor staan en waar we voor gaan.
We spreken de verwachting uit dat ons personeelsbeleid bijdraagt aan de invulling van goed werkgeverschap,
opdat iedere werknemer van onze stichting betrokken en gemotiveerd en met volledige inzet van de aan hem/haar
geschonken gaven en onder de zegen van de Heere met vreugde en in afhankelijkheid zijn/haar werk op onze
scholen mag verrichten.
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Hoofdstuk 1 Visie strategisch personeelsbeleid
Onze medewerkers zijn de bouwstenen van de organisatie.
Een professionele cultuur is een voorwaarde voor goed functionerende scholen waar kwalitatief
goed onderwijs wordt gegeven.
SSBB is een aantrekkelijke werkgever waarin alle medewerkers en vrijwilligers zich veilig
voelen en met plezier, liefde en met voldoende ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden
hun werk doen.
De kwaliteit van de medewerkers bepaalt in grote mate de kwaliteit van ons onderwijs.
Dienend leiderschap en gedeeld leiderschap zijn onze uitgangspunten in de aansturing van de
scholen en de stichting.
Medewerkers functioneren niet alleen individueel, maar maken onderdeel uit van een team, een
school en een organisatie.
Het onderwijs dat de medewerkers binnen de scholen van SSBB geven of ondersteunen, draagt bij aan ons
hoofddoel: goed en Bijbelgetrouw onderwijs in de Betuwe. Het onderwijs staat in het teken van de opvoeding en
vorming van unieke leerlingen en in het teken van kennisoverdracht, waarbij elk kind de mogelijkheden heeft om
de eigen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en talenten te ontplooien. Dit, zodat het kind nu en later met
respect en met vertrouwen in zichzelf en de ander, op alle levensterreinen mag leven en handelen als schepsel
dat leeft tot eer van zijn Schepper. Gods Woord is de inspiratiebron voor de medewerkers, waarbij het hun missie
en passie is om naar leerlingen, collega’s, ouders en anderen getuige te zijn van de liefde van God voor zondaren.
In dit licht staat het personeelsbeleid.
De strategische personeelsdoelstellingen (en daaruit volgend het personeelsbeleid) zijn erop gericht dat er nu en
in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel is (kwalitatief en kwantitatief) om onze doelen binnen de
scholen van SSBB te kunnen verwezenlijken. De strategische personeelsdoelstellingen geven kaders aan. De
toepassing en verdere concretisering vindt plaats in de beleidsdocumenten en protocollen op het gebied van
personeelsbeleid.
Vertaald in strategische doelstellingen
1.
Bouwstenen
Onze medewerkers zijn de bouwstenen van de organisatie. Wij zien hen als drager van de identiteit van
de scholen en daarnaast als vormgever van het onderwijs: pedagogisch, organisatorisch en didactisch.
Daarmee vervult iedere leerkracht een spilfunctie in het verwezenlijken van goed onderwijs. Hierbij draagt
en neemt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en weten we ons afhankelijk van Gods zegen (Psalm
127).
2.
Professionele cultuur
Een professionele cultuur is een voorwaarde voor goed functionerende scholen waar kwalitatief goed
onderwijs wordt gegeven. Daarnaast is dit van groot belang voor het welzijn en welbevinden van ons
personeel. Kenmerken die horen bij deze professionele cultuur, zijn: denken in oplossingen, reageren op
wat iemand doet en niet op wie iemand is, erkende ongelijkheid, transparantie en elkaar aanspreken op
gedrag. Het principe van erkende ongelijkheid doet recht aan de verschillen die er tussen mensen zijn.
Deze verschillen in talenten, ontwikkeling, achtergrond enzovoorts, kunnen behulpzaam zijn in een team.
Wat de één aan talent ontbreekt, heeft de ander. Samen bereiken we dus meer dan alleen.
3.
Aantrekkelijke werkgever
SSBB is een aantrekkelijke werkgever waarbij alle medewerkers en vrijwilligers zich veilig voelen en waar
zij hun werk doen met plezier, liefde en met voldoende ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden. We
zijn betrokken bij elkaar en delen lief en leed met elkaar. Er heerst een sfeer van onderling vertrouwen,
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4.

5.

6.

respect, zelfvertrouwen en liefde. Dit draagt mede bij aan de duurzame inzetbaarheid van onze
medewerkers.
Kwaliteit
De kwaliteit van de medewerkers bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteiten en talenten worden
daarom benoemd en benut. Medewerkers worden geïnspireerd, gestimuleerd en gefaciliteerd om te
woekeren met hun ontvangen talenten en om vanuit intrinsieke motivatie voortdurend te werken aan hun
ontwikkeling, professionalisering en inzetbaarheid.
Dienend leiderschap
Dienend leiderschap en gedeeld leiderschap vormen de uitgangspunten als het gaat om de aansturing
van de scholen en de stichting. Professionaliteit en passende vakbekwaamheid zijn hierbij van belang.
Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Verbondenheid,
(resultaat)verantwoordelijkheid, eigenaarschap en bekwaamheid horen hierbij.
Schoolbelang gaat voor
Medewerkers functioneren niet alleen individueel, maar maken onderdeel uit van een team, een school en
een organisatie. Hier hoort bij dat we met een open leergierige houding samenwerken en met en van
elkaar leren binnen alle lagen en geledingen. Met elkaar zoeken we naar win-winsituaties waarbij het
gezamenlijke belang (het organisatiebelang) – als het eropaan komt – boven het individuele belang gaat.
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Hoofdstuk 2 Werving en selectie
We werven in principe zo breed mogelijk.
Bij de selectie van de kandidaten letten we nadrukkelijk op de strategische uitgangspunten van
dit beleidsplan.
Bij een benoeming vinden we breed draagvlak van groot belang.
Als er sprake is van een mobiliteitsvraagstuk binnen SSBB zoeken we naar een win-winsituatie.
Bij een mobiliteitsvraagstuk binnen SSBB denken de BC’s constructief mee aan een oplossing.
Instemming van de BC’s blijft een vereiste.
Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat (een medewerker binnen SSBB) voorrang
op een externe kandidaat.
Inleiding
Onze medewerkers zijn de spil van goed en Bijbelgetrouw onderwijs. De uitvoering van onze strategische
uitgangspunten begint bij de werving en selectie. We zoeken kwalitatief goede bouwstenen, dienende leiders en
teamplayers die passen binnen de professionele cultuur van onze teams.
Intern en extern
Bij de selectie van de kandidaten letten we nadrukkelijk op de strategische uitgangspunten van dit beleidsplan.
We werven daarom in principe zo breed mogelijk. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor duur en breed werven
niet beslist noodzakelijk is, bijvoorbeeld als er op een school al een LIO-stagiair werkzaam is die goed
functioneert. Dan wordt de keuze om intern, extern, smal of breed te werven genomen door de lokale
sollicitatiecommissie. Het is mogelijk dat er geen advertentie wordt geplaatst, maar dat interne kandidaten en/of
open sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek.
Als een interne kandidaat (iemand die reeds werkzaam is bij SSBB) solliciteert op een functie binnen SSBB,
benoemen we bij gelijke geschiktheid de interne kandidaat.
Procedure
Stap Wat
1.
Vaststelling vacature door directie.
2.
Samenstelling sollicitatiecommissie.
3.
Intern bekendmaken dat er een vacature is.
4.
Data bepalen.
5.
Advertentie laten opmaken, advertentie delen binnen SSBB en op sites zetten.
6.
Werven via de daartoe bestemde kanalen.
7.
Reageren op reacties.
8.
Brievenselectie, uitnodigen kandidaten en mailen identiteitsprofiel en
verplichtingen sollicitant.
Optioneel: mailen schoolgebonden identiteitsregels
9.
Gesprekken vinden plaats.
10. Referenties worden opgevraagd.
11. Proeflessen (alleen indien gewenst).
12. Gesprek met team, team geeft advies (alleen bij LD).
13. Gesprek met locatiedirecteuren (alleen bij AD).
14. Gesprek met GMR (alleen bij AD).
15. Assessment, rapport wordt met toestemming kandidaat gedeeld met commissie
(alleen bij directiefuncties).
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Wie
Door LD en AD
Voorzitter, BC en MR
Voorzitter
Commissie
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Commissie en
voorzitter
Commissie
Voorzitter
Deel commissie
Voorzitter zit erbij
Voorzitter zit erbij
Voorzitter zit erbij
Voorzitter
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Instemming GMR (alleen bij AD).
Instemming MR (alleen bij LD).
Bindend advies BC (alle medewerkers, uitgezonderd de AD).
Wegen alle bevindingen en een bindende voordracht.
Toezichthoudend bestuur stemt in met benoeming (alleen bij directiefuncties).
Contact opnemen met kandidaten, bevestiging benoeming of afwijzing.
Benoeming delen met de geledingen.
Arbeidsvoorwaardengesprek, ondertekening van het identiteitsprofiel.

GMR
MR
BC
Commissie
TB
Voorzitter
Voorzitter
Leidinggevende

Proces

Proces
Brievenselectie

Positief gesprek

Positieve referentie

Positief assessment
(directiefuncties)
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Positieve proefles
(indien gewenst)
Positief bindend advies
identiteit door BC
Positief advies (G)MR
(directiefuncties)
Kandidaat neemt benoeming
aan

Benoeming

Samenstelling sollicitatiecommissies
Functie
BC
(G)MR
Algemeen
Geen
OGMR-lid
directeur
PGMR-lid

AD
Secretaris
bij akkoord
commissie

Voorzitter
TB
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TB
1 of meer
Benoemt

LD
1 of meer

Locatiedirecteur

1 of meer

OMR-lid
PMR-lid

Ja

AD

1 of meer
Benoemt

Leerkracht, IB,
OA
Leerkracht L11
reeds in dienst
bij SSBB
Schoonmaak,
administratief
LIO, tijdelijke
krachten

1 of meer

Ja
Benoemt
Ja
Benoemt

LD

Geen

Geen

OMR-lid
PMR-lid
Geen

Bij
akkoord
commissie
Ja

LD

Geen

Ja

1 of meer

Nee

LD

Geen

Ja

1 indien
wenselijk

Nee

Ja
Benoemt
Nee

LD
Benoemt

Geen

Ja

Algemeen
Er wordt voor gewaakt de commissies onnodig groot te maken.
De voorzitter mag medewerkers toevoegen aan de commissie en zal deze keuze motiveren in de
commissie.
De algemeen directeur of de locatiedirecteur mag een ander vragen om de commissie voor te zitten en
zal deze keuze motiveren aan de commissie.
Na vier weken wordt alle privacygevoelige informatie van de kandidaten vernietigd.
We voorkomen zoveel mogelijk dat de kandidaten onderling in contact komen.
De algemeen directeur gaat over tot benoeming van de sollicitant, niet zijnde een directielid, voor zover hij
geen gebruikmaakt van zijn vetorecht.
Alle nieuwe medewerkers krijgen een tijdelijke benoeming van een jaar. De directie kan hiervan afwijken
en motiveert dit bij de commissie.
Uitgangspunten en procedure sollicitatiecommissies
Alle geledingen delegeren verantwoordelijkheid aan hun vertegenwoordigers in deze commissie. Elk
orgaan wijst een plaatsvervangend lid aan voor de commissie, zodat bij ziekte of andere omstandigheden
de commissie kan blijven functioneren (met vertegenwoordigers van alle organen).
De leden van de sollicitatiecommissie vervullen hun taak binnen deze commissie geheel onafhankelijk.
De commissie doet geen mededelingen over wie er deelnemen aan de procedure.
De vertegenwoordiger van de bestuurscommissie geeft binnen de commissie een bindend advies met
betrekking tot de passendheid van de kandidaat bij de identiteit van de school.
Procedure benoeming van leerkracht in L11-functie (intern)
IB en MT-lid zijn L11-functies binnen SSBB. Iedere school kan in afstemming met het team en de MR een L11functie in het leven roepen.
Als er een vacature ontstaat voor een L11-functie, wordt dit intern op de school kenbaar gemaakt. Iedere
leerkracht kan solliciteren. Bij de benoeming van een leerkracht in de L11-functie bestaat de sollicitatiecommissie
uit:
De locatiedirecteur
De algemeen directeur
Als het wenselijk is kunnen de locatiedirecteur en de algemeen directeur de commissie uitbreiden met een MT-lid
of een teamlid dat meer weet over het specialisme waarop de kandidaat solliciteert.
Bestuursbenoeming en mobiliteit
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Aan te benoemen sollicitanten wordt duidelijk gemaakt dat ieder personeelslid volgens de wet een
bestuursbenoeming heeft en dus onder de hieronder genoemde voorwaarden op alle scholen kan worden ingezet.
Het uitgangspunt is dat het bestuur en de directie ernaar streven personeelsleden alleen op basis van vrijwilligheid
op een andere school in te zetten, maar dat zij hier soms noodgedwongen van moeten afwijken.
Onder de volgende voorwaarden kan er sprake zijn van mobiliteit:
Beide directies gaan akkoord.
De directies streven naar een win-winsituatie waarbij de gevende school, de ontvangende school én de
medewerker voordeel behalen.
De directie van zowel de gevende als ontvangende school motiveert het voorstel bij de
bestuurscommissie van de ontvangende school.
De bestuurscommissie voert een gesprek met de medewerker die wordt overgeplaatst en geeft een
positief bindend advies aan de directie op het gebied van identiteit.
De bestuurscommissies zijn bij een mobiliteitsvraagstuk bereid om constructief mee te denken aan een oplossing
onder de voorwaarde dat de medewerker past bij de identiteit van de ontvangende school.
Verplichtingen sollicitatiecommissie
Tussentijdse mededelingen over de stand van zaken zijn naar alle geledingen eensluidend. De voorzitter
stelt de inhoud van deze berichten vast.
De voorzitter doet eindverslag naar alle geledingen. Dat verslag moet eensluidend zijn en mag niet ingaan
op de individuele kandidaten.
De leden van de sollicitatiecommissie vervullen hun taak binnen deze commissie geheel onafhankelijk.
Over de kandidaten mag niet met anderen (inclusief de eigen achterban) gesproken worden. De privacy
van de sollicitanten vereist strikte geheimhouding.
In het geval van vacatures voor medewerkers, anders dan de algemeen directeur, brengt de
sollicitatiecommissie een bindend benoemingsadvies uit aan de algemeen directeur. Dit
benoemingsadvies impliceert ook een positief advies van de betreffende bestuurscommissie. De
afgevaardigde van de bestuurscommissie binnen de sollicitatiecommissie geeft immers een bindend
advies over de passendheid van de kandidaat bij de identiteit van de school.
In het geval van vacatures voor de functie van algemeen directeur of locatiedirecteur brengt de
sollicitatiecommissie een benoemingsvoorstel uit aan het toezichthoudend bestuur. Het bestuur gaat over
tot benoeming van directieleden nadat de GMR (algemeen directeur) of de MR (locatiedirecteur) een
positief advies heeft gegeven.
De voorzitter van de sollicitatiecommissie heeft de taak de procedurele gang van zaken te bewaken.
Verplichtingen sollicitant*
*Daar waar ‘hij’ staat, dient hij/zij te worden gelezen.

De sollicitant draagt in het algemeen bij aan een goed verloop van de sollicitatieprocedure. Ook verstrekt
de sollicitant die inlichtingen waarvan hij weet of kan vermoeden dat die van invloed kunnen zijn op de
oordeelsvorming.
De sollicitant verstrekt naar waarheid de inlichtingen die van hem worden gevraagd en die inzicht kunnen
geven in zijn geschiktheid en bekwaamheid voor de te vervullen functie, voor zover het geven van deze
inlichtingen van hem verlangd mag worden.
De sollicitant kan gevraagd worden of hij nog betrokken is bij een andere sollicitatieprocedure.
De sollicitant die niet meer in aanmerking wenst te komen voor de functie waarnaar hij heeft gesolliciteerd
of die zich om andere redenen wil terugtrekken uit de sollicitatieprocedure, stelt de voorzitter hiervan zo
spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
Als verzocht is om referenties, geeft de sollicitant zo mogelijk twee of meer referenties op. Hij vermeldt
alleen die referenties van wie hij van tevoren toestemming heeft ontvangen om hen als referentie op te
geven.
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De sollicitant verstrekt geen inlichtingen aan derden over gegevens die hem tijdens de selectieprocedure
vertrouwelijk ter kennis zijn gesteld of waarvan hij anderszins weet of redelijkerwijs zou moeten kunnen
vermoeden dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
Sollicitanten (intern en extern) laten zich niet uit over de voortgang van de procedure zolang deze nog
loopt en er geen benoeming heeft plaatsgevonden. Het is aan henzelf om te beslissen of ze gedurende
de procedure (gevraagd of ongevraagd) aan mensen aangeven dát ze aan de procedure deelnemen.
Arbeidsvoorwaardengesprek
Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd door de locatiedirecteur. Tijdens dit gesprek worden afspraken
gemaakt over onderstaande punten:
Onderwerp
afgestemd/
afgehandeld
a. Contractvorm + opzegtermijn
☐
☐

b.

Tijdsduur van de overeenkomst + proeftijd

c.
d.
e.

Arbeidsduur + startdatum
Vergoedingen (salaris, reiskostenvergoeding, vakantietoeslag,
eindejaarsuitkering)
Invulling jaartaak

f.

Verlof

☐

g.

Ter beschikking stellen zakelijke apparatuur

☐

h.

Telethuiswerken (arbo etc.)

☐

i.

Agenda: al in te vullen afspraken

☐

j.

Uitleg vervolg via administratiekantoor

☐
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Hoofdstuk 3 Functiebouwwerk en beloning
Functie, functiebeschrijving en beloning moeten op elkaar aansluiten.
Goed werkgeverschap is het uitgangspunt voor een passende beloning en de bepaling van de
WTF.
Inleiding
Goed werkgeverschap betekent voor ons onder andere dat onze bouwstenen naar waarde worden beloond. We
willen ook in de primaire arbeidsvoorwaarden een aantrekkelijke werkgever zijn. Binnen hun functie, maar ook
binnen het functiebouwwerk, moeten medewerkers zich kunnen ontplooien en ontwikkelen.
Organogram
Toezichthoudend
bestuur

Algemeen directeur
Administratie
bovenschools

12
Locatiedirecteur
Administratie
school

Leerkracht L11
OA/Leerkracht L10

(IB, MT-lid en
specialisatie)

Schoonmaak

Inschaling
Goed werkgeverschap is het uitgangspunt voor een passende beloning en de bepaling van de WTF.
Bij de inschaling van nieuwe medewerkers sluiten we aan bij:
De cao-bepalingen.
De salariëring bij de vorige werkgever, mits het vorige brutosalaris minder dan 10% afwijkt van de
loonschaal die bij de functie past.
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Het principe om de werknemer er financieel op vooruit te laten gaan. Deze regel is niet van toepassing als
de kandidaat al meer verdient dan het maximumsalaris dat bij zijn/haar nieuwe functie past.
Salarisschalen
Functie SSBB

Voorbeeldbeschrijving

Inschaling

Voor wie geldt dit?

Bovenschools
directeur

Bovenschools directeur

D13

Algemeen directeur

Locatiedirecteur

Directeuren

D12

Alle locatiedirecteuren

Leraren
Intern begeleiders,
MT-leden en
specialisten
Onderwijsassistent

Leraar L10

L10

Leerkrachten

Leraar L11

L11

Onderwijsassistent A
(basis) en B (plus)

Schaal 4 en 5

Administratief en
secretarieel
medewerker

Administratief en
secretarieel medewerker
A en C

Schaal 4 en 6

IB’ers, MT-leden en
specialisten
Schaal 4: OA’s passend bij
functiebeschrijving A
Schaal 5: OA’s passend bij
functiebeschrijving B
Schaal 4: administratief
medewerker op schoolniveau
Schaal 6: bovenschools
administratief medewerker

LIO

LIO

LIO

LIO met
eindverantwoordelijkheid voor
een groep én niet
overbenoemd
Tijdelijke inschaling, niet behorend bij het functiebouwwerk
Leraarondersteuner*
Leraarondersteuner
Schaal 7
Voor medewerkers die zonder
bevoegdheid zelfstandig voor
een groep staan
OA leerling
Percentage van
OA werken-leren
het minimumloon
naar leerjaar
volgens advies
VGS BBL
Stagevergoedingen
e

1 -jaars stage
2e- of 3e-jaars stage
Afstudeerstage

Mbo-niveau
€ 20*
€ 50
€ 150

Hbo-niveau
€ 20
€ 50
€ 500 bij
‘overbenoeming’; de
vaste leerkracht heeft dan
de
eindverantwoordelijkheid.
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Universitair niveau
€ 20
€ 100
Te bepalen door de
locatiedirecteur naar
waarde van het
onderzoek voor de
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Overige stagiairs

Uitbetaald in LIO-schaal
als de LIO-student de
eindverantwoordelijkheid
heeft.
€ 20

€ 20

school met een
maximum van € 250.

€ 20

*Het gaat hier om nettobedragen per afgeronde stageperiode.

Functiebeschrijvingen
Zie hiervoor de functiebeschrijvingen van de FUWA-PO (functiewaardering primair onderwijs). FUWA-PO
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Hoofdstuk 4 Beleid nieuwe medewerkers
Iedere stagiair, startende leerkracht of nieuwe medewerker wordt goed begeleid en er is volop
aandacht voor welbevinden en ontwikkeling.
Bij het inwerken van nieuwe collega’s kijken we nadrukkelijk naar de uitgangspunten van het
strategisch personeelsbeleidsplan.
Iedere nieuwe leerkracht krijgt een mentor toegewezen.
Iedere leidinggevende en IB-er krijgt het eerste jaar een coach.
Goede en passende begeleiding blijft maatwerk.
Inleiding
Goed werkgeverschap betekent voor ons een warme ontvangst en een goede begeleiding. In de teams heerst een
professionele cultuur waarin de nieuwe werknemer wordt ondergedompeld. In de begeleiding van de nieuwe
werknemer toont SSBB zich eveneens een goed werkgever. Er is volop aandacht voor ontwikkeling, feedback,
welbevinden en de mogelijkheid om van elkaar te leren. Een goede start zet de toon voor later.
Onderscheid
We maken in dit hoofdstuk onderscheid tussen het begeleiden van stagiairs, nieuwe medewerkers en startende
leerkrachten. Deze categorieën vragen elk namelijk om een andere aanpak. Begeleiden vraagt sowieso om
maatwerk. Ook hierin gaan we uit van erkende ongelijkheid. Bij het inwerken en begeleiden van stagiairs en
nieuwe medewerkers kijken we nadrukkelijk naar de uitgangspunten van het strategisch personeelsbeleidsplan. Zij
zijn en worden tenslotte de bouwstenen van onze organisatie.
Alle stagiairs en nieuwe medewerkers krijgen een mentor toegewezen.
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Nieuwe medewerkers en stagiairs begeleiden is meer dan elkaar even zien en alle relevante informatie
doorgeven. Begeleiden is een proces waarbij de mentor/coach en degene die wordt begeleid elkaar regelmatig
zien. Iedereen in de organisatie heeft de taak om nieuwe medewerkers en stagiairs een warm welkom te geven.
De locatiedirecteur en de mentor zorgen ervoor dat er volop aandacht is voor het welbevinden en ontwikkeling.
Begeleiding van stagiairs
De stagiairs van nu zijn de collega’s van straks. Niet zelden komen stagiairs graag terug op een school waar ze
het goed naar hun zin hebben gehad.
Stagiairs
Wie
Wat
Wanneer
Mentor (bouwcoördinator of
Warme ontvangst, wennen, delen
Eerste stagedag
leerkracht van de groep)
belangrijkste informatie.
Team
Kennismaken en warme ontvangst. Eerste stagedag
Mentor
Stageopdrachten doornemen.
Naar behoefte
Mentor
Stagiair helpen met het plannen
Naar behoefte
van de opdrachten.
Mentor
Rechtvaardig beoordelen van de
Naar behoefte
lessen en stageopdrachten.
Locatiedirecteur
Informeren hoe het gaat.
Iedere stageperiode
Begeleiding van nieuwe medewerkers met ervaring
Nieuwe medewerkers met ervaring
Wie*
Wat
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Wanneer

Mentor (locatiedirecteur,
bouwcoördinator of collega)

Locatiedirecteur

Delen van de strategische
uitgangspunten van SSBB en de
belangrijkste informatie over de
school.
Warme ontvangst en introductie
geledingen.
Delen van de belangrijkste
informatie over de groep.
Warme ontvangst, belangstelling.
Bespreken zorgleerlingen.
Schoolafspraken en jaarplanning.
In de wandelgangen polsen hoe
het gaat.
Klassenbezoek en nagesprek.

Mentor en locatiedirecteur
Locatiedirecteur
Locatiedirecteur
Locatiedirecteur

Open gesprek.
Functioneringsgesprek.
Klassenbezoek en nagesprek.
Beoordeling.

Nieuwe medewerker
Mentor

Opstellen POP.
Afrondend evaluatiegesprek en
polsen behoefte.

Locatiedirecteur
Mentor en collega die de groep
goed kent
Team
IB’er
Mentor
Mentor en locatiedirecteur

Voor de eerste lesdag

Nader te bepalen
Voor de eerste lesdag
Hele periode door
Voor de eerste werkdag
Voor de eerste werkdag
Wekelijks
Na een wenperiode van vier
weken
Na twee maanden
Halverwege het eerste jaar
Naar behoefte
Aan het einde van het eerste jaar
voordat er een vaste benoeming
wordt gegeven
Aan het einde van het eerste jaar
Aan het einde van het eerste jaar

* Bij nieuwe medewerkers met ervaring mag de mentor ook de locatiedirecteur zijn.

Begeleiding startende leerkrachten
Onderstaand plan is een richtlijn. Het vereist maatwerk. Het moet wat betreft de tijdsbesteding te doen zijn voor
iedereen. Ook moeten nut en noodzaak helder zijn.
Week
Activiteit
Door
0
- Kennismakingsgesprek en
Directie
rondleiding door de school
- Gesprek over de
schoolorganisatie
- Warme ontvangst en
introductie geledingen
0
Gesprek over het opstarten van
Mentor
de groep
Hele periode
Warme ontvangst, belangstelling Team
door
Begeleiding
in week 1 tot
10
2
Gesprek met IB’er over
IB’er
zorgstructuur binnen de school
3
Klassenbezoek en
Mentor
begeleidingsgesprek
4
Overlegmoment 1
Directeur en mentor
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6
9
Begeleiding
na week 10
12
14
16
25

30
32
39
40
Einde van de
drie eerste
jaren

Klassenbezoek en
begeleidingsgesprek
Klassenbezoek en
begeleidingsgesprek

Mentor

Begeleidingsgesprek
Overlegmoment 2
Klassenbezoek en
begeleidingsgesprek
Klassenbezoek en
beoordelingsgesprek m.b.t. een
vaste benoeming
Begeleidingsgesprek
Overlegmoment 3
Functioneringsgesprek,
bespreken van POP
Evaluatie schooljaar
Beoordeling of startende
leerkracht zich voldoende heeft
ontwikkeld

Mentor
Directeur en mentor
Mentor

Mentor

Directeur

Mentor
Directeur en mentor
Directeur
Mentor
Locatiedirecteur

Overleven
In het begin heeft een startende leerkracht slechts één vraag: ‘Hoe overleef ik?’ De begeleiding moet ervoor
zorgen dat de startende leerkracht zich veilig voelt, zich mentaal en fysiek goed voelt, dat er een prettige
samenwerking wordt opgebouwd met collega’s en dat er een prettige start gemaakt wordt met de groep. Als de
mentor en de startende leerkracht hierin slagen, kan de startende leerkracht de blik verruimen en verdiepen en
oog krijgen voor bredere aspecten zoals: de schoolcultuur, het klassenmanagement, omgaan met verschillen in de
groep, omgaan met ouders, een gezonde balans tussen werk en vrije tijd, enzovoorts. Ervoor zorgen dat startende
leerkrachten ingroeien op school is zo complex (technisch, vakdidactisch, professioneel, psychologisch en sociaal)
dat één persoon niet al deze taken op zich kan nemen. Goede aanvangstbegeleiding bouwt op een netwerk van
verschillende mensen op school die formeel en informeel betrokken zijn. Ieder teamlid dient een steentje bij te
dragen om de inwerkperiode tot een succes te maken en de startende leerkracht het gevoel van een warm bad te
geven waarin hij/zij tot optimale ontplooiing kan komen.
Facilitering
Een startende leerkracht is een leerkracht die lesgeeft in de eerste drie jaar van zijn/haar onderwijsloopbaan.
Conform de cao heeft de startende leerkracht in de eerste drie jaar 80 uur duurzame inzetbaarheid (per jaar
beschikbaar naar rato van de werktijdfactor). Deze tijd wordt besteed aan begeleiding, professionalisering en extra
tijd voor de organisatie m.b.t. het lesgeven.
Conform het taakbeleid heeft de mentor op jaarbasis ongeveer 20 uur voor de begeleiding van startende/nieuwe
leerkrachten. Hierin is maatwerk wenselijk.
Taken en verantwoordelijkheden van de mentor
De directe verbinding tussen de startende leerkracht en de praktijk van het werken op school.
Verslagen maken van observaties en van gesprekken en de besproken voorgenomen actieplannen
verwerken in een schriftelijk actieplan.
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Een cyclische volgorde aanhouden bij de gesprekken:
- De start van het gesprek. Stoom afblazen en een terugblik op het actieplan en de afgelopen periode: wat
is gelukt? Wat kan beter?
- De kern van het gesprek. Hoe nu verder? Wat is nu nodig? Stappen voor het nieuwe actieplan
bespreken.
- De afsluiting van het gesprek. De zaken op een rijtje zetten en een vervolgafspraak plannen.
Een vertrouwensrelatie met de startende leerkracht. Het vertrouwelijke deel van de gesprekken wordt niet
gedeeld met derden, dus ook niet met de directie.
Het verloop bespreken van de begeleiding, waarin de startende leerkracht zelf aangeeft waar hij/zij aan
heeft gewerkt en hoe. De mentor vult aan. De actieplannen worden besproken. De directie kan hier
sturend bezig zijn in wat (nog) nodig is.
Geen (be)oordelende functie. De mentor geeft dus geen beoordeling.
Benodigde kwaliteiten mentor
Affiniteit met startende leerkrachten.
Goed kunnen luisteren en zonder (voor)oordeel het gesprek kunnen aangaan.
Inlevingsvermogen.
Vragen kunnen stellen en goed doorvragen.
Aanmoedigen tot reflectie en zelfevaluatie.
Oog hebben voor sterke en zwakke punten.
Kennis hebben van oplossingsgerichte strategieën en deze kunnen uitvoeren.
Gesprekken kunnen voeren op basis van gelijkwaardigheid.
Kennis hebben van de stappen van het begeleidingsgesprek en deze kunnen uitvoeren.
Gericht en selectief kunnen observeren, zonder waardeoordeel en zo objectief mogelijk.
Analytische vermogens hebben, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden.
Kunnen stimuleren en aanzetten tot actie.
Zich kunnen houden aan de afspraken die gemaakt zijn in het begeleidingsplan voor startende
leerkrachten.
Kennis hebben van en inzicht hebben in de taken en verantwoordelijkheden die de startende leerkracht
moet ontwikkelen.
Taken en verantwoordelijkheden van de startende leerkracht
Stelt zich op de hoogte van de inhoud van het begeleidingsplan.
Zet zich in om als startende collega deel van het team te worden.
Wil leren van anderen binnen de school.
Wil kennis en ervaring delen binnen de school.
Werkt aan (en is verantwoordelijk voor) de eigen groei in competenties, kennis en vaardigheden.
Reflecteert op het eigen gedrag (samen met mentor).
Geeft bij de directie aan (tijdens functioneringsgesprekken) op welke wijze hij/zij heeft gewerkt aan de
ontwikkeling van de competenties.
Legt in het POP vast wat hij/zij heeft gedaan om zich te ontwikkelen en stelt ontwikkelingsdoelen op.
Ontwikkelt zich in 3 jaar (of aantoonbaar sneller) van startende leerkracht tot zelfstandig functionerende
leerkracht.
Leert te genieten van geïnspireerd lesgeven.
Taken en verantwoordelijkheden van het team
Zorgt ervoor dat de nieuwe collega zich welkom voelt.
Betrekt de nieuwe collega bij (alle) schoolzaken.
Biedt de nieuwe collega hulp als dat nodig is, bijvoorbeeld bij afwezigheid van de mentor.
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Inwerken en begeleiding leidinggevenden
Indien gewenst krijgen nieuwe leidinggevenden voor minimaal het eerste jaar een coach.
De algemeen directeur is voor nieuwe locatiedirecteuren de vraagbaak voor praktische zaken, maar dit
kan ook een collega locatiedirecteur zijn.
Een collega leidinggevende is mentor, niet zijnde de direct leidinggevende.
In het eerste jaar is er minimaal maandelijks contact met de direct leidinggevende over het welbevinden
van de nieuwe leidinggevende.
Pas na het eerste jaar gaat de leidinggevende aan de slag met de registratie of herregistratie.
De nieuwe leidinggevende heeft enkele maanden voor zijn/haar vaste benoeming een
beoordelingsgesprek.
Inwerken en begeleiden IB-ers
Indien mogelijk worden IB-ers door de zittende IB-er ingewerkt.
Indien gewenst krijgen nieuwe IB-ers voor minimaal het eerste jaar een coach.
Een collega IB-er binnen de school of SSBB is mentor.
In het eerste jaar is er minimaal maandelijks contact met de direct leidinggevende over het welbevinden
van de IB-er.
Na het eerste jaar start de nieuwe IB-er met scholing.
De nieuwe IB-er heeft voor zijn/haar vaste benoeming een beoordelingsgesprek.
Begeleiding overige medewerkers
Alle overige medewerkers (administratie, schoonmaak, OA) krijgen een mentor toegewezen.
In het eerste jaar is er minimaal maandelijks contact met de direct leidinggevende over het welbevinden
van de nieuwe medewerker.
De nieuwe medewerker heeft voor zijn/haar vaste benoeming een beoordelingsgesprek.
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Hoofdstuk 5 Bestuursformatieplan, professioneel statuut en
werkverdelingsplan
De begroting gebruiken we als het bestuursformatieplan.
Voor zowel het formatieplan als het werkverdelingsplan is breed draagvlak wenselijk.
Ieder team heeft een professioneel statuut met deze uitgangspunten:
- We leggen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie.
- De leidinggevenden hanteren gedeeld leiderschap.
- Beleid wordt bepaald op basis van breed draagvlak.
Ieder team bepaalt zelf hoe men het werk verdeelt, de WTF bepaalt welk opslagpercentage men
hanteert. De kopgroep adviseert om de WTF te bepalen op basis van lesuren en een
opslagpercentage te hanteren van 42%.
We benoemen een nieuwe leerkracht altijd per de eerste van de maand, ook al valt deze datum
in de vakantie.
Inleiding
In een professionele cultuur denkt en praat iedereen mee over belangrijke beslissingen. We leggen de
verantwoordelijkheid graag zo laag mogelijk in de organisatie neer. We werken namelijk veel liever bottom-up dan
top-down. De teams en de (G)MR denken dus actief mee bij het opstellen en vaststellen van het bestuursformatieen werkverdelingsplan. We spreken van gedeeld leiderschap als alle leden van een team volledig betrokken zijn
bij de besluitvorming. Met andere woorden: ieders capaciteiten en talenten worden ingezet voor maximaal
resultaat. Alle medewerkers maken onderdeel uit van dat team.
Bestuursformatieplan en begroting
In het bestuursformatieplan geeft de algemeen directeur aan welke functies van welke omvang, aard en niveau op
korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Dit
bestuursformatieplan wordt in oktober/november aan de GMR voorgelegd ter instemming.
Binnen SSBB gebruiken we de begroting als bestuursformatieplan. Hierin zijn m.b.t. de formatie de volgende items
opgenomen:
Het meerjarenformatiebeleid en de leerlingprognoses.
Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen.
Functieverdeling in aard, niveau en omvang.
Het werkverdelingsbeleid gaat uit van gesprekken op bestuursniveau (PGMR in oktober/november), schoolniveau
(team en PMR in februari/mei) en werknemersniveau (juni).
Professioneel statuut
Ieder team stelt zelf een professioneel statuut op. Ieder statuut hanteert de volgende uitgangspunten:
1. We leggen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie.
2. De leidinggevenden hanteren gedeeld leiderschap.
3. Beleid wordt bepaald op basis van breed draagvlak.
De zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen houdt in
dat de collega’s en de directie het volgende samen bepalen:
De inhoud van de lesstof.
Op welke manier leerkrachten de lesstof aanbieden aan de leerlingen en welke middelen ze daarbij
gebruiken.
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Welke pedagogisch-didactische aanpak er op school gebruikt wordt en hoe deze aanpak toegepast wordt
(zoals bij leerlingenbegeleiding en oudercontacten).
Hoe leerkrachten, als onderdeel van het team, hun bekwaamheid onderhouden, waarbij ze rekening
houden met de bovengenoemde punten.
Voldoende zeggenschap
Leerkrachten moeten voldoende zeggenschap van het bestuur en de schoolleiding krijgen over de invulling van
het werk om dit werk goed te kunnen doen. Uiteraard moet dit wel passen binnen de kaders van het
onderwijskundig beleid van de school. Op school maken we daarom afspraken over de afstemming van deze
professionele ruimte van de leerkrachten en het schoolbeleid.
Werkverdelingsbeleid en werkverdelingsplan
We maken onderscheid tussen het werkverdelingsbeleid en het werkverdelingsplan. Het werkverdelingsbeleid
ziet toe op het proces van werkverdeling en omvat alle variabelen over het berekenen van de WTF, het
opslagpercentage, de wijze waarop men het werk verdeelt, enzovoort.
De uitkomst van dit proces is het werkverdelingsplan. Uit dit plan blijkt hoe het werk in het komende schooljaar
over de teamleden is verdeeld. Zowel het werkverdelingsbeleid als het werkverdelingsplan dient te worden
voorgelegd aan het team en de PMR.
Proces werkverdelingsplan
Stap Actie
Periode
1. De algemeen directeur stelt het meerjarenformatiebeleid en het
Oktober/november
bestuursformatieplan op.
2. De schoolleider deelt minstens twee weken van tevoren de onderhavige en door
Februari/maart
de PMR goedgekeurde regeling werkverdelingsbeleid met de werknemers. Over
het werkverdelingsbeleid wordt in een teamvergadering gestemd volgens de
draagvlakprocedure (zie hieronder).
3. De schoolleider brengt de werkzaamheden voor het komende schooljaar in kaart
Februari/maart
en inventariseert de voorkeuren van de werknemers over hun inzet in het volgende
schooljaar. De schoolleider maakt op basis van deze voorkeuren een voorstel voor
de groepsverdeling en de taakverdeling.
4. Het team spreekt met elkaar over de werkverdeling op basis van het voorstel van
April
de schoolleider.
5. De schoolleider rondt na het teamgesprek het conceptwerkverdelingsplan af en
April
legt deze voor aan het team.
6. De schoolleider legt het conceptwerkverdelingsplan ter instemming voor aan de
Mei
PMR.
7. De schooleider spreekt individuele werknemers en maakt met hen definitieve
Juni
afspraken over de inzet in het volgende schooljaar.
Draagvlakprocedure werkverdelingsbeleid en werkverdelingsplan
Er bestaat voldoende draagvlak voor beide conceptplannen als ten minste twee derde van de teamleden instemt
met de plannen.
Stemgerechtigd zijn alle teamleden die benoemd zijn binnen de structurele formatie van de school (dus
geen vervangers) per 15 mei van enig jaar.
De stemming vindt plaats tijdens de teamvergadering. Teamleden die wel stemgerechtigd zijn, maar niet
bij de teamvergadering aanwezig kunnen zijn, stemmen via mail.
Het team neemt een besluit over:
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De verdeling van de te geven lessen en groepen over de teamleden.
De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken.
De tijd voor vóór- en nawerk.
Studiedagen.
De tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel.
Welke taken het team uitvoert, en de tijd en verdeling daarvan.
De pauzes.
De aanwezigheid op school.
De besteding van de werkdrukmiddelen.
De kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever.
Werkverdelingsplan Cupella
Ieder personeelslid krijgt via het overzicht in Cupella inzicht in de onderdelen van zijn jaartaak. Hierin staat
vermeld:
Het totaal aantal uren voor de lestaak, voor- en nawerk, duurzame inzetbaarheid, professionalisering en
schooltaken.
De ingevulde uren die horen bij de voorlopig toegekende lessentaak en het voor- en nawerk.
De nog in te vullen uren, waaronder in ieder geval de uren voor schooltaken, duurzame inzetbaarheid en
professionalisering.
Voor nieuwe medewerkers: de wijze waarop de WTF wordt berekend.
Bepaling WTF
Ieder team bepaalt zelf hoe de WTF wordt bepaald, hoe de werkzaamheden worden verdeeld en hoe de
variabelen worden ingevuld.
Het advies is om de WTF te berekenen op basis van het aantal lesuren. Hiervoor kan de formule worden
gehanteerd zoals die gebruikt wordt in het Excel-bestand van de VGS. Volgens de kopgroep die dit document
heeft samengesteld, doen we hiermee het meeste recht aan de leerkrachten.
Tevens is het advies om een opslagpercentage lesgebonden taken van 42% te hanteren.
Taken
Ieder team bepaalt zelf wat er onder overige taken wordt verstaan, hoeveel uur er voor een taak staat en hoe die
uren worden verdeeld.
Compensatieverlof
Leerkrachten die meer dan 940 uur lesgeven, hebben recht op compensatie. We gaan in gesprek met deze
collega’s. Ze kunnen kiezen uit:
1. Het verschil tussen 940 en het werkelijke aantal lesuren compenseren.
2. Het verschil tussen 940 en het werkelijke aantal lesuren uitbetalen.
3. Het verschil tussen 940 en het werkelijke aantal lesuren verrekenen met taakuren.
Vakantieverlof
De VGS-tool is behulpzaam bij het berekenen van het openstaande saldo vakantieverlof per de einddatum van het
dienstverband. We benoemen nieuwe leerkrachten altijd per de eerste van de maand, ook al valt deze datum in
een vakantie. Nieuwe leerkrachten moeten zich rustig kunnen inlezen en zich op school kunnen voorbereiden.
Werk-naar-werk regeling
Wanneer SSBB formatieve problemen voorziet, zal zij een werk-naar-werkregeling afspreken met de vakbonden
(i.c. RMU) of gebruik maken van de afspraken die hieromtrent tussen VGS en RMU zijn gemaakt. De regeling
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omvat onder meer afspraken over de invulling van werk-naar-werk-begeleiding en een eventuele vrijwillige
vertrekregeling. De volledige regeling is op te vragen bij de VGS.
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Hoofdstuk 6 Deeltijdbeleid en verlof
We streven naar maximaal twee gezichten voor dezelfde groep. De minimum WTF voor
leerkrachten met een vaste benoeming is daarom 0,5.
Schoolbelang gaat voor individueel belang.
Voor zowel arbeidsduurvermeerdering als arbeidsduurvermindering geldt: het moet in de
formatie passen.
Bij calamiteitenverlof wordt een dringende oproep gedaan om de zorgtaken evenredig tussen
partners of familieleden te verdelen.
Bij eigen huwelijk in combinatie met een verhuizing hoeven de verlofdagen voor de verhuizing
niet noodzakelijkerwijs samen te vallen met deze verhuizing zelf.
Een werknemer kan aanspraak maken op overig kort buitengewoon verlof onder de volgende
voorwaarden:
- Het aantal verlofdagen per schooljaar mag niet meer bedragen dan twee maal het aantal
werkdagen per week.
- De werknemer heeft zelf geen invloed op het tijdstip van de gebeurtenis maar wordt moreel
gezien of om andere zwaarwegende redenen wel geacht aanwezig te zijn.
Onbetaald verlof kan worden opgenomen als:
- Werknemer én werkgever akkoord gaan.
- Het primaire proces niet wordt verstoord.
Als professionaliseringsuren (professionalisering op eigen initiatief) onder de lesuren vallen,
kan de medewerker verlof krijgen onder de volgende voorwaarden:
- De uren worden gecompenseerd met de taakuren.
- De werknemer haalt de lesuren op een ander moment in.
- De werknemer neemt onbetaald verlof op.
(Geldt niet voor medewerkers die subsidie ontvangen voor vervanging.)
Inleiding
Goed werkgeverschap betekent ook dat we zoveel mogelijk tegemoet moeten komen aan de wensen van onze
medewerkers, dus ook als het om hun WTF en verlofdagen gaat. Soms wil iemand meer, maar soms ook minder
werken. Behalve dat wet- en regelgeving in de meeste gevallen uitsluitsel geeft, willen we als werkgever graag dat
iedere werknemer een WTF heeft die bij zijn/haar (privé)situatie past. Wet- en regelgeving houdt echter ook
rekening met het schoolbelang. Dit hoofdstuk geeft richting aan dat dilemma. We streven altijd naar een
win-winsituatie.
Als het gaat om buitengewoon verlof zijn we ook een aantrekkelijk werkgever. Hierin hanteren we de menselijke
maat met het besef dat de loyaliteit naar het gezin vóór het werk gaat.
Regeling deeltijdarbeid
Doelstellingen Regeling
Met de onderhavige regeling omtrent de inwilliging van verzoeken over het aanpassen van de arbeidsduur en de
voorwaarden waaronder in deeltijd wordt gewerkt, streven we naar het volgende:
1. De eenheid van het onderwijskundig handelen in de groep waarborgen.
2. Maximaal twee gezichten voor dezelfde groep, dus een minimum WTF voor leerkrachten van 0,5 FTE.
3. De beheersbaarheid en de bestuurbaarheid van de schoolorganisatie waarborgen.
4. De mogelijkheid behouden om algemeen werkbare lesroosters samen te stellen.
Uitgangspunten
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1.
2.

3.

4.
5.

We streven ernaar de beschikbare formatieplaatsen voor het personeel met een zo klein mogelijk aantal
personeelsleden in te vullen.
Het personeel moet de mogelijkheid hebben om, onder voorwaarden, in deeltijd te kunnen werken. Die
voorwaarden zijn:
De verhouding tussen de lesgebonden en niet-lesgebonden taken van onderwijsgevend
personeel dat in deeltijd werkt, mag niet onevenredig zijn ten opzichte van personeel dat een
volledige onderwijsgevende betrekking heeft, tenzij de werkgever en de werknemer hierover met
wederzijds goedvinden afwijkende afspraken over maken.
Door deze regeling worden verworven rechten van het huidige personeel niet aangetast.
Verzoeken van het personeel om de arbeidsduur aan te passen worden gehonoreerd, tenzij
zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen – in de zin van artikel 2 lid 9 en 10 Wfw (Wet flexibel werken)
– inwilliging van dit verzoek beletten. Een nadere uitwerking van deze bedrijfs- en dienstbelangen komt in
het navolgende tot uitdrukking.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de algemeen directeur van de stichting.
De algemeen directeur van de stichting zorgt ervoor dat de inhoud van de regeling te raadplegen is door
alle werknemers van de stichting.

Vermeerdering arbeidsduur
Een verzoek van personeel tot vermeerdering van de arbeidsduur wordt in onderstaande gevallen goedgekeurd :
1. Als er ruimte beschikbaar is binnen de formatie van de school.
2. Als de resterende vacatureruimte na goedkeuring van dit verzoek ingevuld kan worden met inachtneming
van de uitgangspunten van dit beleid.
3. Als dit niet leidt tot verdringing van werkgelegenheid.
4. Als het huidige functioneren van de leerkracht geen aanleiding geeft om het verzoek te weigeren.
5. Als er geen redenen zijn omtrent de individuele belastbaarheid van de werknemer om zich hiertegen te
verzetten.
6. Als dit niet leidt tot een bezetting waarbij meer dan twee onderwijsgevende personeelsleden per klas
ingezet moeten worden om het onderwijs voor die klas te verzorgen.
Vermindering arbeidsduur
Een verzoek van personeel tot vermindering van de arbeidsduur wordt in onderstaande gevallen goedgekeurd:
1. Als de resterende vacatureruimte na goedkeuring van dit verzoek ingevuld kan worden met inachtneming van
de uitgangspunten van dit beleid.
2. Als dit niet leidt tot een bezetting waarbij meer dan twee onderwijsgevende personeelsleden per klas ingezet
moeten worden om het onderwijs voor die klas te verzorgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de
minimale betrekkingsomvang van personeelsleden die in deze regeling bepaald is.
3. Als de betrekkingsomvang van leerkrachten na goedkeuring van het verzoek ten minste 20 uur per week
bedraagt.
4. Wanneer twee duo-collega’s in onderling overleg – en met instemming van de directeur – afspreken dat zij in
een schooljaar samen de groep bezetten en wel op een zo’n manier dat één personeelslid dat schooljaar voor
een kleinere benoemingsomvang werkzaam is dan 20 uur per week, komt de werkgever met dat personeelslid
een tijdelijke vermindering van de arbeidsduur overeen voor de duur van dat betreffende schooljaar. Voor de
uren minder dan 20 uur per week wordt onbetaald verlof verleend.
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Stappenplan aanpassing arbeidsduur

Stap 1

Stap 2

Stap 3.a

Stap 3.b

Notitie

• Werknemer dient schriftelijk een verzoek tot aanpassing van de
arbeidsduur in bij werkgever (art. 2 lid 3 Wfw).
• Inhoud verzoek: tijdstip van ingang; gewenste arbeidsduur; gewenste
spreiding van de uren over de week.
• Het verzoek dient vóór 1 april van het voorafgaande schooljaar te worden
ingediend.
• Werknemer kan ten hoogste eenmaal per jaar een verzoek indienen.

• Werkgever gaat met de werknemer in gesprek over het verzoek (art. 2 lid
4 Wfw).
• Werkgever honoreert het verzoek: stap 3.a. (art. 2 lid 5, 7, 8 Wfw).
• Werkgever willigt het verzoek niet in: stap 3.b. (art. 2 lid 8, 9, 10 Wfw en
schoolspecifieke regeling).

• De werkgever willigt het verzoek van de werknemer in, voor zover het
gaat over het tijdstip van de ingang en de omvang van de aanpassing.
• De werkgever kan de gewenste spreiding van de uren naar redelijkheid en
billijkheid wijzigen.
• De werkgever deelt de beslissing schriftelijk aan de werknemer mee,
uiterlijk een maand voorafgaand aan het beoogde tijdstip van de ingang
van de aanpassing.

• De werkgever kan bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang besluiten het
verzoek af te wijzen.
• De werkgever deelt de beslissing uiterlijk een maand voorafgaand aan het
beoogde tijdstip van de ingang van de aanpassing schriftelijk aan de
werknemer mee onder opgaaf van redenen.

• Indien de werkgever niet een maand voor het beoogde tijdstip van ingang
van de aanpassing over het verzoek heeft beslist, wordt de arbeidsduur
aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer (art. 2 lid 12
Wfw).
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Verlof
Buitengewoon verlof
Voor het begrip ‘buitengewoon verlof’ sluiten we in dit beleid aan bij de typen verlof die de CAO PO hierbij noemt.
Wanneer de buitengewoonverlofregelingen in de cao een wettelijke basis hebben, hoeft de WAZO (Wet arbeid en
zorg) niet apart geraadpleegd te worden. Het wettelijk bepaalde is namelijk al in de cao-tekst betrokken. Bij de
toepassing van de verschillende verlofregelingen in onze organisatie sluiten we aan bij wat hierover bepaald is in
de CAO PO (en daarmee dus ook bij de WAZO). In dit hoofdstuk staan enkele aanvullende afspraken (die met de
PGMR overeengekomen zijn) die:
De toepassing van de regelingen verduidelijken.
Nadere invulling geven aan het kader van de cao.
Calamiteitenverlof
Voor bezoek aan een arts, etc. is het uitgangspunt dat dergelijke afspraken buiten werktijd plaatsvinden.
Als dit noodzakelijkerwijs niet anders kan, vindt dit betaald plaats onder werktijd.
Bij plotselinge confrontatie met een ziek kind op een werkdag, waarbij niemand anders beschikbaar is om
voor het kind te zorgen, ontvangt de werknemer betaald verlof (op grond van artikel 8.7 lid 3) voor zover
het verzuim een (gedeelte) van de dag beslaat. Geacht wordt dat deze tijd gebruikt wordt voor het vinden
van opvang voor het zieke kind. Is de ziekteduur van het kind langer dan deze ene dag, dan dient
gezorgd te worden voor andere opvang voor het kind. Als het zieke kind noodzakelijkerwijs verzorgd dient
te worden door de werknemer, dan kan het verlof dat langer duurt dan 1 dag, worden geschaard onder
het kortdurend zorgverlof uit artikel 8.7 lid 2 sub i. Op de werknemer wordt het dringende beroep gedaan
de zorgtaken evenredig tussen partners te verdelen.
Kort buitengewoon verlof
Bij toepassing van artikel 8.7 lid 1 geldt expliciet dat verlof wordt verleend voor zover de hierin genoemde
omstandigheden samenvallen met een werkdag van de werknemer (zie ook tekst cao). Bij eigen huwelijk in
combinatie met een verhuizing wordt een uitzondering gemaakt. In dat geval hoeven de verlofdagen voor de
verhuizing niet noodzakelijkerwijs samen te vallen met de verhuizing zelf. Het recht op deze twee dagen mag ook
worden opgenomen voorafgaand of aansluitend aan het verlof in verband met huwelijk. Het budget van maximaal
vier (2 + 2) vrije dagen (inclusief de huwelijksdag zelf) kan in overleg met de leidinggevende in een aangesloten
tijdsperiode worden opgenomen.
Overig kort buitengewoon verlof
Een werknemer kan aanspraak maken op overig kort buitengewoon verlof onder de volgende voorwaarden:
Het aantal verlofdagen per schooljaar mag niet meer bedragen dan twee maal het aantal werkdagen per
week.
De werknemer heeft zelf geen invloed op het tijdstip van de gebeurtenis, maar wordt moreel gezien of om
andere zwaarwegende redenen wel geacht aanwezig te zijn.
Samenloop kort buitengewoon zorgverlof en kortdurend zorgverlof
Bij ernstige ziekte van een familielid is het mogelijk om vanwege de noodzakelijke zorgverlening het kortdurend
zorgverlof (artikel 8.7 lid 2 sub i) aan te vullen met het ‘overige kort buitengewoon verlof’ (artikel 8.8 cao). Hierbij
ontstaat dan een betaalde verlofperiode van vier weken. Dit kan alleen wanneer er wordt voldaan aan de wettelijke
criteria tot toekenning van kort zorgverlof. In uitzonderlijke situaties beslist de directie.
Lang buitengewoon verlof in persoonlijk belang
Lang buitengewoon verlof in het persoonlijke belang (onbetaald) wordt verleend wanneer het primaire proces
hierdoor niet wordt verstoord. Hierbij worden onderstaande vragen meegewogen:
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Hoe vaak heeft iemand hier al aanspraak op gemaakt?
Is het organisatorisch inpasbaar en wordt de goede voortgang van het onderwijs niet geschaad?
De leidinggevende overlegt over de toekenning van dit type verlof met de algemeen directeur.
Verlof vanwege professionalisering onderwijsgevend personeel
In de WTF van iedere leerkracht zitten professionaliseringsuren. Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij zich
binnen die uren professionaliseren. Als de persoonlijke professionaliseringsmomenten onder lestijd vallen en dit
niet op een andere manier kan worden opgelost, krijgt de werknemer onder de volgende voorwaarden verlof:
De uren worden gecompenseerd met de taakuren.
De werknemer haalt indien mogelijk de lesuren op een ander moment in.
De werknemer neemt onbetaald verlof op.
Deze regeling geldt niet voor werknemers die door subsidie recht hebben op studieverlof of voor medewerkers die
professionaliseren op verzoek van de werkgever.

28
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Hoofdstuk 7 Duurzame inzetbaarheid, verzuimbeleid en vervanging
Onder duurzame inzetbaarheid verstaan we: de werknemer moet met passie en plezier
zijn/haar werk kunnen blijven doen. Zowel de werknemer als de werkgever heeft de
inspanningsplicht om dit te bereiken.
Persoonlijke aandacht voor welbevinden door de leidinggevende is een belangrijke sleutel
om verzuim te voorkomen.
Ook tijdens de verzuimperiode blijft persoonlijk contact met de leidinggevende erg
belangrijk.
Bij vervanging volgen we de geldende wet- en regelgeving, maar we zijn alert op de risico’s
m.b.t. vaste contracten van minder dan 20 uur (0,5 FTE).
Inleiding
Wat ons betreft komen de strategische uitgangspunten allemaal samen in het beleid ‘duurzame inzetbaarheid’.
Wat is er nu mooier, maar wellicht ook uitdagender, dan dat een medewerker met passie en plezier zijn/haar werk
kan (blijven) doen? We zijn zuinig op onze bouwstenen. Dat moet blijken uit de arbeidsvoorwaarden, maar zeker
ook uit de arbeidsomstandigheden. Dienend leiderschap en oprechte persoonlijke aandacht voor iedere
werknemer is daarin cruciaal. En die warme belangstelling moet juist worden getoond als een werknemer uitvalt.
Duurzame inzetbaarheid
Onder duurzame inzetbaarheid verstaan we: de werknemer moet met passie en plezier zijn/haar werk kunnen
blijven doen. Zowel de werknemer als de werkgever heeft de inspanningsplicht om dit te bereiken.
Dat doen we aan de hand van onderstaande modellen.

29
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Verzuimbeleid
Onder het ziekteverzuimbeleid verstaan we het geheel aan maatregelen die gericht zijn op het voorkomen en/of
verminderen van het verzuim op onze scholen. Hierbij zijn activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de
(sociale) veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer in relatie tot zijn/haar werk van wezenlijk
belang.
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Preventie
Persoonlijke aandacht van de leidinggevende voor het welbevinden van de werknemers is de belangrijkste sleutel
om verzuim te voorkomen. Preventief verzuimbeleid houdt in dat mogelijke oorzaken van verzuim worden
gesignaleerd en dat maatregelen worden genomen om verzuim, voor zover mogelijk, tegen te gaan. Dit gebeurt in
ieder geval aan de hand van individuele gesprekken met werknemers. Persoonlijk contact met en actieve
betrokkenheid bij de werknemer is essentieel om signalen van werknemers over verminderde inzetbaarheid waar
te nemen. Daarom zijn regelmatige gesprekken tussen de leidinggevende en de werknemer van belang. Wij
verwachten daarnaast van werknemers dat zij melding maken van problemen die hen belemmeren in hun
functioneren. De volgende gesprekken zijn in het kader van verzuimpreventie van belang:
Werkoverleg of informeel overleg
De leidinggevende heeft regelmatig (ten minste eenmaal per maand) informeel contact met de individuele
werknemer. Het vaststellen van de mate van welbevinden is een belangrijk doel van die informele
contacten.
Functioneringsgesprek (gesprekkencyclus)
Tijdens de functioneringsgesprekken (of andere gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus) is het
ziekteverzuim een van de vaste gespreksonderwerpen. Op deze manier kan systematisch worden
geïnventariseerd of er (werkgerelateerde) oorzaken voor het verzuim zijn en kunnen werknemers op hun
verzuimgedrag worden aangesproken als dit noodzaak is. Ook kan worden nagegaan welke oplossingen
mogelijk zijn om het verzuim in de toekomst terug te dringen.
Verzuimgesprek
Werknemers die frequent en/of om onduidelijke redenen afwezig zijn, behoeven de aandacht. Van
frequent verzuim is sprake als een werknemer zich ten minste drie keer per jaar of twee keer per halfjaar
ziekmeldt. Persoonlijke gesprekken tussen leidinggevende en werknemer moeten inzicht geven in de
achterliggende oorzaken en, afhankelijk van de aard van die oorzaken, leiden tot een te volgen aanpak.
Terugkeergesprek na zwangerschaps- en bevallingsverlof
Voorafgaand aan de terugkeer van een medewerker na zwangerschaps- en bevallingsverlof voert de
leidinggevende een gesprek met de medewerker over de belastbaarheid. Bij twijfel over de
belastbaarheid wordt een preventief consult bij de bedrijfsarts ingepland (mede gelet op een eventuele
uitkering bij ziekte als gevolg van zwangerschap en/of bevalling (ZW)).
Preventief consult bedrijfsarts
Wanneer er bij de medewerker of de leidinggevende signalen zijn die wijzen op mogelijk ontstaan van ziekte, kan
een preventief bezoek aan de bedrijfsarts worden gebracht. De bedrijfsarts brengt samen met de medewerker de
individuele arbeidsrisico’s in kaart en er wordt gekeken naar mogelijke preventieve maatregelen. Het consult kan
zowel op initiatief van de medewerker als op initiatief van de leidinggevende worden ingezet.
Risico-inventarisatie en evaluatie
In het kader van de arbeidsomstandigheden wordt iedere vier jaar een RI&E uitgevoerd. Hieruit komen mogelijke
gezondheidsrisico’s naar voren die door middel van prioritering en een plan van aanpak worden opgepakt.
Daarnaast wordt op grond van de uitkomsten van de RI&E en de gesprekken met werknemers bepaald over welke
risico’s het personeel voorlichting krijgt.
Preventief medisch onderzoek (PMO)
In het kader van de arbeidsomstandigheden worden de medewerkers iedere vier jaar in de gelegenheid gesteld
om een preventief medisch onderzoek te ondergaan onder begeleiding van Perspectief. Het doel van het PMO is
om eventuele gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De deelname aan het PMO is op
vrijwillige basis.
Voorlichting
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Voorlichting over het ziekteverzuimbeleid kan een belangrijk onderdeel zijn van de aanpak van ziekteverzuim.
Alleen als alle werknemers en de directie zich verantwoordelijk voelen voor een zo laag mogelijk ziekteverzuim,
kan dit doel worden bereikt.
Ziekmelding en drempel
De ziekmelding dient de werknemer telefonisch bij de directe leidinggevende te doen. Door de telefonische
ziekmelding bij de leidinggevende werpen we bewust een kleine drempel op. Hierdoor sluiten we ziekmelden om
niet-zwaarwegende redenen zoveel mogelijk uit. De directie zal zich ervoor inzetten dat iedere werknemer een
sterke binding met het werk en de collega’s heeft. Daarom zorgt de directie voor warm contact als er sprake is van
ziekte.
Verzuimbegeleiding en re-integratie
Ook tijdens de verzuimperiode blijft persoonlijk contact met de leidinggevende erg belangrijk.
Als er een ziekmelding heeft plaatsgevonden streeft de directie ernaar het herstel, de werkhervatting of de reintegratie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Dit wordt bewerkstelligd door de onderstaande activiteiten:
De leidinggevende onderhoudt regelmatig contact met een (langdurig) zieke werknemer. Daarbij hoort
een eventueel af te leggen bezoek aan huis of het ziekenhuis. Voor zover de gezondheidstoestand het
toelaat, dient de zieke werknemer bereikbaar te zijn voor de leidinggevende.
Betrokkenheid van collega’s en leidinggevenden met de zieke is belangrijk. Bij langdurig verzuim van het
werk kan vervreemding optreden, wat een negatief effect heeft op de werkhervatting. Regelmatig contact
(wekelijks) met de zieke kan dit voorkomen. Behalve telefoontjes, ziekenbezoek, bloemen enz. is het ook
goed om relevante post en andere informatie van de school door te sturen. Vanuit de werkgever wordt op
gezette tijden een attentie bezorgd.
Tijdens het verzuim is het de zieke werknemer niet toegestaan andere werkzaamheden te verrichten
zonder toestemming van de bedrijfsarts en van de directie.
Van de werknemer wordt verwacht dat hij veranderingen in de gezondheidssituatie doorgeeft aan de
schoolleiding. De bedrijfsarts trekt daaruit conclusies wat betreft de benutbare mogelijkheden voor arbeid.
Een zieke werknemer werkt mee aan een spoedig herstel en doet er alles aan om op een zo kort
mogelijke termijn het werk weer op te pakken. Als de bedrijfsarts op goede gronden van mening is dat de
werknemer geheel of gedeeltelijk weer in staat is om te werken, wordt dit advies opgevolgd.
Mede op basis van de adviezen van de bedrijfsarts kan ervoor worden gekozen de werknemer tijdelijk
aangepast werk te laten verrichten. Bij aangepast werk is het van belang dat er afspraken worden
gemaakt over het doel, de aard, de inhoud en de duur van het werk. Het gaat hier dan om in het kader
van re-integratie wenselijke arbeid en níet om nieuw bedongen arbeid.
Het uitgangspunt bij re-integratie is in eerste instantie de terugkeer naar het eigen werk, eventueel in een
aangepaste vorm (spoor 1). Als blijkt dat de werknemer het eigen werk niet meer kan uitvoeren en er
geen geschikte arbeid binnen de stichting voorhanden is, probeert de werkgever de werknemer in een
andere organisatie van passend werk te voorzien (spoor 2).
De werkgever zal alle re-integratie-inspanningen verrichten die redelijkerwijs van hem kunnen worden
verwacht om de werknemer snel weer aan het werk te helpen in de eigen organisatie. Als vaststaat dat de
eigen arbeid niet meer kan worden verricht en er geen andere passende arbeid in de eigen organisatie
voorhanden is, bevordert de werkgever dat de werknemer bij een andere werkgever wordt ingeschakeld
voor bij hem passende arbeid. Deze zogenaamde re-integratie tweede spoor wordt in nauw overleg met
de bedrijfsarts ingezet.
Bij de verzuimbegeleiding kan gebruik worden gemaakt van derden ter bevordering van de re-integratie,
bijvoorbeeld door de inzet van een arbeidsdeskundige op het moment dat er vragen ontstaan over het
doel van de re-integratie. De inzet van een arbeidsdeskundige wordt dringend geadviseerd rondom het
eerste jaar van ziekte, tenzij onderbouwd kan worden waarom van inzet van een arbeidsdeskundige
wordt afgezien.
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Bij de re-integratie van zieke werknemers wordt in overleg met de werknemer optimaal gebruikgemaakt
van subsidies. Als een re-integratieproces niet vlot verloopt kan zowel de werknemer als de werkgever
een re-integratiedeskundige om advies vragen.
Het nauwkeurig hanteren van termijnen is van groot belang, onder meer om een loonsanctie (derde jaar
van loondoorbetaling bij ziekte) te voorkomen.
Op basis van de gemaakte keuzes tijdens de re-integratie en in het licht van de uitkomst van de WIAbeoordeling, worden er conclusies getrokken over de arbeidsovereenkomst. Diverse uitkomsten zijn in dat
verband denkbaar, waaronder aanpassing van de arbeidsovereenkomst, interne herplaatsing of ontslag
op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslag op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid is
alleen mogelijk wanneer is voldaan aan de voorwaarden die gesteld worden in artikel 20 (ZAPO), namelijk
als:
a. de arbeidsongeschiktheid onafgebroken 2 jaar heeft geduurd en;
b. herstel binnen een periode van 6 maanden na deze 2 jaar redelijkerwijs niet is te verwachten en;
c. er bij het bevoegd gezag voor betrokkene geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn.
Verantwoordelijk
Ziek
Teamlid
Locatiedirecteur
Algemeen directeur

Verantwoordelijk voor verzuimbeleid
Locatiedirecteur
Algemeen directeur
Voorzitter bestuur

Procedure
Wanneer
Dag 1

Dag van
herstel

Wanneer
Dag 1

Week 2 of 3
Maandelijks
Week 5
Week 6
Nader te
bepalen,
maar
regelmatig
Week 8

Kortdurend verzuim
Wat
Ziekmelding via VGS en opnemen in verlofoverzicht.

Wie
Leidinggevende
geeft ziekmelding
door aan
administratie
Administratie

Herstelmelding via VGS en opnemen in verlofoverzicht.

Langdurend verzuim
Wat
Ziekmelding via VGS en opnemen in verlofoverzicht.

Indien wenselijk: bericht naar bedrijfsarts om zieke op
te roepen.
Contact met zieke, attentie namens team.
Zo nodig bericht naar bedrijfsarts om probleemanalyse
op te stellen.
Zo nodig opstellen probleemanalyse.
Indien mogelijk: koffie drinken met het team.

Opstellen van plan van aanpak.

wie
Leidinggevende geeft
ziekmelding door aan
administratie
Leidinggevende
Leidinggevende
Leidinggevende
Bedrijfsarts/verzuimconsultant
Ziek in overleg met
bedrijfsarts

Verzuimconsultant
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6-wekelijks
42e week
Jaar 1
(uiterlijk!!)

Rond de 12e
maand
Week 87
(uiterlijk!!)
Week 87
Week 89

Week 91
Week 104
Maand 24
Maand 28

Verzuimgesprek en eventueel bijstellen van plan van
aanpak (re-integratiedossier opbouwen).
Ziekmelding aan het UWV.
Eerstejaarsevaluatie en afspraken voor
tweede jaar.
Raadplegen re-integratiedeskundige.
Subsidie sluitende aanpak/pre-advies.
Eventueel aanvragen arbeidsdeskundig advies. Dit kan
ook al eerder in het traject plaatsvinden als de situatie
daarom vraagt.
Opstellen actueel oordeel.

Leidinggevende en
verzuimconsultant
Verzuimconsultant
Verzuimconsultant en
leidinggevende

Evaluatie plan van aanpak met de werknemer.

Verzuimconsultant en
leidinggevende
Leidinggevende

Overhandiging van dossier aan werknemer (evaluatie
plan van aanpak, probleemanalyse en eventuele
bijstellingen, actueel oordeel).
Aanvraag WIA onder overlegging van dossier bij UWV.
Instroom in WIA (bij positief besluit van UWV).
Ontslag bij voortdurende arbeidsongeschiktheid uit de
eigen functie.
Einde vergoeding door GS-vitaal.

Verzuimconsultant

Bedrijfsarts

Werknemer
Werknemer
Leidinggevende

Arbeidsvoorwaarden tijdens ziekte
Tijdens ziekte kunnen er andere condities zijn met betrekking tot arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste gaan over
de loondoorbetaling tijdens ziekte en over regels rondom verlofopbouw.
Loondoorbetaling tijdens ziekte
Tijdens het eerste ziektejaar ontvangt een medewerker op grond van de ZAPO (regeling ziekte en
arbeidsongeschiktheid primair onderwijs, bijlage CAO PO) volledige doorbetaling van het brutoloon. Vanaf
het tweede ziektejaar is er sprake van korting op het loon. De VGS voert de korting automatisch uit en
stelt de werkgever en de werknemer daarvan tijdig op de hoogte via e-mail. Voor de uren dat een
medewerker wenselijke arbeid verricht geldt wel een loondoorbetaling van 100%. Dit geldt voor alle
werkzaamheden (inclusief werkzaamheden die worden verricht in het belang van de re-integratie), met
uitzondering van werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis. De locatiedirecteur geeft deze uren
door aan de VGS.
Verlofopbouw tijdens ziekte
Tijdens ziekte vindt er volledige opbouw plaats van verlofuren. Dit betekent dat medewerkers tijdens
ziekte ook volledig vakantieverlof opnemen. Tijdens het verlof heeft een zieke medewerker geen reintegratieverplichting. De werkgever en werknemer maken in het kader van de verzuimbegeleiding
afspraken over de opname van vakantieverlof tijdens ziekte. Aangenomen wordt dat de werknemer
gedurende de zomervakantie ten minste vier weken aaneengesloten vakantieverlof geniet en dat hij in
deze periode vrijgesteld is van verplichte re-integratieactiviteiten, tenzij de omstandigheden van de
werknemer zodanig zijn dat opname van vakantieverlof tijdens de zomervakantie leidt tot kennelijke
onbillijkheid.
Sanctiebeleid
Zoals hierboven benoemd heeft de zieke werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren recht op
doorbetaling van (een percentage van) het loon. Daar staat tegenover dat een zieke medewerker zich
moet houden aan de spelregels rondom verzuim. In een aantal situaties heeft de werkgever het recht om

Strategisch personeelsbeleidsplan SSBB

34

de loondoorbetaling tijdens ziekte stop te zetten. Deze situaties zijn opgesomd in de ZAPO. Voordat de
werkgever tot stopzetting overgaat, wordt de werknemer hierover in ieder geval onder opgave van
redenen geïnformeerd. Waar mogelijk wordt de werknemer ook voor de stopzetting gewaarschuwd zodat
hij de gelegenheid heeft om te doen wat nodig is om stopzetting van het loon te voorkomen.
Declaratie loonkosten zieke
Vanaf 14 kalenderdagen ziekte kunnen de loonkosten van de zieke werknemer worden gedeclareerd bij GS-vitaal
met uitzondering van ziekte of arbeidsongeschiktheid waarvoor een recht op uitkering bestaat op grond van
sociale verzekeringswetgeving, bijv. ZW, WAZO, WIA, WAO en no-riskpolis. In deze gevallen ontvangt de
werkgever vergoeding vanuit het UWV. De aanvraag wordt binnen twee maanden gedaan in de selfservicemodule
van Youforce. Vervolgens kan per kalendermaand een uitkering worden aangevraagd. De administratie zorgt voor
het correct en tijdig invullen en aanleveren van dit formulier bij GS-vitaal (info@gs-vitaal.nl).
Privacy
De werkgever (en de leidinggevende) houdt zich in woord en geschrift aan de eisen die voorvloeien uit de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De werknemer heeft recht op inzage in en correctie van de
geregistreerde gegevens die op hem/haar betrekking hebben.
Cijfers
De verzuimkengetallen die het administratiekantoor verzamelt, zijn online beschikbaar via Youforce, een applicatie
van de VGS. Het overzicht bevat alleen algemene en geen individuele verzuimgegevens.
Vervanging
Bij tijdelijke benoemingen vanwege vervanging voegen we ons naar de geldende wet- en regelgeving. Hierbij
waken we voor te veel relatief kleine contracten waardoor we meer dan twee vaste gezichten voor dezelfde groep
riskeren.
De locatiedirecteur regelt de vervanging via de volgende stappen:
Stap Actie
1.
Kan er iemand van de vaste vervangers invallen?
2.
Kan de duo-collega invallen?
3.
Kan een stagiair invallen?
4.
Kan een andere collega binnen de school invallen?
5.
Kan een vaste invaller van een andere school binnen SSBB invallen?
6.
Is er een invaller uit de invalpool beschikbaar?
7.
Kan iemand die ambulant is invallen? (directie/IB/OA)
8.
Is er een invaller beschikbaar? Er ligt een werkpakket klaar waarmee de invaller minstens één dag kan
werken.
9.
Geen invaller beschikbaar? Er ligt een thuiswerkpakket klaar waarmee de groep minstens één dag kan
werken.
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Hoofdstuk 8 Gesprekkencyclus
We hanteren een tweejaarlijkse gesprekkencyclus, maar leveren maatwerk als dat nodig is.
We hanteren vaste gespreksonderwerpen en gebruiken daarvoor de formats die in
Raet/Youforce staan.
Tijdens het functioneringsgesprek is er sprake van gelijkwaardigheid tussen de werkgever en
de werknemer.
Een beoordelingsgesprek mag geen verrassing zijn voor de werknemer en de beoordeling
wordt geïllustreerd met praktische voorbeelden en/of 360-gradenfeedback van derden.
Minimaal eens in de drie jaar schrijft de medewerker een nieuw POP.
Inleiding
Een professionele cultuur en goed werkgeverschap betekent voor ons ook eerlijk zijn tegen elkaar. Goede
opbouwende feedback maakt ons beter. We vragen kwaliteit van elkaar. Dat zijn we aan de kinderen en de ouders
verplicht. In de formele en informele gesprekken zijn we eerlijk en oprecht tegen elkaar, altijd met het doel om
elkaar te versterken en (nog) beter te maken in het belang van de school en de stichting. We zijn het ook aan onze
identiteit verplicht om het beste uit onszelf en de kinderen te halen. Dit alles doen we met het besef dat we in een
gebroken wereld leven die niet maakbaar is. We zijn beslist geen volmaakte mensen en zullen het ook nooit
worden.
Gesprekkencyclus
Werknemer
Algemeen directeur
Locatiedirecteur
Vaste teamleden
Tijdelijke krachten
Functioneringsgesprek
Beoordelingsgesprek
POP-gesprek

Wie voert het gesprek
Een of meer bestuursleden
Algemeen directeur
Locatiedirecteur
Naar wens met de locatiedirecteur

Om het jaar, in ieder geval halverwege het eerste jaar dat de medewerker in dienst
is gekomen bij SSBB.
Om het jaar, in ieder geval voordat een vaste benoeming wordt aangeboden.
Voortgangsevaluatie om het jaar tijdens het functioneringsgesprek.

Leidraad gesprek
Functioneringsgesprek
Beoordelingsgesprek
POP-gesprek

Vaste gesprekspunten zoals vermeld in Raet/Youforce.
Competenties behorend bij functie.
Volgens format zoals in Raet/Youforce staat.

Algemene afspraken
De data van de gesprekken worden in de jaarplanning ingevuld of minimaal twee weken van tevoren met
de werknemer afgestemd.
Eventuele afspraken worden in het verslag vermeld en door beiden digitaal ondertekend.
Ten aanzien van beoordelingen bepaalt de leidinggevende of en bij wie inlichtingen dienen te worden
ingewonnen over de functievervulling van het personeelslid.
De leidinggevende zal gegevens met betrekking tot het personeelslid met zorg behandelen, met
inachtneming van de geldende regelgeving (thans AVG) en de regelingen die daarop gebaseerd zijn en
op de onderwijsinstelling van toepassing zijn. Verslagen worden alleen opgeslagen in Raet/Youforce.
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In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de algemeen directeur na overleg met de
betrokkene(n).
Functioneringsgesprekken
Functioneringsgesprekken zijn erop gericht om het functioneren van het personeelslid, het functioneren van het
personeelslid in relatie tot de directe leidinggevende, en het functioneren van de organisatie van de
onderwijsinstelling te optimaliseren.
We houden ons in principe aan de cyclus, maar een leidinggevende kan hier om zwaarwegende redenen van
afwijken.
Functioneringsgesprekken kunnen leiden tot het maken van afspraken over het functioneren van het personeelslid
in relatie tot diens directe leidinggevende en de werkomstandigheden.
De kenmerken van een functioneringsgesprek zijn de volgende:
Een functioneringsgesprek is een open en gelijkwaardig gesprek tussen een leidinggevende en een
medewerker. Het is gericht op doorgaande professionele ontwikkeling van de medewerker. Ook draagt
het gesprek bij aan een sterke samenwerking met de leidinggevende. Dat gebeurt als onderdeel van de
gesprekscyclus, waarin onder andere ook een beoordelingsgesprek voorkomt.
Er zijn geen rechtstreekse rechtspositionele consequenties verbonden aan een functioneringsgesprek.
Zowel de leidinggevende als de werknemer draagt gesprekspunten aan bij het functioneringsgesprek.
Het format in Raet/Youforce is de leidraad voor het gesprek en wordt vooraf door de werknemer ingevuld.
Gespreksonderwerpen FG teamleden
De afspraken die gemaakt zijn tijdens het vorige gesprek. Ingebrachte gesprekspunten.
Gestalte geven aan de identiteit van de onderwijsinstelling in de dagelijkse schoolpraktijk.
De taaktoedeling en de taakvervulling.
Het persoonlijk ontwikkelingsplan, de professionaliseringsbehoeften, -noodzaak
en -mogelijkheden.
De samenwerking met de overige personeelsleden en de verhouding tot leerlingen en ouders.
Het functioneren van het personeelslid in relatie tot diens directe leidinggevende.
De werkomstandigheden en de werksfeer binnen de onderwijsinstelling.
Verzuim en duurzame inzetbaarheid.
Gespreksonderwerpen FG directieleden
De afspraken die gemaakt zijn tijdens het vorige gesprek. Ingebrachte gesprekspunten.
Gestalte geven aan de identiteit van de onderwijsinstelling in de dagelijkse schoolpraktijk.
Leidinggeven aan de onderwijsinstelling/stichting.
Het persoonlijk ontwikkelingsplan, de professionaliseringsbehoeften, -noodzaak
en -mogelijkheden.
De samenwerking met de overige personeelsleden en de verhouding tot leerlingen en ouders.
Het functioneren van het personeelslid in relatie tot diens directe leidinggevende.
De werkomstandigheden en de werksfeer binnen de onderwijsinstelling.
Verzuim en duurzame inzetbaarheid.
Het mede zorgdragen voor voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig,
schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid.
Het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeels- en financieel beleid.
Het onderhouden van interne en externe contacten.
De overige aspecten van de directietaken.
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Beoordelingsgesprekken
Het doel van de beoordeling:
Inzicht geven in de functievervulling van het personeelslid gedurende het beoordelingstijdvak.
De mogelijkheid om waarderende of disciplinaire maatregelen te treffen, waaraan rechtspositionele
gevolgen voor het personeelslid verbonden kunnen zijn.
De kenmerken van de beoordeling:
De beoordeling is gericht op het verleden en wordt met voorbeelden en/of 360-gradenfeedback goed
onderbouwd.
Eenzijdige waardering.
De beoordeling is gericht op de mogelijkheid om waarderende en disciplinaire maatregelen te treffen,
waaraan rechtspositionele consequenties verbonden kunnen zijn.
De beoordeling mag geen verrassing zijn voor de werknemer.
Als de beoordeling van een personeelslid met een benoeming in vaste dienst negatief is, maar de
leidinggevende hieraan (nog) geen rechtspositionele gevolgen wenst te verbinden, vindt er binnen een
jaar opnieuw een beoordeling plaats. Bij een negatieve beoordeling maken de gesprekspartijen afspraken
over hoe er verbetering mogelijk is.
We beoordelen op basis van de competenties die bij de functie horen; medewerkers werken aantoonbaar
aan de onvoldoende ontwikkelde competenties.
Beoordelingsprocedure
1. De beoordeling wordt opgemaakt door de beoordelaar door het beoordelingsformulier in te vullen zoals dit in
Raet/Youforce is opgenomen. Er zijn formulieren voor de volgende functies: directie, managementassistent,
leerkracht, onderwijsassistent en intern begeleider. Zie de SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit
Leraren) en Functiewaardering PO (FUWA).
2. Het personeelslid dat beoordeeld wordt ontvangt ten minste een week voor het beoordelingsgesprek het
digitaal ingevulde beoordelingsformulier.
3. Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd aan de hand van het digitaal ingevulde beoordelingsformulier.
4. Het personeelslid krijgt de gelegenheid om zijn mening over de beoordeling kenbaar te maken. Deze mening
wordt toegevoegd aan het beoordelingsformulier.
5. Als de mening van het personeelslid voor de beoordelaar aanleiding is om de beoordeling aan te passen,
wijzigt laatstgenoemde de beoordeling dienovereenkomstig.
6. Het formulier wordt gedateerd, door de beoordelaar digitaal ondertekend en door het personeelslid digitaal
ondertekend voor gezien.
7. Het ondertekende beoordelingsformulier wordt bewaard in het personeelsdossier in Raet/Youforce dat de
leidinggevende aangelegd heeft.
Bezwaar
1. Het personeelslid kan uiterlijk binnen twee weken na dagtekening schriftelijk en gemotiveerd bezwaar
aantekenen bij de algemeen directeur. De algemeen directeur kan deze termijn al dan niet op verzoek van het
personeelslid verlengen met ten hoogste 2 weken.
2. Als de algemeen directeur de bezwaren geheel of gedeeltelijk deelt, wijzigt hij de beoordeling
dienovereenkomstig. Wanneer de algemeen directeur aan de bezwaren geheel tegemoet komt, stelt hij
vervolgens de gewijzigde beoordeling vast.
3. De algemeen directeur deelt aan het personeelslid en de beoordelaar mee welke wijzigingen in de
beoordeling zijn aangebracht of laat weten waarom de beoordeling niet is gewijzigd.
4. Als het personeelslid zijn bezwaren waaraan niet of slechts gedeeltelijk tegemoet is gekomen schriftelijk
intrekt, stelt de algemeen directeur de al dan niet gewijzigde beoordeling alsnog vast.
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5.

Als het personeelslid zijn mening over de al dan niet gewijzigde beoordeling handhaaft, wordt de zienswijze
van de werknemer als bijlage aan de beoordeling toegevoegd. De werknemer tekent de beoordeling met de
bijlage in dat geval voor gezien.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Conform de cao heeft iedere leerkracht een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), dat tijdens het
functioneringsgesprek aan de orde komt. Iedere werknemer werkt maximaal drie jaar aan het doel in het POP.
Gespreksonderwerpen POP
Aandachtspunten ter aanvulling door leerkracht.
Aandachtspunten ter aanvulling door directielid (in relatie met beoordeling).
Welke competentie wil de leerkracht ontwikkelen en met welk doel?
Welke acties zijn daarvoor nodig?
Tijdplanning.
Wat heeft de leerkracht nodig van de leidinggevende/organisatie?
Heeft het doel een relatie met de beoordeling?
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Hoofdstuk 9 Professionalisering
Onder professionalisering verstaan we het volgende: “Professionalisering is een continu en
dynamisch proces dat gericht is op het uitdiepen en verbeteren van het beroep en op het
verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden.”
Professionaliseren hoeft niet altijd te bestaan uit opleidingen. Een professionele feedback- en
coachcultuur is ook een belangrijke basis voor professionalisering. Een dergelijke cultuur krijgt
nadrukkelijk aandacht in de teamprofessionalisering.
SSBB stimuleert en bevordert professionalisering van de werknemers en stelt daarvoor ruim
budget beschikbaar. We halen het beste uit de kinderen én uit onszelf.
Professionalisering heeft altijd een link met de schoolontwikkeling en/of de ontwikkeling van
persoonlijke competenties.
Onder bepaalde voorwaarden hanteren we een terugbetalingsregeling.
Inleiding
De samenhang tussen al deze hoofdstukken is onmiskenbaar: alles heeft met elkaar te maken. Als we met passie
en plezier ons werk willen blijven doen, moeten we ons in een dynamische wereld als het onderwijs blijven
ontwikkelen. Ook vanuit de maatschappij wordt er steeds meer van ons gevraagd. We zullen dus boven ons werk
moeten blijven staan. Als team en als individu blijven we in beweging. Dat is precies wat we stimuleren en
faciliteren. Professionaliseren is geen doel op zich, maar een middel om kwaliteit te blijven leveren. Professionele
teams volgen de ontwikkelingen op de voet, maar waken voor hypes met het etiket ‘opgaan, blinken en verzinken’.
Binnen de teams en geledingen organiseren we op een positieve wijze kritische tegenspraak en doet iedereen
mee.
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Definitie van professionalisering
“Professionalisering is een continu en dynamisch proces dat gericht is op het uitdiepen en verbeteren van het
beroep en op het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden”.
SSBB stimuleert en bevordert professionalisering van de werknemers en stelt daarvoor ruim budget beschikbaar.
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en dat ze structureel werken aan de
optimalisatie van hun competenties. Dit zijn we aan onze kinderen verplicht. We halen het beste uit de kinderen én
uit onszelf.
Professionaliseren hoeft niet altijd te bestaan uit opleidingen. Een professionele feedback- en coachcultuur is ook
een belangrijke basis voor professionalisering. Een dergelijke cultuur krijgt nadrukkelijk aandacht in de
teamprofessionalisering.
Voorwaarden
De middelen voor professionalisering worden jaarlijks gereserveerd in de begroting. Personeelsleden kunnen hun
wensen rond professionalisering kenbaar maken bij de locatiedirecteur tijdens het ‘Cupellagesprek’ in april/mei.
De locatiedirecteur zal de aanvraag toetsen aan:
De relevantie voor de school of stichting (o.a. school- en jaarplan).
De kosten in relatie tot beschikbaar budget. De werkgever stelt op schoolniveau minimaal gemiddeld op
basis van de cao een bedrag per FTE beschikbaar om werknemers aan hun professionalisering te
kunnen laten werken.
Het gemiddelde beroep van het betrokken personeelslid op het professionaliseringsbudget.
De relatie tussen professionalisering en de te ontwikkelen competenties.
Het afronden van een studie hoeft in principe geen directe invloed op verandering van functie of beloning
te hebben. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
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Ieder personeelslid heeft binnen het taakbeleid professionaliseringsuren. De medewerkers zijn zelf
verantwoordelijk voor de invulling daarvan.
Onderscheid professionalisering
Als het gaat om professionalisering maken we onderscheid tussen:
Teamprofessionalisering (studiedagen, leerteams, teamvergadering, etc.).
Professionalisering op verzoek van de werkgever.
Professionalisering op verzoek van de werknemer.
Professionalisering d.m.v. teamprofessionalisering
Teamprofessionalisering vindt plaats tijdens lesvrije uren. In het werkverdelingsplan zal ieder team moeten
vaststellen in hoeverre dit past binnen de WTF van zowel fulltimers als parttimers.
De werknemer en werkgever overleggen over de professionaliseringsuren. Als het niet mogelijk is om binnen de
norm van de toebedeelde uren te blijven, wordt onderzocht of er geschoven kan worden met andere uren. In
principe worden er geen extra uren uitbetaald. Het uitgangspunt is dan dat er ook eigen tijd aan de studie wordt
besteed, omdat de werknemer ook persoonlijk voordeel geniet van de opleiding.
Professionalisering op verzoek van de werkgever
Als de werknemer professionaliseert op verzoek van de werkgever, vergoedt de werkgever alle kosten (inclusief
eventuele vervangingskosten) en wordt er geen terugbetalingsregeling gesloten. Dat geldt ook voor de
competenties die ontwikkeld moeten worden in relatie tot de beoordeling en voor opleidingen die moeten worden
gevolgd omdat wet- en regelgeving dat vereist. Voorbeelden zijn:
Registratie schoolleider
Gymbevoegdheid
BHV
Professionalisering op eigen initiatief
Als de werknemer een opleiding volgt in het kader van persoonlijke professionalisering, dan dient de werknemer
de opleiding buiten de lesgevende taken te volgen. Valt de opleiding samen met de lesgevende taken van de
leerkracht, dan kan de leerkracht onder voorwaarden worden vervangen: zie Hoofdstuk 6 ‘Deeltijdbeleid en verlof’.
Beschikbare budget voor individuele professionalisering wordt op basis van de cao beschikbaar gesteld en is
opeisbaar door iedere werknemer.
Vergoeding
De volgende kosten worden vergoed:
Boeken
Reiskosten
Cursus/college
Verblijfskosten (alleen indien noodzakelijk)
Terugbetalingsregeling
Deze terugbetalingsregeling is in onderstaande gevallen niet van toepassing:
Als de opleiding wordt gesubsidieerd.
Als de werknemer buiten eigen schuld of om zwaarwegende redenen voortijdig moet stoppen met de
opleiding.
Als de werknemer buiten eigen schuld of om zwaarwegende redenen het dienstverband binnen drie jaar
na het voltooien van de opleiding moet beëindigen.
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Als de professionaliseringskosten lager zijn dan €500,00 per jaar.
Als er sprake is van teamprofessionalisering of als het om een opleiding gaat die op verzoek van de
werkgever wordt gevolgd.
Als de professionalisering maar voor een deel voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, kan de leidinggevende
besluiten tot gedeeltelijke vergoeding van de kosten. De overige kosten dienen dan door het betreffende
personeelslid betaald te worden. Dit besluit zal dan worden toegelicht.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet toereikend zijn, wordt er overlegd met de leidinggevende en worden
er nadere afspraken gemaakt.
Bijlage: Overeenkomst per studie/opleiding/cursus
Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe
Rembrandt van Rijnstraat 33
4033 GG Lienden
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
[naam vertegenwoordiger werkgever],
hierna te noemen: de werkgever
en
[naam werknemer]
[geboortedatum werknemer]
[adres werknemer]
hierna te noemen: de werknemer
komen als volgt overeen:
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De werkgever vergoedt de kosten van de studie [naam van de studie/opleiding/cursus, waardoor voor partijen
duidelijk is om welke opleiding het gaat] van de werknemer, tot een maximum van EUR [maximum bedrag].
Als de arbeidsovereenkomst binnen drie jaar na afronding van de studie wordt verbroken anders dan door het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of door ziekte, dan dient werknemer het volgende aan werkgever
terug te betalen:
bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen twaalf maanden na afronding van de opleiding: EUR [hele
bedrag]
bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen vierentwintig maanden na afronding van de opleiding: EUR
[2/3 van het hele bedrag]
bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen zesendertig maanden na afronding van de opleiding: EUR [1/3
van het hele bedrag]
Aldus in tweevoud overeengekomen, per pagina geparafeerd en ondertekend,
te [plaats], op [datum]
te [plaats], op [datum]
Namens [naam werkgever]
[naam vertegenwoordiger werkgever]
________________________________

[naam werknemer]
______________________________
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Hoofdstuk 10 Onkostenvergoedingen, lief en leed
We passen een sober, maar doelmatig beleid toe m.b.t. onkostenvergoedingen. Het
uitgangspunt is dat medewerkers alle kosten vergoed krijgen die ze redelijkerwijs moeten
maken om hun werk goed uit te kunnen voeren.
We passen een sober ‘lief en leed’-beleid toe, maar tegelijk willen we persoonlijke aandacht en
waardering laten blijken zoals een goed werkgever betaamt.
Inleiding
“Ik heb liever een paar warme, welgemeende woorden dan een zak met geld als blijk van waardering,” zei een
medewerker ooit. Zij heeft gelijk. We zijn een non-profitstichting. De middelen zijn beperkt en moeten sober en
doelmatig besteed worden. Er is geen ruimte voor dikke bonussen en uitgebreide primaire en
onkostenvergoedingen. We laten wel die warme, welgemeende woorden gepaard gaan met een leuke attentie.
We komen niet met lege handen aan als er sprake is van lief of leed. “In voor- en tegenspoed leert men elkaar pas
echt kennen,” zei een wijs iemand ooit en zo is het.
Ook m.b.t. de onkostenvergoedingen proberen we binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden een
aantrekkelijke werkgever te zijn.
Onkostenvergoedingen
We passen een sober maar doelmatig beleid toe m.b.t. onkostenvergoedingen. Het uitgangspunt is dat
medewerkers alle kosten vergoed krijgen die ze redelijkerwijs moeten maken om hun werk goed uit te kunnen
voeren.
Thuiswerkkosten
Voor wie
Vergoeding
Locatiedirectie en algemeen directeur
Schoollaptop t.w.v. maximaal € 1000 euro per drie
jaar.
Locatiedirectie
Telefoon en internetvergoeding van € 30 per maand.
Algemeen directeur
Internetvergoeding van € 40 per maand en een
telefoonvergoeding van € 50 per maand.
Overige medewerkers
Kunnen in goed overleg met de directie gebruikmaken
van een schoollaptop.
Extra’s voor het personeel
Wat
Kerstpakket of eindejaarsgratificatie
Personeelsuitjes, attentie op de Dag van de
Leraar, attenties n.a.v. teamprestaties, e.d.
Lunch op studiedagen
Diner bij verplicht overwerk ’s avonds op school
(gesprekken ouders, e.d.)
Personeelspot

Vergoeding
Ter waarde van € 75 per jaar.
Maximaal € 100 per personeelslid per jaar.
Maximaal € 15 per persoon per maaltijd.
Declaratie per maaltijd van maximaal € 7,50.
Iedere school maakt op schoolniveau afspraken over
inkomsten en uitgaven van de plaatselijke
personeelspot ter aanvulling op de SSBB-afspraken.

Beleid personeelsuitjes en personeelspot
Vanuit de schoolmiddelen wordt per personeelslid € 100 beschikbaar gesteld voor de personeelspot. Dit bedrag
valt onder de werkkostenregeling (WKR). Vanuit dit bedrag worden bijvoorbeeld personeelsuitjes, een gebaar op
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de Dag van de Leraar of attenties n.a.v. speciale teamprestaties bekostigd. Als de bestuurscommissie of het
bestuur deelneemt, worden de kosten voor de commissieleden betaald uit representatiekosten. De kosten voor
personeel vallen daarom niet alsnog onder de WKR, omdat deze vanuit de personeelspot worden bekostigd en de
bijdrage daaraan door de werkgever al t.l.v. de WKR is gebracht.
Beleid maaltijden
Een maaltijd, etentje of receptie kan onder het budget van de WKR vallen. Voor een etentje, receptie of maaltijd
op school geldt het volgende:
Als een werknemer in de avond verplicht op school werkzaamheden moet verrichten, kan hij voor een
maximumbedrag van € 7,50 zijn maaltijd declareren. Deze maaltijdvergoeding dekt de werkelijke uitgave
van de maaltijd tot een bedrag van € 7,50. Bonnen dienen te worden overlegd. Er kan geen vergoeding
gevraagd worden als de werkgever voor de maaltijd zorgt.
De werkgever streeft er zoveel mogelijk naar om binnen het WKR-budget te blijven. Zie WKR-beleid.
Reiskosten
Reiskosten
Voor wie/wat
Vergoeding
Medewerkers die meer dan drie km van hun werk
Cafetariaregeling, bij voorkeur verrekenen in
wonen
december en/of mei.
Leasefiets
Zie voor de voorwaarden: Lease a bike regeling
Fiets-privéregeling
De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid
deel te nemen aan een fietsprivé-regeling. Omdat
deze ‘uitruil’ onder de werkkostenregeling valt, gelden
de volgende kaders:
- We bepalen deze mogelijkheid op eens per vijf jaar
maximaal € 900,00 (fietspakket), met een gespreide
aftrek over drie jaar.
- Eens per jaar mag er voor € 90,00 ‘uitgeruild’ worden
aan onkosten. Denk aan onderhoud, reparatie,
fietskleding e.d. Als het totaal maar niet meer is dan €
900,00 in de vijf jaar.
Veer- en pontdiensten
Worden vergoed mits dit de reisafstand of de reistijd
met minimaal 20% verkort. Kosten declareren aan de
hand van de werkelijk gemaakte kosten (bonnen
overleggen).
Dienstreizen
Vergoeding van € 0,28 per km voor alle
dienstkilometers boven de vaste vergoeding voor
woon-werkverkeer.
Beleid dienstreizen
De werkgever verstrekt € 0,28 per kilometer onbelast, waarvan € 0,09 onder de WKR valt.
Onder dienstreizen wordt verstaan:
Reis vanaf huis naar cursusplaats, minus de reiskosten huis-school als het een werkdag betreft.
Reis vanaf school naar ouderbezoekadressen en excursies.
Reis naar avondactiviteiten van school, mits er geen gebruik wordt gemaakt van de maaltijdvergoeding.
Studiedagen op niet-werkdagen.
Woon-werkverkeer voor lesgevende taken (inval).
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Overige onkostenvergoedingen
Overige onkostenvergoedingen
Wat
Verklaring omtrent gedrag
Inrichting lokaal/werkruimte
Gebruik materialen school
Kopieerkosten
Lidmaatschap vakbond
Computerbril
Verhuiskosten

Pensionkosten

Vergoeding
Wordt geheel vergoed.
Declaratie van maximaal € 20 per jaar (overleggen
bonnen).
Gratis bij goed beheer.
€ 0,05 per kopie en tot € 25 gratis.
Uitwisseling eindejaarsuitkering of vakantiegeld.
Declaratie (met bon) met een maximum van € 200 per
drie jaar.
€ 2.200 voor fulltime dienstverband per verhuizing.
Parttimers naar rato (overleggen bonnen).
Forfaitaire tegemoetkoming zoals hieronder vermeld.
Maximum van € 375 per maand (zie onderstaande
voorwaarden).

Beleid verhuiskosten
De werknemer die is verhuisd voor de uitoefening van zijn functie, ontvangt hiervoor een
tegemoetkoming van de werkgever als voldaan is aan alle onderstaande voorwaarden:
De werknemer is benoemd of aangesteld voor ten minste één jaar.
De werknemer woonde op een afstand van meer dan 40 kilometer van de plaats van tewerkstelling en
gaat wonen binnen een afstand van 20 kilometer van de plaats van tewerkstelling.
De reisafstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling is met ten minste 20 kilometer bekort.
De werknemer heeft uiterlijk binnen 6 maanden na de verhuizing een verzoek voor tegemoetkoming
ingediend.
De werknemer is gehouden de ontvangen tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terug te betalen als het
dienstverband, voor bepaalde of onbepaalde tijd, binnen drie jaar na toekenning van de verhuiskostenvergoeding
wordt beëindigd, hetzij op eigen verzoek, hetzij als gevolg van aan hem/haar te wijten feiten of omstandigheden.
Als er sprake is van de verplichting tot terugbetaling wordt de hoogte van het terug te betalen bedrag bepaald
volgens de formule P/36 maal het toegekende bedrag. P is hierbij 36 minus het aantal hele maanden dat ligt
tussen toekenning van het bedrag en het moment van beëindiging van het dienstverband.
De tegemoetkoming in de verhuiskosten omvat:
Een tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor transport van de inboedel van de werknemer en zijn
gezinsleden naar de nieuwe woning, wat omvat: de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken,
de te maken reiskosten ter bezichtiging van woonruimte, de eventuele opknapkosten aan de nieuwe
woning, en dubbele woonkosten, van in totaal een bedrag van € 2.200.
Een forfaitaire tegemoetkoming voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten
vastgesteld op 12% van het jaarsalaris, met een minimum van € 1.800 en een maximum van € 5.500.
Pensionkosten
Medewerkers kunnen in aanmerking komen voor pensionkosten onder de volgende voorwaarden:
De werknemer die bij een verhuizing in aanmerking zou komen voor een tegemoetkoming in de
verhuiskosten en die naar het oordeel van de werkgever niet in de gelegenheid is dagelijks heen en weer
te reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling, heeft gedurende het eerste jaar, gerekend
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vanaf het moment van benoeming of aanstelling, aanspraak op een tegemoetkoming in te maken
pensionkosten.
De in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming bedraagt 90% van de werkelijk gemaakte pensionkosten,
met een maximum van € 375 per maand.
Daarnaast ontvangt de werknemer een tegemoetkoming in de te maken reiskosten binnen Nederland om
éénmaal per week zijn woning te bezoeken.
Lief en leed
We passen een sober ‘lief en leed’-beleid toe, maar tegelijk willen we persoonlijke aandacht en waardering laten
blijken zoals een goed werkgever betaamt.
Naast deze stichtingsgebonden regeling, passen we uiteraard de gratificaties toe die in de CAO zijn vastgelegd.
Gebeurtenis
Actie
Ziekte
Bloemen o.i.d. t.w.v. maximaal € 25.
Onderwijsjubileum 12½ jaar
Bloemen o.i.d. t.w.v. maximaal € 25.
Onderwijsjubileum 25 jaar
Receptie t.w.v. maximaal € 20 per collega en
gezinslid, cadeau t.w.v. € 100.
Onderwijsjubileum 40 jaar
Receptie t.w.v. maximaal € 20 per collega en
gezinslid, cadeau t.w.v. € 100 euro.
12½ jaar in dienst bij SSBB (als dit niet samen valt
Bloemen o.i.d. t.w.v. maximaal € 25.
met het onderwijsjubileum)
25 jaar in dienst bij SSBB (als dit niet samen valt met
Cadeau t.w.v. € 100.
het onderwijsjubileum)
Afscheid
€ 20 per dienstjaar met een maximum van € 200.
Diplomering
Bloemen o.i.d. t.w.v. maximaal € 25.
Huwelijk
Cadeau t.w.v. € 150 + € 15 per bezoekend BC- of
bestuurslid.
Verloving
Bloemen o.i.d. t.w.v. maximaal € 25.
Jubileum huwelijk 12½, 25 of 40 jaar
Bloemen o.i.d. t.w.v. maximaal € 25 (bij uitnodiging
cadeau t.w.v. € 50).
Geboorte
Cadeau t.w.v. € 25.
Verhuizing
Bloemen o.i.d. t.w.v. maximaal € 25.
Afscheid BC-, (G)MR- (ouder- en personeelsgeleding) € 10 per jaar met een maximum van € 50 met
en OC-leden
bloemen.
Afscheid bestuursleden
€ 25 per jaar met een maximum van € 200 en
bloemen.
WKR-beleid
De volgende attenties en uitgaven aan werknemers vallen onder de werkkostenregeling (WKR):
Alle cadeaukaarten en boekenbonnen ongeacht de waarde.
Alle geschenken, maar geen gratificaties uitgekeerd volgens de cao-bepalingen, boven de € 25.
Receptie of maaltijd buiten de school.
Personeelsuitjes voor zover deze door de werkgever worden betaald.
Lunch (maaltijd vanwege avondactiviteit valt niet onder WKR).
Vergoeding dienstreizen: € 0,09.
Fiets-privéregeling.
Reglement cafetariaregeling
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De werkgever heeft voor het personeel besloten om met ingang van 1 januari 2008 de mogelijkheid te bieden niet
fiscaal benutte vergoeding voor reiskosten woning-werk aan te wenden door het inleveren van
brutolooncomponenten.
Hierbij zijn de volgende voorwaarden van kracht:
1. De regeling staat open voor het hele personeelsbestand van de werkgever. Elk personeelslid kan zonder
uitzondering deelnemen aan de regeling, mits hij in dienst is in de maand waarin de verrekening
plaatsvindt. Verder dient voldaan te worden aan de voorwaarden uit dit reglement.
2. De afstand woning-werk enkele reis dient minimaal 3 kilometer te zijn.
3. Om praktische redenen vindt de verrekening normaliter in de maand mei en december plaats, aangezien
dan makkelijker een totale berekening gemaakt kan worden van te verrekenen bedragen.
4. Per jaar maakt de werknemer kenbaar of deze deel wil nemen aan de regeling. Deelname in enig
kalenderjaar leidt in geen enkele situatie tot de verplichting om een volgend jaar opnieuw deel te nemen.
5. Deelname aan de regeling kan slechts gaan over de periode van 1 januari tot en met 31 december van
enig jaar of een kortere periode binnen een kalenderjaar.
6. Deelname door de werknemer aan de regeling kan leiden tot een lagere grondslag voor het SV-loon (ZW,
WW en WIA) en een lager loon gedurende de eerste twee ziektejaren. Dit is voor rekening en risico van
de werknemer. De werknemer kan de werkgever of het administratiekantoor hier nooit voor aansprakelijk
stellen.
7. Er mag maximaal 10% van het brutojaarloon worden ingeruild voor nettoreiskosten woning-werk.
8. Door het inruilen van brutolooncomponenten mag het loon niet beneden het wettelijk minimumloon en
vakantiegeld komen.
9. Er mogen uitsluitend toekomstige looncomponenten worden uitgeruild. Dat betekent dat reeds uitbetaalde
brutolooncomponenten niet meer voor verrekening in aanmerking kunnen komen.
10. De volgende looncomponenten kunnen worden ingeruild voor nettoreiskosten woon-werkverkeer:
a. Eindejaarsuitkering
b. Vakantiegeld
c. Brutomaandloon
d. Nader door de werkgever aan te wijzen looncomponenten
11. Als een werknemer kiest voor verlaging van het brutomaandloon zal dit leiden tot een lagere uitkering van
het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. De berekeningsgrondslag hiervoor wijzigt dus.
12. Een werknemer die deel wil nemen, kan dit doen door een berekeningsmodel in te vullen en te
ondertekenen en dit vóór 1 december (of voor 1 mei in het geval van uitruil vakantiegeld) van het
desbetreffende jaar in te leveren bij de werkgever. Met de ondertekening verklaart de werknemer akkoord
te gaan met de voorwaarden uit deze regeling.
Als de fiscale of rechtspositionele regelingen e.d. wijzigen, heeft de werkgever het recht dit reglement aan te
passen aan de actuele regelgeving.
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