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Managementsamenvatting “eigentijds op eigen benen” – koersplan 2015-2018  

 
Algemeen  
Eigentijds op eigen benen. 
Op basis van solidariteit en risicospreiding samenwerken aan een passend en gezond personeelsbestand 
waarbij de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. 
 
Missie van PON 
In de statuten is vastgelegd dat PON alles doet om de aangesloten leden te ondersteunen bij het borgen 
van de continuïteit van het onderwijsproces. 
 
Deze opdracht is vormgegeven in een breed aanbod op het gebied van personeelsbeleid. Het gaat dan om 
ondersteunende, faciliterende en coördinerende taken. Het PON richt haar werkzaamheden zodanig in dat 
het aanvullend is waar nodig, maar neemt het niet over van de besturen. De besturen behouden hun 
autonomie en verantwoordelijkheid. Vanuit deze autonomie wordt gekozen voor samenwerking om beter 
en duurzamer de rol van werkgever te kunnen vervullen ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs. Het 
gaat om een integraal proces waarin tussen de besturen, de scholen en andere actoren in de regio wordt 
samengewerkt.  
 
We werken daarbij samen om het volgende te bereiken: 
• Risicomanagement op personeelsgebied 
• De juiste kwaliteit en expertise op het juiste moment op de juiste plek 
• Voldoende kennis en expertise om strategisch HRM beleid vorm te geven 
• Gelukkig, vitaal en gezond personeel in onze scholen 
 
Aanbod  
Een keuze om samen te werken is niet vrijblijvend en heeft effecten op de wijze waarin een aantal zaken 
binnen de eigen organisatie zijn of worden aangepakt of ingericht. Het PON kan alleen aansluiten op de 
ontwikkeling die binnen het bestuur en de scholen door de besturen zelf in gang zijn gezet of zijn 
vormgegeven.  
 
Binnen de scholen bestaat verschil in expertise en behoefte aan ondersteuning. Om die reden wordt een 
driedeling van het aanbod voorgesteld:  

 basisaanbod 

 plusaanbod 

 inkoop  
 
Beslispunten ALV 
- akkoord met de driedeling basisaanbod, plusaanbod en inkoop 
- nadere inhoud van driedeling vaststellen en uitwerken 
- akkoord met de tariefstelling van de contributie van 0,5% van de personele lumpsum 
- percentage van de PONflexpool verhogen van 4 naar 6% 
- akkoord met uitbreiding van de begeleiding voor 16 uur per week  
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1. Uitgangspunten koersplan 2015-2018 
 

Visie 
Eigentijds op eigen benen. 
Op basis van solidariteit en risicospreiding samenwerken aan een passend en gezond personeelsbestand waarbij de 
kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. 

 

Missie van PON 
In de statuten is vastgelegd dat PON alles doet om de aangesloten leden te ondersteunen bij het borgen van de 
continuïteit van het onderwijsproces. 
 
Deze opdracht is vormgegeven in een breed aanbod op het gebied van personeelsbeleid. Het gaat dan om 
ondersteunende, faciliterende en coördinerende taken. Het PON richt haar werkzaamheden zodanig in dat het 
aanvullend is waar nodig, maar neemt het niet over van de besturen. De besturen behouden hun autonomie en 
verantwoordelijkheid. Vanuit deze autonomie wordt gekozen voor samenwerking om beter en duurzamer de rol van 
werkgever te kunnen vervullen ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs. Het gaat om een integraal proces waarin 
tussen de besturen, de scholen en andere actoren in de regio wordt samengewerkt.  
 
We werken daarbij samen om het volgende te bereiken: 
 

 Risicomanagement op personeelsgebied 

 De juiste kwaliteit en expertise op het juiste moment op de juiste plek 

 Voldoende kennis en expertise om strategisch HRM beleid vorm te geven 

 Gelukkig, vitaal en gezond personeel in onze scholen 
 

2. Ontwikkelingen   
 

Krimp 
De leerlingendaling in de regio gaat voorlopig gewoon door en zal zeker tot 2025 grote invloed hebben op de 
werkgelegenheid en het onderwijsaanbod in de regio. Het is noodzakelijk om meerjarig duurzaam strategisch 
personeelsbeleid te voeren om kwalitatief goed onderwijs mogelijk te blijven maken in de regio, met een gezonde 
opbouw binnen de teams in de scholen.  
 

Rol van werkgever 
De werkgevers in het onderwijs worden steeds meer gelijkgesteld met de werkgevers in andere sectoren. Een 
infrastructuur die gebaseerd was op solidariteitsprincipes wordt langzaam afgebouwd en voor het onderwijs wordt 
steeds minder een uitzondering gemaakt.  
 

Nieuwe cao PO 
De nieuwe cao PO geeft ruimte aan werkgevers om in overleg met het personeel een aantal zaken naar eigen inzicht 
en passend bij de specifieke schoolsituatie vorm te geven. Te denken valt dan het taakbeleid, duurzame inzetbaarheid 
en ruimte en middelen voor scholing. De cao PO gaat uit van een werkweek van 40 uur en een werkdag van 8 uur.  
Voor de poolers in de PONflexpool zal een passende vertaling moeten komen van deze nieuwe cao.  
Met de vakbonden wordt gekeken hoe we op PON-niveau een passende en effectieve werkwijze te ontwikkelen. 
Eventueel zelfs vertaald in een eigen cao-PON. 
 

De Wet werk en zekerheid 
De Wet werk en zekerheid is voor alle werkgevers van toepassing en het onderwijs krijgt daarin geen 
uitzonderingspositie. Voor het PON ligt er al een goede basis waarop kan worden voortgebouwd om de risico’s zo veel 
mogelijk te beperken. De Wet werk en zekerheid zal ook effect hebben op meerdere terreinen en de rol van het Pf, 
welke dat precies zijn is op dit moment nog onduidelijk. Voor de cao 2015 worden hierover nadere afspraken 
gemaakt. 
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3. Een basisaanbod en plusaanbod voor de leden van PON 
Een keuze om samen te werken is niet vrijblijvend en heeft effecten op de wijze waarin een aantal zaken binnen de 
eigen organisatie zijn of worden aangepakt of ingericht. Het PON kan alleen aansluiten op de ontwikkeling die binnen 
het bestuur en de scholen door de besturen zelf in gang zijn gezet of zijn vormgegeven. 
Het gaat er om dat op alle niveaus een basis ligt om op verder te bouwen. Dat geldt voor alle deelgebieden waarop 
het PON actief is, zoals strategische personeelsplanning, loopbaanbeleid en ARBO- en verzuimbeleid.  
 
Als het gaat om vormgegeven van werkgelegenheidsbeleid: PON werkt aanvullend en kan pas effectief personeel van 
werk naar werk middelen als op schoolniveau en op bestuursniveau mobiliteitsbeleid en loopbaanbeleid is 
vormgegeven. PON kan oplossingen bieden die verbonden zijn met dat wat de besturen zelf al in gang hebben gezet. 
PON kan daarbij ondersteunend en faciliterend zijn en kan in meer of mindere mate worden ingeschakeld afhankelijk 
van de behoeften van het bestuur. 
 
Veel grotere besturen hebben de laatste jaren meer expertise zelf binnen gehaald, daarom wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een basisaanbod voor alle leden en een plusaanbod voor leden die hiervoor extra middelen moeten 
inzetten. Het zijn diensten die door PON voor haar leden worden aangeboden en vanuit een aanvullende bijdrage 
worden bekostigd.  
 
Een voor de hand liggend voorbeeld is het feit dat de grote schoolbesturen bijna allemaal een P&O functionaris in 
dienst hebben en zelf zaken kunnen regelen rond het opzetten van strategische personeelsplanning en HRM-beleid. 
Kleinere schoolbesturen zullen steeds meer de behoefte hebben deze kennis in te kopen en kunnen dit aanvullend in 
het plusaanbod van PON vinden. 
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4. Omschrijving van aanbod en activiteiten op hoofdlijnen 
 
In het onderstaande wordt op de verschillende deelgebieden ingegaan op de concretisering van het aanbod van PON  
en tevens aangegeven wat als basis geldt en wat als plus wordt beschouwd. 
En als derde wordt aangegeven welke diensten ook voor niet leden beschikbaar zijn en kunnen worden ingekocht als 
commerciële diensten die met BTW zijn belast.  
De volgende driedeling: 

o basisaanbod 
o plusaanbod 
o inkoop  

 

4.A. Risicomanagement op personeelsgebied 
4.A.1.  De daling van het aantal leerlingen 
4.A.2. Terugtredende overheid legt risico’s bij werkgevers neer 

4.A.2.1. Nieuwe ziekte wet 
4.A.2.2. Uitkeringen voor rekening laatste werkgever 
4.A.2.3. Wet werk en zekerheid 
4.A.2.4. Vervanging bij ziekte: Ontmanteling van het Vervangingsfonds 

 

4.B. De juiste kwaliteit en expertise op het juiste moment op de juiste plek 
4.B.1. Het matchen van vervanging en tijdelijk personeel via de PONflexpool 
4.B.2. Expertise inzichtelijk maken om te kunnen delen 
4.B.3. Interim management 

 

4.C. Faciliteren en ondersteuning bij strategisch HRM beleid 
4.C.1. Voorlichting en ondersteuning bij de vormgeving van werkgelegenheidsbeleid 
4.C.2. Het inzichtelijk maken en samenbrengen van vraag en aanbod 
4.C.3. Opzetten van een strategische personeelsplanning 

 

4.D. Dienstverlening op het gebied van de ARBO. 
4.D.1. Nadruk op preventie en verzuim reductie 
4.D.2. Werken op basis van het eigen regie model. 
4.D.3. Bij de curatieve begeleiding uit gaan van de eigen kracht 

 
 
 

UITWERKING OP DE DEELONDERWERPEN 
 

4.A.1. De daling van het aantal leerlingen 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

 
Tussen 2010 en 2013 heeft een daling 
plaatsgevonden op PON-niveau van rond de 15%-
20%. Wisselend per bestuur en regio.  
De werkgelegenheid op PON niveau is met meer dan 
300 fte’s gedaald. 
Door het sterk inzetten op loopbaanbeleid en een 
infrastructuur in te richten die het personeel 
ondersteunt bij het zoeken naar een nieuwe 
uitdaging is het tot 2014 mogelijk geweest 
gedwongen ontslagen te voorkomen. Besturen 
hebben ingezet op vertrekbevorderend beleid voor 
ouderen en personeel dat niet meer kan voldoen 
aan de kwaliteitseisen in het huidige onderwijs. 
Besturen hebben door al deze maatregelen tijdig 
hun personeelsbestand kunnen aanpassen aan de 
verminderde inkomsten, waarmee de financiële 

BASIS 
De werkgelegenheid blijft in 2015-2018 onder druk 
staan door de verdere daling van het aantal 
leerlingen in de regio.  
De daling zal nog eens 15-20% bedragen, wisselend 
per bestuur en gemeente. 
De vergrijzing gaat de effecten van de daling niet 
opvangen, veel ouderen zijn de afgelopen jaren al 
vertrokken.  
Het blijft noodzakelijk om sterk in te zetten op 
loopbaanbeleid en de noodzaak om personeel van 
werk naar werk te middelen verder uit te bouwen.  
De focus zal daarbij sterker op de uitstroom naar 
andere sectoren komen te liggen.  
Alles moet gericht blijven op het effectief inzetten 
op behoud van zoveel mogelijk werk gelegenheid. 
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risico’s konden worden beperkt Speerpunt blijft de instroom van jonge leraren. 
Alleen met specifieke trajecten kunnen jonge leraren 
voor het onderwijs behouden blijven 

  
  

 

4.A.2.  Terugtredende overheid legt risico’s bij werkgevers neer 

 
4.A.2.1. Nieuwe ziekte wet  
 

 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

 
Wanneer iemand binnen 4 weken dat hij/zij bij een 
werkgever in dienst is geweest ziek wordt, dan is de 
laatste werkgever verantwoordelijk voor de ziekte 
begeleiding en re-integratie. 
Alle tijdelijke vervangers hebben de opdracht 
wanneer ze voor een PON bestuur gewerkt hebben 
en ze worden na 4 weken ziek, zich direct bij de 
ARBO van PON te melden. PON neemt dan de taken 
namens de werkgever waar. 
 

BASIS 
Tijdelijk personeel wordt voor de eerste inzet bij een PON 
bestuur geïnformeerd over de voorwaarde waaronder 
men aan het werk kan binnen de PON scholen, namelijk 
dat men zich niet alleen bij het UWV meldt bij ziekte, 
maar binnen 4 weken na werkzaam te zijn geweest op 
een van de PON scholen ook bij het PON. 
Het meldpunt is de ARBO coördinator van het PON.  
 
PLUS 
De ARBO coördinator treedt in overleg met het betrokken 
bestuur bij de begeleiding en re-integratie zoals die bij 
wet is geregeld.   
 
INKOOP 
Deze diensten kunnen ook door de klanten in het SO, VSO 
en PRO worden ingekocht (btw-plichtig).  
 

 

4.A..2.2. Uitkeringen voor rekening laatste werkgever. 

 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

 
Om te voorkomen dat besturen  uitkeringen van ex-
tijdelijk personeel moeten betalen, wordt zo veel 
mogelijk met vast personeel gewerkt. 
 
 
De PONflexpool werkt met een flexibele schil van 
vaste medewerkers van 4%. Het gaat dan om 
ongeveer 50 fte. Hiermee wordt een kleine 40% van 
alle tijdelijke vervangingen gedekt. 
De poolers met een vast dienstverband zijn 
beschikbaar voor tijdelijke vacatures bekostigd uit 
eigen middelen.  
Er is ondersteunende en administratieve werkwijze 
ontwikkeld om de detacheringen die noodzakelijk 
zijn bij deze werkwijze uit te voeren en de 
loonkosten te verrekenen tussen de besturen via 
facturering. 
Hiervoor is samen met Maximedia een web-based 
instrumentarium ontwikkeld, dat aansluit op het 
matchinstrument voor vervanging, de VABO. 

 

 

Voor kort tijdelijke vacatures worden zoveel mogelijk 
vaste medewerkers ingezet via de Pool 94 of op basis van 
detachering. 

 

BASIS 

Om aan de vraag en eisen WWZ te kunnen voldoen is het 
noodzaak de flexibele schil met vaste medewerkers van 
4% naar 6% te verhogen.  

Voor de monitoring en een sluitende administratie is de 
VABO het centrale instrument waar inzicht wordt 
gekregen over alle tijdelijke inzet. 

Deze dienst biedt PON aan en kan alleen als sluitend 
systeem werken als alle betrokkenen op de hoogte zijn 
van het belang en de werkwijze. Alle matches moeten 
worden ingevoerd. 

De VABO maakt het mogelijk om: 

- Inzet van poolers te monitoren 

- Inzicht te krijgen van alle tijdelijke inzet op 
schoolniveau en bestuursniveau 

- Detacheringsovereenkomsten te generen 

- Facturering plaats te laten vinden 
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- Verantwoording bij het Vf aan te leveren 

 

 
4.A.2.3. Wet werk en zekerheid 
 

 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

 
Het ketenbeding in deze wet is voor het onderwijs 
een risico en daarvoor is een sluitend systeem nodig. 
Binnen het PON zijn al afspraken gemaakt over het 
sturen op de vervanging. De aanvragen en het 
matchen van vervangers worden vastgelegd in een 
centraal web-based instrument, de VABO. 
Alle vervangingen zijn in dit instrument 
geregistreerd.  
Ook wanneer de inzet van eigen personeel en van 
tijdelijke personeelsleden die via een andere weg 
invallen binnen de school. 
 

 

BASIS 

Om de risico’s te beperken is het werken met een 
flexibele schil van vaste medewerkers de beoogde 
oplossing. 

Om beter aan de vraag te kunnen voldoen zal de 
PONflexpool worden verhoogd van 4% naar 6%. 

 

De wet verplicht werkgevers via het ketenbeding 
personeel na 3 tijdelijke contracten een vast contract aan 
te bieden. Om dit te voorkomen wordt in de VABO een 
signaleringsinstrument toegevoegd die een 4

de
 inzet 

binnen 6 maanden blokkeert.  

 

De matchers zetten deze personen dan niet meer in bij 
het bestuur. 

Alleen in overleg met het bestuur wordt een ander besluit 
genomen. 

 

Wanneer echt alle tijdelijk inzet in VABO wordt 
geregistreerd is hiermee een centraal punt gerealiseerd 
waarin alle besturen kunnen nagaan wie waar en 
wanneer heeft ingevallen 

 

  

INKOOP 

Bovengenoemde diensten kunnen worden ingekocht bij 
het matchen van vervanging (btw-plichtig) 

 

  

 

4.A.2.4.Vervanging bij ziekte: Ontmanteling van het vervangingsfonds  

 
Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

 
Het Vervangingsfonds vergoedt steeds minder 
vervanging, zoals zwangerschapsverlof. 
De vergoeding van de loonkosten van de poolers 
worden ook steeds verder teruggebracht. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om poolers die langer dan 6 
maanden ziek zijn en uit de pool moeten. 
Door deze ontwikkeling zijn besturen genoodzaakt 
steeds meer vervanging met eigen middelen te 
bekostigen, met de bijbehorende risico’s. 
Door de inzet van de vaste medewerkers uit de 
PONflexpool kan kort tijdelijke vervanging zonder 
risico’s ingevuld worden. 
In het schooljaar 2013-2014 was de verhouding inzet 

 

BASIS 

Het vervangingsfonds vergoedt alleen nog ziekte en 
schorsing vanaf 1-1-2015. Alle overige zaken zijn voor 
eigen rekening van de besturen. De besturen hoeven 
minder premie te betalen. 

Het Vervangingsfonds geeft de mogelijkheid om onder 
voorwaarden eigen risico drager te worden voor 
vervanging. Een belangrijke voorwaarde is dat besturen 
het ziekteverzuim op orde hebben. 

Het PON gaat met een aantal schoolbesturen pilots 
opzetten om ervaring op te doen met eigen risico 
dragerschap. . 
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PONflexpool tussen declarabele vervanging en niet 
declarabele vervanging ongeveer 70% / 30%. 

 

 

Het is de vraag welke rol in 2018 nog is weg gelegd voor 
het vervangingsfonds. Deze onzekerheid maakt het 
noodzakelijk dat alle besturen zich de komen jaren gaan 
oriënteren op het eigen risico dragerschap.  

 

 

4.B.Juiste kwaliteit en expertise op het juiste moment op de juiste plek 
 

4.B.1. Het matchen van vervanging en tijdelijk personeel 
 

 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

Dagelijks maakt het PON vele matches tussen vragen 
van scholen en vervangers. Van een dag tot lange 
vervanging van meer dan een half jaar. 
Het gaat om enkele honderden vervangingen per week. 
Per schooljaar worden 11.000 matches gemaakt. 
Het gaat dan in de eerste plaats om de inzet van de 
medewerkers in vaste dienst, ongeveer 50 fte. 
Met deze vaste medewerkers wordt ongeveer 40% van 
de dagelijkse vraag aan vervanging ingevuld. De overige 
60% wordt ingevuld met tijdelijke personeel van de 
tweede lijst. 
Het PON kan in 99,6 % aan de vraag voldoen. 
De diversiteit van functies die worden ingevuld wordt 
steeds breder.  
 
Het PON verzorgt sinds 2012 ook de vervanging voor 
besturen die geen lid zijn van het PON. 
Het gaat dan om regulier basisonderwijs in de regio en 
om het speciaal onderwijs, zoals de Onderwijs 
Specialisten, De Radar, Dr. Bosschool Kentalis, praktijk 
onderwijs Symbion en Produs. 
Steeds vaker wordt er vanuit het voortgezet onderwijs 
gevraagd naar vervangers. En het lukt steeds beter daar 
onze vaste medewerkers in te zetten. Vaak met het doel 
om na detachering echt over te stappen naar het 
voortgezet onderwijs. 
 

BASIS 
Het matchen van vervangers die declarabel zijn bij het 
Vervangingsfonds 
 
Het matchen van vervangers bij kort-tijdelijke vacatures 
voor rekening bestuur.  
Hiervoor wordt een opslag van 2% in rekening gebracht 
boven op de loonkosten op basis van de GPL van de 
PONflexpool voor extra administratieve kosten. 
 
 
 
 
INKOOP 
Externe besturen kunnen diensten voor het matchen 
van vervanging inkopen. Daarvoor wordt een bedrag 
per match inrekening gebracht van € 50 per match voor 
een korte vervanging, korter dan 4 weken. 
Voor een lange vervanging wordt € 100 in rekening 
gebracht. Over deze bedragen moet BTW worden 
betaald. 
Externe besturen kunnen personeel uit de PONflexpool 
op detacheringbasis inzetten op basis van de GPL van de 
PONflexpool, met een opslag van 5% voor 
administratiekosten.  
 
 

 
4.B.2.Expertise inzichtelijk maken om te kunnen delen 

 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

De vraag om personeel worden steeds meer divers. Het 
gaat nu naast leraren ook om de vraag naar 
onderwijsassistenten, intern begeleiders, administratief 
medewerkers, ICT’ers, directeuren enz. 
De vraag naar specialisme wordt steeds specifieker, 
naast kennis van Jenaplan, Montessori  of Dalton 
onderwijs vragen scholen om expertise op het gebied 
van passend onderwijs of hoogbegaafdheid.  
 

BASIS 
In de PONflexpool werkt personeel met veel 
verschillende kwaliteiten en expertise. 
Het is goed om deze expertise meer inzichtelijk te 
maken en beter te benutten bij vraag en aanbod. 
De komende periode moet worden onderzocht hoe we 
een databank kunnen ontwikkelen waarin speciale 
kennis en expertise beter toegankelijk wordt voor 
scholen en besturen. 
Het kan gaan om invulling van tijdelijke vacatures, maar 
ook om begeleiding of ondersteuning van de scholen die 
daar behoefte aan hebben.  
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PLUS  
Inzetten van specifieke expertise in de pool, zoals een 
beeldcoach, meer begaafde leerlingen expert, enz. 
De expertise binnen de PONflexpool wordt inzichtelijk 
gemaakt. Inhuren op basis van de GPL van de 
PONflexpool en een opslag van 2 % voor administratie 
kosten.   
   

 
4.B.2. Interim management 

 

 
 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

Besturen hebben regelmatig behoefte aan de inzet van 
een interim manager. Het kan zijn voor tijdelijke 
vervanging bij ziekte, maar ook om noodzakelijk 
verandertrajecten bij scholen. 
De afgelopen 2 jaar is de vraag naar deze expertise sterk 
toegenomen. Het is voor besturen een zeer voordelige 
manier om in deze tijdelijke vacatures via het PON te in 
te vullen. Vaak kan dit op basis van reguliere vervanging 
worden ingevuld. 
 

PLUS 
 
De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben laten 
zien dat er behoefte is bij de besturen aan het inrichten 
van een pool met beschikbaar interim-personeel voor 
directie en interne begeleiding. 
 

 

4.C. Faciliteren en ondersteunen bij strategisch HRM beleid 

 
4.C.1. Voorlichting en ondersteuning bij de vormgeving van werkgelegenheid en HRM beleid 
 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

Het project ‘In beweging’ is gebaseerd op 
werkgelegenheidsbeleid en vrijwillige mobiliteit. 
Bewustwording van de krimp en de effecten van deze 
daling op de werkgelegenheid, heeft op alle niveaus de 
laatste jaren veel aandacht gehad. 
Het Loopbaancentrum OG heeft daar een belangrijke rol 
in gespeeld, het geven van teamvoorlichting, 
presentaties voor bestuurders en directeuren. Het 
voorlichten en bijeenbrengen van P&O’ers in een 
netwerk. 
Het voeren van individuele gesprekken met personeel 
dat een andere koers wil in zijn/haar loopbaan. 
Maar even belangrijk was het uitbouwen van het 
netwerk met werkgevers buiten het PON om meer 
mogelijkheden te creëren bij het bemiddelen van werk 
naar werk. Het gaat dan vooral om het VO en het SO en 
VSO. 

BASIS 
Het geven van voorlichting over ‘In beweging’ en 
loopbaanontwikkeling op alle niveaus. 
 
Het organiseren van een P&O netwerk. 
 
Het voeren van een oriënterend loopbaangesprek. 
 
Het uitbouwen van het netwerk voor PON.  
 
PLUS 
Het voeren van verdiepende loopbaangesprekken   
 
Aanbieden van scholing, training, outplacement, EVC. 
 
 
 

 
4.C.2. Inzichtelijk maken en samenbrengen van vraag en aanbod 
 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

Jaarlijks wordt op PON niveau gekeken wat de 
inkomsten en verplichtingen zijn van de PON besturen. 
Daarmee wordt inzichtelijk wat de boventalligheid is op 
PON niveau. 
De afgelopen jaren is het aantal leerlingen met meer 
dan 4000 gedaald en het aantal personeelsleden met 
300 fte. 
Alle boventalligheid heeft tot nu toe niet geleid tot 

BASIS 
 
Inzichtelijk maken van de personeelsplanning op PON 
niveau. 
 
Inzichtelijk maken van de boventalligheid per bestuur. 
 
Het verbinden van vraag en aanbod, bemiddeling van 
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ontslag.  
Doordat besturen personeel bij voorrang van elkaar 
overnemen en sterk is ingezet op vrijwillige mobiliteit is 
het gelukt personeel van werk naar werk te middelen. 
Alle vacature ruimte wordt op PON niveau inzichtelijk 
gemaakt en alle vacatures van langer dan 6 maanden 
werden op de website geplaatst zodat iedereen kon 
solliciteren. 
 

werk naar werk. 
 
Vacatures op PON niveau inzichtelijk. 
Plaatsen van vacatures op de website. 
 
 

 
4.C.3. Opzetten van strategische personeelsplanning 
 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

De meeste besturen hebben de het afgelopen jaren 
vooral sterk moeten inzetten om de boventalligheid op 
korte termijn op te lossen.  
Hierbij is door vrijwel alle besturen een sterk beroep op 
het PON gedaan om mee te denken en oplossingen te 
zoeken. Hier heeft het Loopbaancentrum OG een grote 
bijdrage in geleverd, ondersteund door Fred Ruijling. 
 
In een enkel geval heeft dit geleid tot het voeren van 
schoolbestuurlijk DGO. 
 
Steeds meer besturen zijn nu bezig om beleid te 
ontwikkelen voor een meerjarig strategische 
personeelsplanning . In enkele gevallen zijn hiervoor 
door besturen extra subsidiemiddelen aangevraagd.  
 
  

BASIS 
Inzichtelijk maken van boventalligheid op PON niveau. 
Meedenken over oplossingen voor boventalligheid. 
Het voeren van DGO op PON niveau. 
 
PLUS 
Oplossingen en strategische plan ontwikkeling voor het 
oplossen van boventalligheid. 
Ondersteuning in de organisatie en uitvoering van het 
saneren van de boventalligheid. 
Het voeren van DGO op bestuursniveau. 
 
Ontwikkeling van een meerjaren strategische 
personeelsplanning op bestuursniveau.  

 

 

4.D.Dienstverlening op het gebied van ARBO 

 
4.D.1. Nadruk op preventie en verzuim 
 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

Het PON heeft samen met ongeveer de helft van de 
besturen en scholen gewerkt aan een preventie project 
op het gebied van ziekteverzuim ‘Meer handen voor de 
klas’. Door de inzet van de vitaliteitsscan werd 
inzichtelijk gemaakt waar de risico’s op individueel 
niveau, schoolniveau en bestuursniveau liggen. Op basis 
hiervan werden plannen van aanpak opgesteld op alle 
niveaus. 
De effecten van het project zijn moeilijk inzichtelijk te 
maken. 
 

PLUS 
Het opzetten en uitwerken van preventief 
verzuimbeleid gericht op het streven naar 
verzuimreductie. 
Leren van andere besturen die structureel minder 
verzuim hebben. 
 
Activiteiten gericht op personeel op verzuimpreventie, 
vitaliteit en geluk.  
 
 
 

 
4.D.2. Werken op basis van eigen regiemodel 
 

Wat hebben we gedaan Wat gaan we doen 

De ARBO dienstverlening bij PON is gebaseerd op het 
eigen regiemodel, wat inhoud dat de leidinggevende/ 
directeur de centrale rol heeft bij de begeleiding en re-
integratie bij ziekte. 

PLUS 
 
Voor 1 april 2015 een basis voor een nieuw contract van 
2015-2017. 
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De ARBO – artsen  en de gezondheidscoaches zijn door 
PON rechtstreeks ingehuurd op basis van persoonlijke 
kwaliteiten en houden spreekuur op het PON kantoor. 
De directe lijnen hebben tot een meer integrale aanpak 
kunnen leiden.  
De besturen en directeuren krijgen advies en 
ondersteuning bij alle processen en wet en regelgeving 
van de ARBO- coördinator van het PON. 
 

Uitgangspunt blijft het eigen regiemodel en de 
werkwijze met de directe inhuur van ARBO- artsen en 
gezondheidscoaches. 
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5. SAMENWERKING 
 

Binnen het PON is de afgelopen jaren een proces in gang gezet dat steeds meer duidelijk maakt dat een 

integrale aanpak op personeelsgebied zeer effectief is. De dienstverlening van PON sluit aan op de 

behoeften van de besturen, scholen en medewerkers. Door letterlijk de schotten weg te halen op het PON 

bureau is er een organische samenwerking ontstaan die bijna altijd leidt tot passende oplossingen voor alle 

betrokken partijen. Of het nu gaat om invulling van een lastige vervanging, het re-integreren op een 

passende plek van een medewerker, een medewerker die zich wil oriënteren op een nieuwe uitdaging. 

Het maakt niet uit via welke weg de vraag binnenkomt, de interactie tussen de verschillende actoren maakt 

dat iedereen kan meedenken en worden nieuwe inzichten en mogelijkheden ontwikkeld. Oplossingen 

kunnen worden gevonden bij de PON besturen, maar ook naar de partners buiten het PON. 

Via de PONflexpool is het mogelijk op een gecontroleerde wijze jonge leraren een kans te geven op een 

vaste baan bij een PON-bestuur. De solidariteit wordt bij deze werkwijze op een mooie manier 

vormgegeven, creëert mogelijkheden zonder grote risico’s op een wijze die besturen nooit alleen zouden 

kunnen vormgeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. De PONflexpool 
Het matchen van tijdelijke vacatures en vervanging in welke vorm dan ook is de kerntaak van  de PONflexpool. 

De VABO is het centrale instrument waarin alle vervanging wordt geregistreerd. Scholen kunnen ieder moment van de 

dag en de week vervangingsverzoeken in het systeem plaatsen. Voor vervanging op korte termijn worden nog 

telefonische contacten gelegd. Wanneer scholen specifieke vragen hebben, worden deze besproken en wordt er 

gezocht naar de meest passende kandidaat. 

De personele bezetting bestaat uit: 

2 coördinatoren met een omvang van 1,8 fte 

3 assistent coördinatoren met een omvang van 1,8 fte    

flexpool 

arbo 

loopbaan 
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Effecten vergroten flexibele schil: 

Op dit moment wordt ongeveer 40% van de vervangingsvraag ingevuld door de vaste medewerkers. Door het aantal 

vaste medewerkers te verhogen kan meer vervanging worden ingevuld zonder risico’s met de WWZ.  

Op dit moment is de pool gevuld met ongeveer 50 fte, dat wordt ongeveer 75 fte bij het vergroten van de flexibele 

schil van vaste medewerkers van 4% naar 6%. Deze verhoging betekent dat er meer poolers komen die begeleiding, 

ondersteuning en scholing moeten krijgen. De huidige coördinatoren hebben niet zonder meer ruimte om deze 

begeleiding er bij te doen. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met extra inzet van coördinatie 

werkzaamheden van ongeveer  16 uur. Voor het matchen heeft de verhoging geen effect. 

 

Kwaliteit 

Alle vervangers die namens het PON naar een school gaan voldoen aan het vastgestelde profiel van PON. Er gaan geen 

vervangers naar een school zonder dat er een intake heeft plaatsgevonden. 

De PONflexpool heeft een klachtenprocedure. De poolers in vaste dienst worden door de coördinatoren in hun rol van 

leidinggevende begeleid, krijgen klassenbezoeken, functioneringsgesprekken en kunnen scholing krijgen. Wanneer 

een pooler ziek is, wordt deze door de coördinatoren begeleid.  

 

5.2.LOOPBAAN CENTRUM 
Het loopbaancentrum past als basis binnen het aanbod van PON, het gaat dan om de werkzaamheden die 

noodzakelijk zijn voor PON ‘In beweging’. Voor deze werkzaamheden is een medeweker voor 20 uur per week 

beschikbaar. De taken zijn onder andere het bijhouden van de website, het plaatsen van vacatures en het overleg dat 

hierbij hoort met de besturen of scholen. Daarnaast het verzorgen en coördineren van voorlichting aan besturen, 

scholen en individuele medewerkers. Een ander belangrijke taak is het inzichtelijk maken van de concrete 

boventalligheid en het samen brengen van vraag en aanbod. Verder heeft het Loopbaancentrum een belangrijke taak 

bij het verder uitbouwen van het netwerk naar andere werkgevers en andere sectoren om zo de weg te banen voor 

medewerkers die van werk naar werk bemiddeld willen worden. 

Het Loopbaancentrum werkt in het plus aanbod de komende tijd aan een concreet aanbod van trainingen, 

loopbaantrajecten, outplacement, evc,  enz. Deze diensten kunnen door besturen worden ingekocht. 

 

5.3.ARBO 
De ARBO bereidt op dit moment een nieuw contract voor en zal daarin nadere keuzes maken voor de bezetting de 

komende periode van 2015-2017. De ARBO valt altijd onder het plus pakket, wanneer de leden hier gebruik van willen 

maken moet dit altijd extra worden ingekocht.  

Bij het PON is één vaste medewerker als ARBO - coördinator  in dienst voor 20 uur per week als adviseur van de 

besturen en coördinator van de interne ARBO- dienst van PON. 

Daarnaast worden voor 2 dagen per week ARBO- artsen in gehuurd en 2 dagen per week gezondheidscoaches. Het 

huidige contract loopt af per 1 april 2015. 

De ARBO dienst zal een belangrijke rol krijgen bij het ontwikkelen en verdiepen van de preventief verzuim beleid. Het 

is raadzaam dat besturen, voordat ze eigen risicodrager voor vervanging willen worden, stevig op resultaten in zetten.  

 

6. DE BEKOSTIGING 
Om de risico’s in gezamenlijkheid te kunnen beperken moet door de besturen worden geïnvesteerd. De huidige wijze 

van bekostiging vraagt om een herziening en worden aangepast aan het basisaanbod voor alle leden.  

De huidige bekostiging is gebaseerd op 0,4% van de personele lumpsum en een vaste bijdrage van € 1500 per school.  

In het basispakket zitten de diensten van de PONflexpool, de ondersteunende werkzaamheden bij het voeren van 

werkgelegenheidsbeleid op PON niveau (inclusief basisdiensten Loopbaancentrum) en de algemene verenigingszaken 

en netwerken en kennisdeling van het PON. 

Het basisaanbod kan worden bekostigd uit een contributie van 0,5% van de personele lumpsum, zonder de vaste 

bijdrage van € 1500 per school. Hierbij is rekening gehouden met de ophoging van de PONflexpool van 4% naar 6%. 

Deze verhoging vraagt namelijk extra inzet van coördinatoren die de begeleiding van de poolers verzorgen. 

Voor het pluspakket wordt op basis van de behoefte van de leden een aanvullende contributie berekend. In de eerste 

helft van 2015 wordt daarvoor een nieuwe bekostigingssystematiek ontwikkeld. 

De ARBO dienstverlening is een extra dienst die kan worden ingekocht. Voor de periode 2015-2017 wordt voor 1 april 

2015 de nieuwe bekostiging van deze dienst vastgesteld. Besturen sluiten hiervoor een apart contract af.  
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BIJLAGE 1 
 

ONTWIKKELING LEERLINGENDALING  
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BIJLAGE 2 

Cijfers mbt het matchen van vervangers 2012-2014 
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