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De regionale transfercentra zijn een 
antwoord van het sectorplan PO op 
verscheidene ontwikkelingen binnen 
het primair onderwijs. De belangrijkste 
ontwikkelingen zijn in dit onderdeel 
samengevat.
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Landelijke ontwikkelingen en de gevolgen 
voor het primair onderwijs
Krimp
Ontgroening (minder geboorten) en vergrijzing leiden 
op diverse plaatsen in Nederland tot krimp van het 
aantal inwoners. De ontgroening beïnvloedt de populatie 
van basisscholen. In verschillende regio’s daalt het 
aantal leerlingen. 

In 2020 zitten er 140.000 leerlingen minder op de 
basisschool dan in 2012. Voor het primair onderwijs 
betekent dit dat de inkomsten met 500 miljoen euro 
teruglopen. Hierdoor gaan 7.000 arbeidsplaatsen verloren. 
Het wordt moeilijker om scholen in stand te houden en de 
kwaliteit komt onder druk te staan. 

Ook in krimpregio’s streven schoolbesturen naar kwalitatief 
hoogwaardig, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk 
onderwijs. Krimp is een autonome ontwikkeling die we niet 
kunnen tegengaan. Wel is het belangrijk om te anticiperen 
op de effecten. Daarbij is goede regionale samenwerking 
de sleutel tot succes. 

Regionale verschillen
Bij krimp doen zich grote regionale verschillen voor, 
onder andere in de intrede en het verloop. Die verschillen 
vergen maatwerk. Ook een integrale aanpak van de 
problematiek in de krimpregio’s is noodzakelijk. Daarbij 
is samenwerking met overheden en andere sectoren 
essentieel om de leefbaarheid op peil te houden. Omdat 
krimp zich regionaal manifesteert, moet de aanpak de 
gemeentegrenzen overschrijden. 
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Krachten bundelen
Om de personele gevolgen van krimp het hoofd te 
kunnen bieden, is het belangrijk dat schoolbesturen 
de krachten bundelen. Door samen te werken in 
regionale transfercentra, kunnen zij de gevolgen van 
krimp opvangen. 

Werken vanuit een regionaal transfercentrum:
• bevordert de mobiliteit;
• geeft personeel de mogelijkheid om door te stromen;
• maakt afspraken mogelijk over de vervanging van 

afwezig personeel.

Aantrekkelijke onderwijssector
Dan ontstaat de mogelijkheid om in krimpregio’s 
werkgelegenheid te behouden in plaats van ‘ontslagbeleid’ 
te voeren. Op deze manier blijft het, ook bij krimp, 
mogelijk om de onderwijssector aantrekkelijk te houden 
voor jonge leerkrachten en voor zij-instromers van buiten 
de sector.

Lumpsum in tijden van krimp
Sinds 2006 geldt voor het primair onderwijs de 
lumpsumbekostiging. Het bedrag dat schoolbesturen 
ontvangen om de totale organisatie en exploitatie 
te bekostigen, is gebaseerd op vaste indicatoren: 
de leerlingen. 

In tijden van groei en stabiliteit zijn de risico’s te overzien 
en beheersbaar. Bij krimp moet rekening worden gehouden 
met teruglopende inkomsten. Daarbij hebben de besturen 
te maken met nauwelijks te beïnvloeden kosten, zoals 
huisvesting, exploitatie en personeel. Dat legt een grote 
druk op de inspanningen om de begroting sluitend en 
financieel gezond te houden.

Bestuursakkoord primair onderwijs
De PO-raad en de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap hebben in 2014 het ‘bestuursakkoord 
primair onderwijs’ gesloten. Daarin zijn de partijen het 
volgende overeengekomen:

• in 2020 gebruiken negen van de tien scholen digitaal 
leermateriaal in de lessen;

• aantal/percentage zwakke scholen terugdringen;
• (top)talenten uitdagen en sneller (h)erkennen;
• in 2020 heeft 30% van de leraren een academische 

pabo- of masteropleiding (nu 18%);
• vanaf 2017 minimaal twee, waar mogelijk drie, 

lesuren bewegingsonderwijs door vakdocent of 
vakbekwame leerkracht; 

• extra budget voor deze maatregelen (Kwaliteitsimpuls 
voor het primair onderwijs) van 286 miljoen.

Cao primair onderwijs
Sinds de invoering van de cao-PO 2014-2015 per 1 juli 
2014 moeten schoolbesturen extra (geld en begeleiding) 
investeren in verdere professionalisering. Dit komt tot 
uiting in de beoordeling van personeel op de niveaus 
start-, basis- en vakbekwaam. Iedere leerkracht met een 
pabodiploma is in principe startbekwaam, maar op termijn 
moeten zij allemaal doorgroeien naar basis- en vervolgens 
vakbekwaam. De beoordeling gebeurt via een observatie-
instrument, in lijn met de gemaakte afspraken in het POP. 

Ook over de inzet van het personeel en de mogelijkheden 
tot loopbaanontwikkeling bevat de cao-PO afspraken.

Optimale verdeling
Om de werkdruk aan te pakken, is het primair onderwijs 
overgestapt op een 40-urige werkweek. Het is nu 
mogelijk om nieuwe afspraken te maken over taken 
en taakverdeling. 

Om de personele gevolgen 
van krimp het hoofd te bieden, is 
het belangrijk dat schoolbesturen 
de krachten bundelen
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In plaats van het huidige basismodel, waarin een fulltimer 
maximaal 930 uur van de 1659 beschikbare uren per 
jaar lesgeeft, kunnen scholen een overlegmodel (met 
instemming van de GMR tot standgekomen) hanteren voor 
de werkverdeling. In dat overlegmodel weegt de zwaarte 
van het werk (klassengrootte, zorgleerlingen, etc.) mee 
en is er geen sprake van een maximum aan de lesuren. 
Daardoor zijn beter afspraken te maken die aansluiten bij:

• de individuele kwaliteiten en wensen van 
de werknemer;

• een optimale verdeling in het team;
• de mogelijkheden en belangen van de school en 

de leerlingen.

Extra aandacht
De cao vraagt van besturen dat zij extra tijd en aandacht 
besteden aan het te voeren personeelsbeleid en duurzame 
inzetbaarheid van personeel.

Eigenrisicodragerschap (ERD)
Om de financiële risico’s van ziekteverzuim voor 
schoolbesturen te spreiden en te delen, is in 1992 het 
Vervangingsfonds opgericht. Het ministerie van OCW wil de 
verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds tussen 2018 
en 2030 afschaffen. Landelijk onderzoek moet aantonen of 
deze termijn verantwoord is. 

Besturen die niet meer zijn aangesloten, worden 
eigenrisicodrager voor vervanging en/of kunnen zich tegen 
de risico’s verzekeren. Toename van het ziekteverzuim kan 
voor die besturen leiden tot directe, hoge meerkosten. 

Wet werk en zekerheid (WWZ)
Met het doel om de flexibele arbeid beter te reguleren 
en te beschermen, is per 1 januari 2015 de Wet werk en 
zekerheid (WWZ) ingevoerd. Daarin zijn regels vastgelegd 
voor de benoeming van personeel en de ontslagvergoeding. 
De wet heeft grote gevolgen voor de wijze waarop 
schoolbesturen in het bijzonder onderwijs vanaf 1 juli 
2016 hun personeelsbeleid kunnen inrichten, op het gebied 
van benoeming/aanstelling en ontslag. Voor het openbaar 
onderwijs heeft de WWZ (vooralsnog) geen gevolgen. 

Gevolgen: meer risico’s
Specifieke gevolgen zijn er voor het beleid bij vervanging, 
in verband met ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof 
en ander cao-verlof. De mogelijkheden om tijdelijke 
contracten aan te bieden, zijn sterk beperkt. 

Voor het bijzonder onderwijs zijn de gevolgen bij 
vervanging van personeel nogal fors. De hoofdregel van de 
WWZ is dat na drie keer een contract in twee jaar tijd, het 
vierde contract voor on-bepaalde tijd moet zijn. De sociale 
partners hebben in het onderhandelaarsakkoord Cao-PO 
2016-2017 wel opgenomen dat vervangers van werknemers 
met lesgevende of met lesgebonden en/of behandeltaken 
zes keer (in plaats van drie keer) in drie jaar tijd (in 
plaats van twee jaar tijd) een tijdelijk contract kunnen 
krijgen. Maar ook met deze verruiming van de hoofdregel 
van de WWZ vraagt het vervangingsbeleid in het bijzonder 
onderwijs vanaf 1 juli 2016 meer aandacht van besturen. 
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Huisvesting
Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen in het 
primair onderwijs financieel verantwoordelijk voor 
onderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen. 
De taakverantwoordelijkheid lag al bij de schoolbesturen, 
maar de bekostiging ging nog via de gemeente. Tot 1 
januari 2015 bekostigde de gemeente het groot onderhoud 
(buitenonderhoud) en aanpassingen op basis van 
werkelijke kosten.

Sinds 1 januari 2015 valt de financiering van groot 
onderhoud en aanpassingen onder de lumpsum en 
ontvangen scholen een genormeerd bedrag, op basis 
van het aantal leerlingen van de school. Dit betekent 
het volgende:

• van werkelijke kosten naar een genormeerd bedrag 
per leerling;

• van werkelijke kosten voor onderhoud aan het gehele 
gebouw naar normbekostiging op basis van het huidige 
aantal leerlingen. 

Gevolgen
Gevolgen van deze stelselwijziging zijn:

• bij duurdere materialen en monumentale gebouwen is 
de bekostiging waarschijnlijk onvoldoende;

• bij leegstand in het gebouw ontstaat een financieel gat 
tussen lasten en baten.

Voor schoolbesturen met oudere gebouwen geldt dat zij 
nog niet genoeg middelen hebben kunnen reserveren voor 
groot onderhoud dat op korte termijn noodzakelijk is. 
Vooral besturen met enkele scholen kampen met dat risico. 
Besturen met meer scholen hebben meer mogelijkheden 
om de middelen van alle scholen breder in te zetten en 
te verdelen. 

Passend onderwijs
Alle scholen voor basisonderwijs zijn vanaf 1 augustus 
2014 verplicht aan alle leerlingen passend onderwijs 
te bieden. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij 
scholen. Dat betekent dat de scholen verantwoordelijk 
zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor 
werken reguliere en speciale scholen samen in 
regionale samenwerkingsverbanden.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende 
plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkings-
verbanden gevormd. In het primair onderwijs werken 
regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen in 
77 verbanden.

De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken 
over onder andere:

• de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de 
regio kunnen bieden;

• welke leerlingen een plaats kunnen krijgen in het 
speciaal onderwijs. 

Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de 
gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met 
(jeugd)zorg.

De samenwerkingsverbanden krijgen extra geld van 
het ministerie van OCW voor extra ondersteuning. 
Deze middelen worden verdeeld op basis van de afspraken 
die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Zo is 
meer maatwerk mogelijk en kan het geld zoveel mogelijk 
worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school 
en in de klas. 

Overzichtskaartje regionale 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs
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Positie directies en bestuurders
Een gevolg van de geschetste landelijke ontwikkelingen 
is dat de risico’s steeds meer op het niveau van 
het schoolbestuur komen te liggen: ‘van gedeelde 
verantwoordelijkheid, naar volledig eigen 
verantwoordelijkheid’. 

Zelf verantwoordelijk zijn, houdt ook in dat besturen 
volledig eigenrisicodrager worden. Voor veel besturen is 
deze risico-ontwikkeling, in combinatie met de effecten 
van krimp, reden geweest om hun bestuurlijke schaal 
en verantwoordelijkheid aan een kritisch onderzoek te 
onderwerpen. Om de risico’s beheersbaar te houden, 
overwegen besturen samen te werken, fusies of 
strategische allianties aan te gaan.

Personeelskosten beheersen
In het onderwijs beslaan de personele kosten een groot 
deel van de begroting. Om die begroting in evenwicht 
te kunnen houden, is sturing op en beheersing van 
de personele uitgaven een belangrijke voorwaarde. 
Voor besturen is het ingewikkeld om de controle te 
behouden wanneer het aantal leerlingen daalt en als 
gevolg daarvan ook de inkomsten. Bij veel besturen rijst 
de vraag: blijf ik het alléén organiseren of zoek ik naar 
samenwerkingsmogelijkheden op het personele vlak? 

Werkgelegenheid in stand houden
Voor besturen die de krachten bundelen en de schaal 
vergroten, kan een antwoord ontstaan om de personele 
uitgaven beheersbaar te houden. Samenwerking leidt tot 
een grotere schaal, met meer kansen voor:

• optimalisering van de mobiliteit;
• doorstroom van personeel;
• effectief georganiseerde vervanging van afwezig 

personeel in de vorm van een pool. 

Door incidentele arbeid (de vervanging van afwezig 
personeel) een structureel karakter te geven (personeel 
vast/tijdelijk benoemen) kan de werkgelegenheid in een 
krimpregio in stand worden gehouden. 

Rendement en kwaliteit
De vervangingsvraag (incl. ouderschapsverlof en cao-verlof) 
bedraagt volgens ervaringscijfers jaarlijks tussen de 8 en 
10%. Samenwerking op grote schaal biedt de mogelijkheid 
om de vervangingsvraag efficiënter te plannen en zo het 
rendement van de personeelsinzet te verhogen. Ook de 
kwaliteit van de vervanging neemt toe door het structureel 
te organiseren. 

Grote schaal is effectiever
Hoe groter de schaal, hoe beter de fluctuaties kunnen 
worden opgevangen. Samenwerking in de vorm van 
een grote pool biedt meer kansen op efficiency, 
risicobeheersing, opvang van pieken en dalen 
en kwaliteitsverbetering.

Risico’s steeds meer op het 
niveau van het bestuur

HOME PAGINA
7

SECTIE 1
Inleiding

SECTIE 2
Waarom samenwerken?

SECTIE 3
Hoe krijg je alle 
betrokkenen mee?

SECTIE 4
Hoe richt je een regionaal 
transfercentrum in?

Landelijke ontwikkelingen en de 
gevolgen voor het primair onderwijs

INHOUD SECTIE 1

http://www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra/
http://www.vervangingsfonds.nl/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
https://www.participatiefonds.nl/


©

Bij een samenwerkingsverband met een omvang van ten 
minste 1.500 fte’s is een inzetpercentage haalbaar van 
98-100%, zo blijkt uit ervaringscijfers. Dit is mogelijk 
doordat pieken en dalen in de aanvragen beter worden 
opgevangen. Door meer spreiding over een groter gebied 
zijn er minder pieken en dalen. Dit is een statistisch 
gegeven: hoe groter het volume, hoe meer spreiding 
mogelijk is. 

In kleinere samenwerkingsverbanden of alleen op 
bestuursniveau blijft de gemiddelde inzet 75-80%. 
Uit onderzoek blijkt dat samenwerking pas financieel 
aantrekkelijk wordt vanaf 60 scholen. Een transfercentrum 
of vervangingspool op kleine schaal inrichten is een dure 
en risicovolle variant.
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Veel schoolbesturen werken al op 
verscheidene vlakken samen. Waarom 
zouden schoolbesturen daarboven ook 
samenwerking op het gebied van personeel 
moeten overwegen?  
In dit onderdeel gaan we in op nut en 
noodzaak van samenwerken op dit vlak en 
hoe een regionaal transfercentrum hieraan 
kan bijdragen.  
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Nut en noodzaak van samenwerken
Krimp en groei
De krimp van het aantal leerlingen in het primair onderwijs 
houdt aan, in ieder geval tot 2020. Voor beginnende 
leraren is het in de meeste regio’s nog steeds moeilijk om 
vast werk te vinden, vaak moeten zij genoegen nemen 
met een invalbaan. Als gevolg van de stijgende AOW-
leeftijd was er bij een aantal scholen weinig doorstroom 
en mobiliteit. Inmiddels is de grote uitstroom van 
babyboomers langzaam op gang gekomen. 

In de grote steden neemt het aantal leerlingen juist toe 
en dus ook de behoefte aan instroom van leerkrachten. 
In 2015 werd duidelijk dat de instroom bij pabo’s 
stagneert, mede als gevolg van gebrek aan perspectief 
op de korte termijn en afnemende belangstelling voor 
het primair onderwijs als werkveld. Het is dus niet 
ondenkbaar dat de sector in bepaalde regio’s veel sneller 
dan gedacht te maken krijgt met een afname van het 
arbeidsmarktpotentieel en zelfs met personeelsschaarste. 

Benoemingsverplichtingen
De ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid maakt 
het een stuk lastiger om vervanging in het onderwijs te 
organiseren. Het is voor schoolbesturen onvermijdelijk 
geworden om ander vervangingsbeleid vast te stellen 
en uit te voeren. Dat beleid moet zodanig worden 
vormgegeven dat het:

• strookt met de nieuwe wet- en regelgeving;
• ruimte biedt voor eigen invulling, passend 

bij de specifieke kenmerken van het eigen, 
unieke schoolbestuur.

Het is onvermijdelijk tijd 
geworden voor ander 
vervangingsbeleid

Behoud van werk en voldoende instroom
Het personeelsbeleid staat op verschillende aspecten 
voor veranderingen, er is sprake van een overgang naar 
een nieuwe tijd. Onderwijsorganisaties die nog met krimp 
(daling van het aantal leerlingen) te maken hebben, 
houden de zorg voor behoud van werk en voldoende 
instroom van jonge leerkrachten. 

Ook bij krapte op de arbeidsmarkt hebben schoolbesturen 
er belang bij goed werkgeverschap in te vullen. 
Dat betekent dat zij misschien nog meer dan voorheen hun 
medewerkers dienen te koesteren en te ondersteunen bij 
deskundigheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid. 

Fit blijven
De werkdruk is al jaren een vraagstuk en neemt voorlopig 
niet in belang af: een groot deel van het ziekteverzuim 
wordt veroorzaakt door aan werkdruk gerelateerde 
klachten. Veelgehoorde klachten zijn: 

• toename van administratieve lasten;
• problemen met rust en orde in de klas;
• de veranderde houding van ouders;
• toenemende digitalisering;
• andere, soms moeilijk opvolgbare eisen aan 

leerkrachten, gesteld door schoolleiders en besturen. 

WAAROM 
SAMENWERKEN?
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Om in deze dynamiek fit te kunnen blijven, zijn 
investeringen in inzetbaarheid en vitaliteit belangrijk. 
Dat kan door meer in te zetten op mobiliteit en 
verandering van omgeving. 

Professionalisering
Van schoolbesturen wordt verwacht dat zij 
personeelsbeleid formuleren met ruimte voor 
professionalisering en loopbaanontwikkeling. Bijvoorbeeld 
via het (nu nog vrijwillige) lerarenregister of de duurzame 
inzetbaarheidsmiddelen uit de cao PO. 

In het kader van de kwaliteit van het onderwijs is het goed 
om na te denken over een evenwichtige personeelsopbouw. 

Eigenrisicodragerschap 
De verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds loopt 
mogelijk op termijn af. Het fonds hanteert nieuwe 
voorwaarden en schoolbesturen kunnen (onder ruimere 
voorwaarden) kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te 
worden. Dit betekent dat schoolbesturen moeten 
nadenken over:

• vormen van herverzekeren voor situaties waarin eigen 
personeel afwezig is wegens ziekte of verlof;

• de financiële risico’s bij langdurig en/of hoog verzuim 
van onderwijzend en niet onderwijzend personeel;

• ziekte– en verzuimbeleid waarbij wordt ingezet op 
maximale inzetbaarheid van personeel, met vooral 
aandacht voor ziektepreventie.

De noodzaak tot samenwerken
Samengevat bevestigen deze ontwikkelingen de 
noodzaak voor onderwijswerkgevers om bij de 
personeelsinzet nauwer te gaan samenwerken. Behoud van 
werkgelegenheid is, indien mogelijk, een maatschappelijke 
plicht. Dat geldt ook voor een blijvende instroom van 
jonge, net afgestudeerde leerkrachten. Het is belangrijk 
te voorkomen datdat jonge, talentvolle leerkrachten hun 
toekomst in een andere regio of zelfs buiten het onderwijs 
gaan zoeken. 
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Nut van samenwerking in regionaal 
transfercentrum
Het is nog mooier als schoolbestuurders overtuigd 
raken van het nut van samenwerken, omdat zij de 
opdracht willen vervullen een goed werkgever te zijn. 
Goed werkgeverschap in een samenwerkingsverband 
betekent: de mobiliteit van medewerkers stimuleren, ook 
onderlinge mobiliteit. 

Doelen
Regionale transfercentra stellen zichzelf doorgaans de 
volgende doelen: 

• Vraag en aanbod zoveel mogelijk samenbrengen. 
Hiermee is veel individuele problematiek te voorkomen 
en zijn veel kosten (voor werving en eventueel 
afvloeiing) te besparen.

• Jonge leerkrachten verbinden en boeien door ze 
meteen een vaste aanstelling te geven bij een van de 
deelnemende besturen, ze intensief te begeleiden en 
kennis te laten maken met het werkveld.

• Mobiliteit binnen de regio stimuleren 
en faciliteren.

• Een platform creëren voor duurzame inzetbaarheid 
en vitaliteit van leerkrachten, om op maat gesneden 
dienstverlening te ontwikkelen en in te zetten.

Meer volume, meer differentiatie
Samenwerking in een mobiliteits- of vervangingspool 
maakt het aantal beschikbare flexpoolers (vervangers en 
deelnemers aan de vrijwillige mobiliteit) groter. De schaal 
van de vervangingspool maakt het mogelijk om voor 
voldoende differentiatie te zorgen. Zo valt er meer te 
kiezen en wordt de flexibiliteit groter. 

Andere functies
Alles werkt nog beter als er niet alleen leraren LA, maar 
ook onderwijsondersteuners, intern begeleiders en 
schoolleiders beschikbaar zijn. De pool biedt ook kansen 
voor leraren met specifieke competenties, de functiegroep 
leraren LB. 

Meer voordelen
De vervangingspool regelt adequate vervanging, dat 
ontzorgt de schoolleiders. 

In sommige regio’s wordt al gedacht aan uitbreiding van de 
samenwerking door:

• ondersteunende diensten gezamenlijk uit te voeren of 
uit te besteden;

• een waarschuwingsfunctie ketenbepaling;
• gezamenlijke zorg voor en invulling van afspraken uit 

de cao.

Andere voordelen (in de regio’s die er al ervaring mee 
hebben) zijn:

• gezamenlijke inkoop van scholing en training;
• centrale aansturing van begeleiding en ondersteuning 

van jonge leraren;
• coördinatie van werk-naar-werktrajecten;
• organisatie van arbodiensten (bedrijfsarts, 

verzuimconsulenten, e.d.);
• samenwerking met de opleidingsinstellingen (afspraken 

maken over baangaranties voor afstuderende leraren).
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Kosten en baten
Samenwerken loont, maar is niet gratis en komt niet 
zomaar tot stand. 

Bij goede bedrijfsvoering levert samenwerken altijd 
geld op. Bedenk wel dat de winst van zulke initiatieven 
niet altijd in euro’s valt uit te drukken. Dat komt mede 
doordat we de baten niet kunnen afzetten tegen de (vaak 
onnodige) kosten die schoolbesturen nu veelal maken in 
het kader van hun personeelsbeleid. 

Lees meer over de kosten.

Samenwerken loont, maar 
is niet gratis
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Model regionaal transfercentrum (RTC)
Voorbeeld RTC
Hoe zou een regionaal transfercentrum (RTC) er uit kunnen 
zien? Om voor schoolbesturen een beeld te schetsen van de 
mogelijke inrichting, is een visueel model ontwikkeld en 
beschreven. Dit model is gebaseerd op de ervaringen van 
het Personeelscluster Oost Nederland (PON). 

Het is slechts een voorbeeld. In de praktijk blijkt dat 
iedere regio er zijn eigen kleur aan geeft.

Positie RTC
Het RTC is zelf geen werkgever, maar een 
bemiddelingsorganisatie van de deelnemende 
besturen. Het RTC bemiddelt tussen de medewerkers 
in de vervangingspool en de scholen van de 
deelnemende besturen. 

Opbouw
Het model is schematisch opgebouwd uit drie onderdelen 
(zie figuur 1):

• De vaste kern bestaat uit het totaalaantal fte aan 
reguliere formatie (in dit voorbeeld 1400) van alle 
deelnemende besturen (10). Deze formatie wordt 
ingezet voor het primaire proces, onderwijs geven. 
Alle functiecategorieën zijn hier in terug te vinden, 
maar de nadruk ligt op het onderwijzend personeel.

• Om de kern ligt de eerste schil, die we hier flexschil 
A (ook wel: A-pool) noemen. In deze schil worden alle 
medewerkers geplaatst die in vaste of tijdelijke dienst 
zijn van een van de besturen en die het komende 
schooljaar flexibel kunnen worden ingezet. Dat kan 
voor ziektevervanging zijn, maar ook voor andere 
vormen van verlof of voor vacatures. 

• De tweede schil, die we flexschil B (of B-pool) 
noemen, bestaat uit oproepkrachten zonder contract. 
Deze flexibele schil kan worden ingezet voor kort 
verzuim of wanneer flexschil A geen oplossing biedt. 

Vaste kern

RTC
20 schoolbesturen

1.400 fte’s reguliere 
formatie

Flexschil A

Flexschil B

1
2

3

4

5

Het model RTC 
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Mobiliteit
Tussen de kern en de verschillende schillen is beweging 
(mobiliteit) mogelijk. 

1  Van vaste kern naar buiten
Deze beweging geeft het natuurlijk verloop weer, door:

• pensionering, vermindering van werktijdfactor en 
vertrek door verhuizing of overlijden;

• bemiddeling naar andere functies en andere sectoren 
door van-werk-naar-werktrajecten. 

2  Van flexschil A naar de kern en terug 
• enerzijds de doorstroom van vaste vervangers naar de 

reguliere formatie, bijvoorbeeld wanneer vacatures 
ontstaan door natuurlijk verloop;

• anderzijds medewerkers in vaste dienst die 
een uitdaging zoeken en zich vrijwillig melden 
voor vervangingswerk. 

3  Van flexschil B naar flexschil A 
• Als er ruimte ontstaat in de reguliere formatie en/of in 

flexschil A, kunnen oproepkrachten doorstromen naar 
de pool voor vervangers op contractbasis. 

4  Van ‘buiten’ naar flexschil B
• Instroom van nieuw, in ieder geval ook jong, personeel. 

Denk aan LIO’ers en net afgestudeerden. Zij zijn breed 
inzetbaar, in de ruimste zin van het woord, en kunnen 
op deze manier gaan bouwen aan een goede relatie 
met een of meer onderwijswerkgevers.

5  Van ‘buiten’ naar de vaste kern
• Niet expliciet met pijlen aangegeven, omdat 

het niet vaak voorkomt dat een nieuw ingezette 
medewerker meteen een vaste aanstelling krijgt, maar 
niet ondenkbaar. 

Wie komt in aanmerking voor flexschil A?
In flexschil A komen kwalitatief goede medewerkers, op 
basis van een vooraf vastgesteld profiel van de pooler. 
Dat is belangrijk voor het succesvol opereren van de pool. 

Minder goed functionerende of re-integrerende 
medewerkers blijven in de eigen organisatie werken. 
Voor hen zijn andere vormen van mobiliteit vanuit het RTC, 
zoals bemiddeling naar andere sectoren, niet uitgesloten. 

Voorlichting
Het RTC kan voor geïnteresseerden voorlichtings-
bijeenkomsten organiseren en op ‘open dagen’ krijgen 
medewerkers de gelegenheid eens te gaan kijken op 
andere werkplekken en daar in gesprek te gaan met 
leidinggevenden en (toekomstige) collega’s. 

Mogelijkheden en talenten
Medewerkers die in flexschil A willen werken, geven 
vooraf aan welke mogelijkheden en talenten ze hebben. 
Zoals: werktijdfactor, werkdagen, werkervaring en 
mogelijke uitsluitingen (afstand, denominatie, identiteit, 
scholen, enz.). Alle gegevens worden vastgelegd in een 
digitaal systeem.

Instroom
De instroom gebeurt primair op basis van vrijwilligheid. 
Het is belangrijk dat werkgevers al in een vroeg stadium 
nadenken over kandidaten uit de boventallige formatie. 
De verkenning van ‘blije’ mobiliteit is onderdeel van de 
gesprekkencyclus tussen november en februari. 

Vaste kern

RTC
20 schoolbesturen

1.400 fte’s reguliere 
formatie

Flexschil A

Flexschil B

1
2

3

4

5
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Afweging
Bij een vrijwillige aanmelding beslist in eerste instantie 
de werkgever/het bestuur over plaatsing in het RTC, 
omdat er altijd redenen of omstandigheden kunnen 
zijn die in de afweging een rol spelen. Bijvoorbeeld de 
hoeveelheid boventallige fte’s. Indien mogelijk gaat de 
blije mobiliteit voor. 

Scholing en begeleiding
Medewerkers in flexschil A kunnen een beroep doen op 
extra begeleiding of ondersteuning. Voor deze groep is een 
specifiek scholings- en/of trainingsaanbod samengesteld. 

Wie komt in aanmerking voor flexschil B?
De medewerkers in flexschil B vormen een zeer 
diverse groep. Jonge werkzoekenden, herintreders, 
invallers die al lang invalwerk verrichten, etc. 
Zij hebben geen regulier dienstverband bij een van de 
samenwerkende schoolbesturen. 

Ketenbepaling
Schoolbesturen kunnen vanwege wet- en regelgeving de 
poolers uit flexschil B maar beperkt inzetten. Vanuit de 
veronderstelling dat het onderhandelaarsakkoord cao-PO 
2016-2017 zal worden geaccepteerd zullen ze op grond van 
de nieuwe cao vervangingsbeleid moeten formuleren op 
grond waarvan vervanging vanuit de flexschil B pas wordt 
gerealiseerd als dat niet kan door een werknemer met een 
vaste overeenkomst een tijdelijke uitbreiding te geven. 
Verder wordt de mogelijkheid om poolers uit de flexschil 
B in te zetten beperkt door de ketenbepaling uit de Wet 
werk en zekerheid Wet werk en zekerheid (WWZ), Toch 
kan deze flexschil heel interessant zijn, omdat er meer 
werkgevers in samenwerken. Flexpoolers kunnen zo van 
de ene naar de andere werkgever ‘hoppen’ zonder dat 
verplichtingen ontstaan.

Onafhankelijk en/of flexibel
De poolers in flexschil B zijn onafhankelijk, zij kunnen 
tegen elke match ‘nee’ zeggen omdat er geen dienst-
verband is. Ze kunnen ook eisen stellen, zeker in geval van 
hoge nood. 

Scholing oproepkrachten
Scholing voor oproepkrachten wordt voornamelijk in de 
dalperioden ingezet, bijvoorbeeld aan het begin van het 
schooljaar. Als het RTC dit goed organiseert, is flexschil A 
een kweekvijver voor talent. 

Hoe werkt een RTC?
Het RTC maakt een vervangingsplan. Dat omvat:

• de planningen die de schoolbesturen opstellen 
voor de gewenste, optimale samenstelling van 
de vervangingsarbeid; 

• de leidraad voor het handelen van het RTC, 
schooldirecties en P&O’ers bij de inzet 
van vervangingsarbeid; 

• de kostprijs per fte voor een invaller. De kostprijs 
wordt bij inzet van de pooler gefactureerd, ten 
laste van de eigen middelen van het bestuur 
(rechtspositioneel verlof, ouderschapsverlof, 
zwangerschapsverlof en kort-tijdelijke vacatures).

Afstemming
Het RTC stemt vraag en aanbod op elkaar af en probeert 
zoveel mogelijk rekening te houden met wensen en 
uitsluitingen. Matching gebeurt met behulp van een tool, 
waarin de communicatie volledig is geautomatiseerd. 
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Communicatie
Elke match wordt (digitaal) gecommuniceerd met 
medewerker, school en bestuur/werkgever. 

De medewerker is altijd goed bereikbaar (via e-mail, 
mobiel, sms). De medewerker in flexschil A krijgt tijdig te 
horen waar, wanneer, waarvoor hij/zij wordt verwacht, en 
voor hoe lang dat (waarschijnlijk) zal zijn. 

Geen medewerker beschikbaar?
Het RTC zal met flexschil A mogelijk niet in de gehele 
vervangingsbehoefte kunnen voorzien. Voor dit model 
RTC geldt wel de afspraak dat het RTC elke vervanging in 
eerste instantie invult, dus ook vanuit flexschil B. 

Is er geen medewerker beschikbaar, dan verzorgt 
het vragende bestuur zelf de vervanging. Dat kan 
ook via het RTC, maar daar moeten wel afspraken 
over worden gemaakt. Ook een afspraak over 
externe inhuur is mogelijk. Het uitgangspunt is: geen 
benoemingsverplichtingen aangaan.

De praktijk
Op 1 april 2016 hebben tien regio’s een RTC, operationeel 
of in oprichting. 

Overzicht regionale transfercentra PO
(in aantallen schoolbesturen)

Groningen 13

Startfase

Aanjaagfase

Drenthe 12

Noord-Holland 10

Utrecht 18

Tilburg 9
Zeeland 23

Zuid-Limburg 3

Zuidwest Gelderland 24
Groene Hart 10

Noord-Brabant Oost 10

Overzicht van regio’s met RTC’s in wording

Regionale projectplannen
Elk van deze tien regio’s heeft eigen keuzes gemaakt 
en die zijn overal verschillend. Dat is af te leiden uit de 
projectplannen die zij hebben ingediend. Bent u benieuwd 
naar deze projectplannen? U vindt ze hier.

HOME PAGINA
17

SECTIE 1
Inleiding

SECTIE 2
Waarom samenwerken?

SECTIE 3
Hoe krijg je alle 
betrokkenen mee?

SECTIE 4
Hoe richt je een regionaal 
transfercentrum in?

Nut en noodzaak van samenwerken

Nut van samenwerking in regionaal 
transfercentrum

Model regionaal transfercentrum (RTC)

Belemmeringen en succesfactoren

Autonomie en samenwerking

INHOUD SECTIE 2

http://www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra/
http://www.vervangingsfonds.nl/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
https://www.participatiefonds.nl/
http://sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra/overzicht/


©

Belemmeringen en succesfactoren
Belemmeringen bij de ontwikkeling van 
een RTC
Schoolbesturen kunnen geheel vrijwillig regionale 
samenwerking aangaan. Dat biedt mogelijkheden om:

• het personeelsbeleid verder te professionaliseren;
• de bedrijfsvoering te optimaliseren;
• processen rond vervanging van personeel efficiënter uit 

te voeren. 

Deze samenwerking is echter niet vrijblijvend en heeft 
grote gevolgen, zeker als de partners medewerkers 
gaan uitwisselen. 

Eigen eisen
Iedere school wil zich onderscheiden van andere scholen 
en ‘eigen’ eisen stellen aan het personeel op het gebied 
van bijvoorbeeld onderwijsvorm of denominatie. Wanneer 
schoolbesturen gezamenlijk de vervanging regelen, gelden 
gedeelde competentie-eisen voor het personeel in de pool. 
Die eisen stemmen mogelijk niet volledig overeen met de 
eigen eisen (aan bijvoorbeeld identiteit). 

Autonomie
Als werkgever en schoolleider binnen een RTC regel je 
niet langer zelf de vervanging. Dat betekent enerzijds 
administratieve lastenverlichting, anderzijds moet je erop 
vertrouwen dat een goede vervanger wordt geregeld. 
Voor sommige besturen is het een drempel om een beperkt 
stukje autonomie los te laten. Het is immers een nieuwe 
ontwikkeling waar niet alle bestuurders de risico’s van 
overzien en dat maakt voorzichtig. 

Andere redenen
Veel schoolbesturen zijn, in het kader van het sectorplan 
primair onderwijs, in de afgelopen twee jaar voorgelicht 
over de mogelijkheden van een regionaal transfercentrum. 
Zij noemen, naast de hierboven genoemde ‘valkuilen’, ook 
ander redenen waarom de zoektocht naar samenwerking 
is mislukt of zelfs helemaal niet van de grond is gekomen. 
Veelgehoorde redenen zijn:

• grote onderwijsorganisaties, vanaf 400 fte 
bijvoorbeeld, menen dat ze de krimp- en WWZ-
problematiek goed zelf kunnen oplossen;

• bij beginnende initiatieven haken deelnemers af omdat 
ze de regio te groot of te klein vinden;

• er is te weinig onderling vertrouwen;
• er is onvoldoende ondernemingszin;
• er is grote drempelvrees, omdat men de risico’s niet 

scherp in beeld heeft; 
• er is geen of te weinig gevoel van noodzaak of urgentie;
• er is sprake van kortetermijndenken;
• men heeft onvoldoende visie op de 

spelende vraagstukken;
• de personeelsmanagers willen heel graag, maar krijgen 

hun bestuurders niet mee;
• het initiatief verzandt omdat er te weinig aandacht 

is voor het proces. Het ontbreekt vaak ook aan 
goede communicatie;

• er is een groot verschil in kennisniveau tussen de 
potentiële deelnemers en dat leidt tot irritatie;

• er is een verschil in tempo binnen de groep: sommigen 
willen snel doorpakken, anderen vragen om meer tijd;

• er zijn, volgens betrokkenen, tegenstrijdige belangen;
• er is sprake van grote verschillen in professioneel 

denken en handelen;

Een beperkt stukje 
autonomie loslaten, is voor 
sommige besturen een drempel
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• commerciële partijen komen met een oplossing; 
de organisatie van vervanging van personeel wordt 
geheel overgenomen.

• openbare scholen hebben andere verplichtingen 
ten aanzien van de WWZ omdat zij onder 
ambtenarenrecht vallen.

Pioniers
De conclusie die we uit deze opsomming kunnen trekken, 
is dat een samenwerkingsverband tussen schoolbesturen 
op het gebied van personeel niet zomaar tot stand komt. 
Toch hebben 144 schoolbesturen in 10 regio’s elkaar 
gevonden in een gezamenlijke missie en visie. Zij zijn 
de uitdaging aangegaan en voelen zich de pioniers 
in de ontwikkeling van vrijwillig opgezette regionale 
samenwerkingsverbanden. Pionieren betekent: vallen 
en opstaan, tegenslagen incasseren, creatief zijn en 
ruimte zoeken. 

Toen de eerste regio’s als RTC begonnen, was PON in 
Oost-Nederland het enige samenwerkingsverband op het 
gebied van personeel. Alleen een sectorplan en een idee 
of model. Vanuit gezamenlijk gevoelde nut en noodzaak 
hebben zij een plan van aanpak geschreven en zijn zij aan 
de slag gegaan. 

Succesfactoren bij de ontwikkeling van 
een RTC
De grootste uitdaging voor het RTC in oprichting is 
de aansturing van het proces. Zonder een krachtige, 
professionele, communicatief sterke leider gaat het niet 
lukken. Dat moet iemand zijn met:

• kennis van zaken en gezag;
• het vertrouwen van alle bestuurders;
• het mandaat om zelfstandig beslissingen te 

kunnen nemen. 

Bindende afspraken
Ook een goed uitgewerkt projectplan is onmisbaar. Het is 
zeker niet de bedoeling van het RTC een administratief 
gedrocht te maken met mappen vol afspraken, protocollen 
en beleidsstukken, maar u ontkomt er niet aan om over 
cruciale issues bindende afspraken te maken. 

Uit ervaring weten we inmiddels wat er gebeurt als er niets 
of te weinig is vastgelegd. In de regio’s waar dat speelt, 
loopt het opstartproces keer op keer vertraging op doordat 
bestuurders in gesprek willen gaan over onduidelijkheden. 

Ook in de fase waarin het RTC operationeel is, vraagt 
iedereen om duidelijk en transparant handelen. Integer 
en betrouwbaar handelen van bestuurders is noodzaak. 
De partners hebben zich vooraf gecommitteerd aan de 
missie en visie. Dat zal automatisch betekenen dat het in 
de uitvoering soms even slikken is. 

Communicatie: neem ‘iedereen’ mee
Communicatie is eveneens een belangrijke succesfactor. 
Maar al te vaak overleggen de verschillende geledingen 
niet met, maar apart van elkaar. Uit praktische 
overwegingen kiest men doorgaans voor een stuurgroep 
van enkele bestuurders en HRM’ers. Deze stuurgroep 
bereidt de te nemen stappen voor en legt ze voor aan de 
samenwerkingspartners, alle bestuurders dus. 

Vaak worden andere belangrijke groepen in de 
eigen organisatie vergeten: de P&O-medewerker, de 
controller, de GMR ( vooral de personeelsgeleding) en 
nog het meest de schoolleider. Neem al deze groepen 
tegelijkertijd mee in alle ontwikkelingen. Dat hoeft 
niet altijd in overlegsituaties; er zijn genoeg moderne 
communicatiemiddelen om ervoor te zorgen dat iedereen 
‘bij’ is. 
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Vrijwilligheid
Krijgt u bij de komst van regionale transfercentra een 
‘déjà-vu’-gevoel? Wellicht denkt u terug aan de oprichting 
van de samenwerkingsverbanden Weer Samen naar School 
(nu Passend Onderwijs). Ook in die verbanden ging en 
gaat het om missie, visie en commitment bij een uit te 
voeren opdracht, in het belang van ons onderwijs aan 
kinderen. Belangrijk verschil is wel dat bestuurders bij een 
RTC de samenwerking vrijwillig aangaan. Dan moet het 
makkelijker gaan, is de gedachte.
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Autonomie en samenwerking
Autonomie en sturing 
Sinds begin jaren ’90 is het overheidsbeleid gericht 
op deregulering en grotere autonomie van de scholen. 
Door schaalvergroting zijn schoolbesturen invloedrijke 
organisaties geworden. Schoolbestuurders hebben veel 
vrijheid gekregen in de besteding van hun middelen en de 
wijze waarop ze hun organisatie vormgeven. 

Tegelijkertijd moeten we constateren dat de overheid 
op het gebied van de onderwijsinhoud de teugels juist 
strakker is gaan aantrekken. Steeds gedetailleerder 
heeft zij gedefinieerd waar de onderwijsresultaten van 
scholen aan moeten voldoen. ‘De winst van de vergrote 
beleidsruimte op beheersmatig gebied wordt teniet gedaan 
door een forse inperking op onderwijsinhoudelijk gebied’, 
zo stelt Hooge (2013) in haar oratie.

Bestuurbaarheid
Onderwijs is verbonden met een veelheid aan belang-
hebbenden en eigenaren, juridisch en in ‘morele’ 
zin. Door die complexiteit van de context waarin 
schoolbesturen functioneren, kan er sprake zijn van 
beperkte bestuurbaarheid van schoolorganisaties (Hooge, 
E. H.. Besturing van autonomie. Tilburg University 2013). 

De volgende vormen van onbestuurbaarheid 
zijn herkenbaar: 

• Het schoolbestuur heeft geen externe oriëntatie (meer) 
en gebruikt alleen het eigen oordeel om te bepalen wat 
goed is om te doen. 

• Externe sturing wordt afgeweerd en de verschillende 
bestuurs- en beheersprocessen in de organisatie zijn 
van elkaar losgekoppeld.

• Mensen, dus ook bestuurders, nemen beslissingen 
vaak (deels) op gevoel en niet altijd zuiver rationeel. 
Hoewel we besturen graag zien als een proces waarbij 
langlopende, strategische doelen leidend zijn, is in 
de praktijk vaak sprake van stapsgewijs ontworpen 
(incrementeel) beleid. Bovendien hebben we te maken 
met een omgeving vol strijdende belangen en is niet 
altijd duidelijk welk belang uiteindelijk prevaleert. 

Ook combinaties van deze vormen kunnen leiden tot 
beperkte bestuurbaarheid van schoolorganisaties. 

Bij de zoektocht en verkenning van mogelijke samen-
werking is het van belang om rekening te houden met 
deze aspecten van beperkte bestuurbaarheid. Besturen 
en bestuurders beschikken immers over verschillende 
kwaliteiten, rollen en verantwoordelijkheden om besluiten 
te nemen over samenwerking. 

Vertrouwen bij samenwerking
Samenwerking is geen vanzelfsprekendheid en ontstaat 
ook niet vanzelf. Voor samenwerking is nodig dat besturen 
/ bestuurders het vermogen hebben om over de eigen 
schaduw en belangen heen te springen. Samenwerking 
ontstaat daar waar partijen de kansen van samenwerking 
zien en het voortouw nemen. Er zullen dan besturen 
moeten zijn die de initiatieven nemen. 

Ook ondersteuning van de overheid via subsidiëring 
(zoals de subsidie voor het sectorplan PO) kan leiden tot 
initiatieven op het terrein van samenwerking. Daarbij 
is van belang dat besturen niet subsidiegedreven zijn 
maar primair de te behalen doelen en resultaten voor 
ogen houden. 
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Vertrouwen
Samenwerking staat of valt met het vertrouwen dat 
partijen in elkaar hebben. De meest gangbare definitie van 
vertrouwen bevat de volgende elementen:

• bereidheid om afhankelijk te zijn van de daden van een 
ander (bestuur of groep);

• geloven dat de ander eerlijk is of dat iets goed 
zal gaan;

• verwachting dat degene die je vertrouwt, handelt op 
een manier die jou(w bestuur) niet benadeelt.

Vertrouwen ontstaat niet vanzelf, maar door eerdere 
ervaringen, bestaande samenwerking of in persoonlijke 
relaties tot elkaar. Vertrouwen tussen partijen heeft een 
organisch karakter en moet groeien. Dat heeft tot gevolg 
dat samenwerking aangaan de nodige tijd en inspanningen 
zal vergen. 

Procesbegeleider
Voor de gewenste neutraliteit tussen partijen en om 
vertrouwen te winnen, kan een procesbegeleider van 
toegevoegde waarde zijn. Kenmerken, taken en doelen van 
de procesbegeleider:

• het oogmerk van de samenwerking bewaken;
• belangstellende besturen (blijven) betrekken bij de 

gewenste initiatieven;
• gelet op de complexiteit en procesbeperkingen wordt 

van de procesbegeleider de nodige vaardigheid, kennis 
en sturing vereist.

Begin met haalbare doelen
Stel bij het begin van het RTC de doelen niet te hoog. 
Daarmee voorkomt u:

• vertraging in de loop van de samenwerking;
• stroperige besluitvormingsprocessen;
• verkeerde verwachtingen;
• koudwatervrees. 

Begin met haalbare en direct realiseerbare doelen, de 
‘quick wins’, bijvoorbeeld met een pool van vervangers 
voor de samenwerkende besturen. Daardoor ontstaat een 
vorm van gewenning aan samenwerking. Na de eerste 
ervaringen kunnen de taken en werkzaamheden van het 
RTC worden uitgebreid.

Samenwerking en weerstanden
In dit handboek gaan we uit van een vorm van samen-
werking die is vastgelegd (overeengekomen) en waarbij 
de lusten en de lasten voor de besturen van tevoren 
bekend zijn. Er is dus geen sprake van vrijblijvendheid. 
Bij vrijblijvende samenwerking maken besturen geen 
afspraken en bestaat het risico op ‘vluchtgedrag’: besturen 
die zich bij eventuele lasten aan de samenwerking willen 
en kunnen onttrekken. 

Samenwerking en autonomie
Samenwerking tussen besturen biedt veel voordelen. 
Maar samenwerking raakt ook direct aan (het gevoel van) 
autonomie. Besturen zijn vrij om te kiezen of ze wel of 
geen samenwerking willen aangaan. Kortom: besturen zijn 
zelf aan zet om te bepalen of ze hun autonomie wel of niet 
willen beperken.

Voor de neutraliteit tussen 
partijen en om vertrouwen te 
winnen, kan het gewenst zijn om 
een procesbegeleider te 
benoemen

HOME PAGINA
22

SECTIE 1
Inleiding

SECTIE 2
Waarom samenwerken?

SECTIE 3
Hoe krijg je alle 
betrokkenen mee?

SECTIE 4
Hoe richt je een regionaal 
transfercentrum in?

Nut en noodzaak van samenwerken

Nut van samenwerking in regionaal 
transfercentrum

Model regionaal transfercentrum (RTC)

Belemmeringen en succesfactoren

Autonomie en samenwerking

INHOUD SECTIE 2

http://www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra/
http://www.vervangingsfonds.nl/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
https://www.participatiefonds.nl/


©

In de praktijk blijkt dat bestuurders en directeuren sterk 
hechten aan ‘autonomie’. In de discussie over mogelijke 
samenwerking komt dat begrip direct op tafel. Een nadere 
verkenning van wat autonomie inhoudt, of van welke 
beslissingsruimte wordt opgegeven, wordt in de regel 
niet uitgevoerd. 

Voor veel bestuurders is het gevoel om ‘eigen 
beslissingsruimte in te leveren’ al een zware hobbel. 
In dat geval wreekt zich het feit dat veel bestuurders en 
directeuren sterk hechten aan bekende en vaste patronen. 
Het onbekende maakt onzeker. Met argumenten als ‘het 
is al goed geregeld’, ‘we doen het al jaren zo’ en ‘stel 
dat’ pareren zij rationele argumenten over de voordelen 
van samenwerking. 

Doorvragen
Het wordt dan lastig om besturen mee te nemen op 
basis van inhoudelijke overwegingen en toekomstige 
verwachtingen. Dan blijkt dat de kennis en ervaring van 
de huidige werkwijze (concrete waarneming) prevaleert 
boven de toekomstige en onbekende wijze van werken 
(abstraheren en leiden naar een denkbeeld). 

Om de discussie over samenwerking en de gevolgen voor 
de autonomie scherp te krijgen, is het raadzaam om door 
te vragen: 

• Is er werkelijk sprake van beperking van 
de beslissingsruimte?

• Waarom is die beperking nodig?

In de tabel is een voorbeeld uitgewerkt van een manier 
waarop de discussie over autonomie en bevoegdheden 
vorm kan krijgen. 

Bevoegdheid Zelfstandig bestuur
(autonoom) 

Samenwerking in RTC 
(incl. vervangerspool)
(wel/geen beperking) 

Beperken autonomie c.q. 
beslissingsruimte (toelichting) 

Vervangers voor afwezig 
personeel benoemen 
(inzetten) 

Zelf Centrale regie en inzet Beperking autonomie ter voorkoming van 
verplichtingen ihkv WWZ

Benoeming in reguliere 
vacatures (vrijwillige 
mobiliteit)

Zelf Zelf Mogelijke beperking, indien besturen 
afspreken om personeel van elkaar 
bij voorkeur over te nemen (onder 
voorwaarde van vrijheid van benoeming)

Personeel aanwijzen voor 
de vervangerspool

Zelf Besturen zelf (individueel) Geen, omdat accent ligt op vrijwillige 
mobiliteit

Gedwongen mobiliteit 
(tussen scholen)

Zelf Besturen zelf (individueel) Geen, omdat accent ligt op vrijwillige 
mobiliteit
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Begin bij het eind
Bij veranderprocessen is het van belang de focus op het 
primaire proces te houden, daar moet de toegevoegde 
waarde terecht komen. Zorg dat dit primaire proces 
bij alle stakeholders (besturen, directeuren, ouders, 
leerlingen) leidend wordt voor de verandering. 
Blijf duidelijk voor ogen houden wat het gewenste 
eindresultaat is. Met andere woorden: begin bij het eind!

Leren van ervaringen
In de discussie over de kansen van samenwerking en de 
gevolgen voor autonomie bestaat het risico dat partijen 
elkaar gaan overtuigen. Overtuigen leidt zelden tot 
gedragen en gedeelde standpunten. De vraag is dan: 
op welke wijze kan de beoogde verandering wel tot 
stand komen? 

Het is duidelijk dat veranderen niet van de ene op 
de andere dag gaat. Het is veeleer een proces van 
experimenteren, leren, vallen, opstaan en verbeteren. 
Betrokkenen leren van de successen en van de misstappen. 
Ervaringen uitwisselen helpt, organiseer dat.

Samenwerken en risicobeheersing 
Doordat schoolbestuurders veel vrijheid hebben gekregen 
in de besteding van hun middelen en de wijze waarop ze 
hun organisatie vormgeven, is de afrekencultuur in het 
onderwijs gegroeid. Bestuurders zijn zich steeds meer 
bewust van de risico’s die ze zelf lopen, waardoor een 
cultuur van ‘beheers en controleer’ is ontstaan. 

Een waarneembare trend is dat bestuurders niet te veel 
risico’s willen lopen en de begroting op orde hebben en 
houden. In de ogen van de toezichthouder is er dan al snel 
sprake van adequate sturing. Dat dit gepaard kan gaan met 
verlies aan werkgelegenheid en een beperkte kwaliteit van 

de vervanging van afwezig personeel, valt dan buiten de 
orde van de beoordeling. 

Van risicobeheersing naar risicomanagement
Risicobeheersing kan ertoe leiden dat bestuurders die de 
samenwerking aangaan, van nature een defensieve en 
reactieve houding innemen. Zeker als die samenwerking 
extra investeringen vergt en veranderingen in de 
eigen organisatie. In dat kader is het dan ook gewenst 
om risicobeheersing om te buigen in een vorm 
van risicomanagement. 

Bij risicomanagement worden de risico’s in kaart gebracht 
en nader geanalyseerd. De analyse bestaat uit een 
inschatting van de kans dat een gebeurtenis optreedt, 
eventueel met de mogelijke gevolgen. Er zijn ook andere 
manieren om risico’s te analyseren. Bij de beoordeling 
wordt gekeken naar de kwaliteit, uniformiteit en 
volledigheid van het risicoprofiel.

Uiteindelijk gaat risicomanagement over risico’s effectief 
beheersen. Het bestuur / de werkgever moet kunnen 
aantonen hoe hij de belangrijkste risico’s beheerst. Bij de 
afweging van alternatieven wordt gekeken welke beheers-
maatregelen mogelijk en welke het meest geschikt zijn. 

In het licht van risico’s aangaan, moeten besturen 
afwegen of:

• zij de gevolgen van krimp en de effecten van de WWZ 
zelfstandig het hoofd kunnen bieden;

• zij de mogelijkheden om het personeel mobiel te 
krijgen, zelf tot stand kunnen brengen;

• samenwerking grotere en effectievere voordelen biedt. 

Als mogelijk onderdeel van het risicomanagement kunt u 
een analyse van de financiën gebruiken.  

Buig risicobeheersing om 
naar een vorm van 
risicomanagement
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Het succes van samenwerken op het 
gebied van personeel vereist niet 
alleen bestuurlijke betrokkenheid. 
Een succesvol RTC staat of valt met het 
draagvlak bij de betrokkenen: denk aan 
schoolleiders, leerkrachten en leden van 
de medezeggenschap. In dit onderdeel 
gaan we in hoe een missie en visie voor 
het RTC hier bij kan helpen. En hoe het 
nadenken over kansen voor het personeel 
het draagvlak kan vergroten. 

©

SECTIE 3
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Regionaal transfercentrum: missie en visie
Het succes van een regionaal transfercentrum staat of 
valt met (georganiseerd) draagvlak bij de betrokkenen. 
Om draagvlak voor een RTC te kunnen vergroten, zijn 
missie en visie van belang. Ook moeten de voordelen 
van werken met en vanuit een RTC voor iedereen 
duidelijk zijn. 

Overeenkomsten en verschillen
Gedurende de looptijd van het sectorplan PO hebben tien 
regio’s, verspreid over het hele land, een projectplan 
ingediend met hun missie, visie en doel. De project-
plannen vertonen grote overeenkomsten. Maar er zijn 
ook verschillen. 

Een belangrijke eigenschap van het Nederlandse onderwijs 
is de grote diversiteit en de vrijheid van inrichting van het 
onderwijs. Hoe zeer missie en visie onder schoolbesturen 
in onze sector ook overeenkomen, er blijft ruimte voor 
eigen accenten. 

Overeenkomsten in de regio’s
Anticiperen op krimp met behoud van werkgelegenheid 
is in alle regio’s hét centrale thema. Schoolbesturen 
delen in grote lijnen dezelfde visie. Bijna alle 
schoolbesturen hebben te maken met dalende 
leerlingenaantallen, teruglopende bekostiging en dus 
verlies aan werkgelegenheid. Schoolbestuurders zien 
deze ontwikkelingen als een bedreiging voor kwaliteit en 
continuïteit van het onderwijs. Niet alleen het ontslag van 
vaak competente, ervaren leerkrachten maakt het lastig, 
ook het uitblijven van instroom van jonge leerkrachten. 
Terwijl de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand in 
toenemende mate onevenwichtig is, onderkent iedereen 

de meerwaarde van een goede mix van jonge en ervaren 
leerkrachten en alles daartussenin. 

Antwoord op WWZ
Vanaf de zomer van 2014 tot eind 2015 zijn project plannen 
ingediend voor de oprichting van regionale transfercentra. 
Daarin valt op dat de gevolgen van de Wet werk en 
zekerheid gedurende de looptijd van het sectorplan 
een steeds prominentere plaats hebben gekregen in 
de missie en visie van de besturen. Daarbij gaat het 
er niet uitsluitend meer om een passend antwoord te 
geven op de daling van de werkgelegenheid ten gevolge 
van de leerlingendaling; de regio’s nemen ook allemaal 
de gevolgen van de WWZ mee. Mede daardoor is het 
beoogde RTC steeds meer een instrument geworden om 
vervangingen te organiseren. Zonder bovenbestuurlijke 
vervangingspool is de ketenbepaling uit de WWZ immers 
een lastige hobbel.

Sociale partners hebben inmiddels een onderhandelaars-
akkoord Cao-PO 2016-2017 gesloten, dat onder meer 
afspraken over de ketenbepaling en vervanging in 
het bijzonder onderwijs bevat. Elk bestuur dient 
vervangingsbeleid te formuleren waarbij wordt gewerkt in 
de volgorde van vast, vast/flexibel naar flexibel. Als dat 
nodig mocht zijn, zullen de samenwerkende besturen hun 
afspraken over vervanging in lijn met de cao-bepalingen 
moeten brengen. 

Mobiliteit
Een ander terugkerend onderwerp in de beschrijving van 
missie en visie is mobiliteit. Onderwijs in beweging vergt 
leerkrachten in beweging. Dat wil zeggen: leerkrachten 
die hun talenten kennen en willen ontwikkelen en die 

HOE KRIJG 
JE ALLE 
BETROKKENEN 
MEE?
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gaan voor een baan waarin hun talenten het beste tot 
hun recht komen. Helaas is de mobiliteit op scholen nog 
steeds gering en werkgevers maken zich daar ook zorgen 
over. Besturen stellen vast dat leerkrachten moeilijk in 
beweging te krijgen zijn; ze hebben er doorgaans ook een 
goede verklaring voor. Zonder goede garanties zijn veel 
mensen nu eenmaal niet gauw bereid nieuwe avonturen 
aan te gaan. De gevolgen zijn bekend: vasthouden 
aan wat je hebt, afnemende ambitie, rem op de 
onderwijsontwikkeling op school, enzovoort. 

Uit een regioplan: ‘Een personeelsgroep met weinig 
instroom raakt steeds meer in zichzelf gekeerd. Bovendien 
is op termijn een grote en heftige uitstroom het gevolg. 
Die moet dan, voor zover dat al lukt, in korte tijd 
worden vervangen door een grote groep, nog grotendeels 
onervaren, nieuw personeel.’ 

Dat is niet gewenst. Samenwerkende schoolbesturen willen 
het huidige en toekomstige personeel duurzaam blijven 
inzetten in de sector en hun regio. In de samenwerking 
in een regionaal mobiliteitscentrum zien zij een kans om 
goed werkgeverschap nog beter vorm te geven. 

Instroom, doorstroom, uitstroom
Iedereen wil de inzet van medewerkers optimaliseren om 
daarmee de kwaliteit en continuïteit van de deelnemende 
organisaties te verbeteren. Hoe beter het werk aansluit bij 
de kwaliteiten en de ambities van een medewerker, hoe 
meer plezier in het werk en hoe groter de meerwaarde 
voor de organisatie.

Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers breed 
inzetbaar zijn. Zo behouden zij uitdaging en motivatie 
terwijl de organisatie flexibeler wordt. 

Besturen moeten dan ook vrijwillige instroom, doorstroom 
en uitstroom gezamenlijk blijven stimuleren. Behoud 
van werkgelegenheid, meer mobiliteit en jonge 
instroom bevorderen ook de onderwijskwaliteit op de 
scholen. Soms gaan de ambities nog verder: door de 
poolers van het RTC zodanig te faciliteren dat zij zich 
verder kunnen ontplooien en werken aan hun eigen 
professionele ontwikkeling. 

Werken voor een ander bestuur
RTC’s dagen medewerkers uit om voor korte of langere 
tijd op een andere school of bij een ander bestuur te gaan 
werken. Dat kan door plaatsing in de flexpool van het RTC. 
Maar mobiliteit is ook te stimuleren door:

• aan te sluiten bij andere bovensectorale initiatieven in 
en buiten de regio;

• outsourcing te ondersteunen.

Andere personeelsdiensten
Veel regio’s spreken er in hun missie en visie over om 
andere personeelsdiensten in het RTC onder te brengen, 
zoals scholing, coaching en begeleiding van jonge 
leerkrachten en pooldeelnemers. 

Een duidelijke meerwaarde van de samenwerking ziet 
men in:

• de ondersteunende en adviserende rol naar elkaar;
• kennisdeling van shared services op het gebied van P&O 

en mobiliteit/scholing;
• formatieve regelgeving via een P&O netwerk. 
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Eigen verantwoordelijkheid leerkrachten
Leerkrachten wordt nadrukkelijk gevraagd hun 
verantwoordelijkheid te nemen. Zij moeten ook zelf 
nadenken over hun eigen loopbaan en keuzes maken. 
Werknemers mogen van besturen goed werkgeverschap 
verwachten, maar het is en blijft een opdracht voor 
beide partijen. 

Werkgevers vragen van medewerkers dat zij 
zich doorlopend blijven ontwikkelen, om zo hun 
talenten te laten aansluiten bij het onderwijs en 
de organisatiebehoeften. Op deze wijze willen de 
samenwerkende schoolbesturen invulling geven aan 
goed werkgeverschap. 

Professioneel personeelsbeleid wordt, meer nog dan 
voorheen, gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs, nu en in de toekomst. 
Op die manier kunnen we investeren in een duurzame 
ontwikkeling van onze kinderen. 

In de meeste regio’s wordt samenwerking tussen 
schoolbesturen gezien als de beste oplossing om 
op de genoemde ontwikkelingen te anticiperen. 
Soms staat er letterlijk in het projectplan dat de 
arbeidsmarktproblematiek van nu en de komende jaren de 
besturen boven het hoofd groeit en dat het RTC-model een 
mogelijkheid is om tot een goede oplossing te komen. 

Vaak wordt nadrukkelijk opgemerkt dat besturen een 
duurzame vorm van samenwerken beogen, die in de 
toekomst wel eens veel verder zou kunnen gaan dan alleen 
personeel delen. 

Verschillen tussen RTC’s
Zoals eerder gemeld is autonomie een issue bij de vorming 
van RTC’s. Het valt op dat sommige regio’s in hun visie 
expliciet aangeven dat de beoogde samenwerking de 
autonomie van de individuele besturen niet mag aantasten. 
De ontwikkeling van de RTC’s is nog zo nieuw dat niet te 
zeggen valt hoe deze besturen personeel met elkaar willen 
delen zonder verlies aan zeggenschap. 

Ook in de ambities voor de toekomst zien we grote 
verschillen. Sommige regio’s gaan niet verder dan de 
vorming van een bovenbestuurlijke vervangingspool. 
Een regio (Zuid-Limburg) spreekt daar juist helemaal niet 
over, daar gaat het over een Regionaal Talent Centrum en 
draait het vooral om mobiliteit. 

Er zijn echter ook beschreven vergezichten. Die gaan soms 
verder dan de al vermelde aspecten van personeelsbeleid. 
Dan kan het ook gaan over mogelijke sluiting van scholen, 
over schoolgebouwen delen en/of uitwisselen. 

Nieuwe doelen
Nu men volop bezig is met de uitvoering van de plannen, 
komen er, als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, 
nieuwe doelen bij. Eerder was vanaf 2017 een tekort 
aan leerkrachten in de PO-sector voorspeld, maar in 
sommige regio’s laat zich dat tekort nu (begin 2016) al 
voelen. Dat begint altijd met een gebrek aan invallers. 
Deze ontwikkeling kan schoolbesturen doen besluiten de 
regionale samenwerking aan te gaan, om de flexpool ‘goed 
gevuld’ te krijgen. Doe je dat niet, dan gebeurt het bij de 
buren en heb je als werkgever het nakijken. 

Werknemers mogen van 
besturen goed werkgeverschap 
verwachten, maar het is en 
blijft een opdracht voor 
beide partijen.

HOME PAGINA
28

SECTIE 1
Inleiding

SECTIE 2
Waarom samenwerken?

SECTIE 3
Hoe krijg je alle 
betrokkenen mee?

SECTIE 4
Hoe richt je een regionaal 
transfercentrum in?

Regionaal transfercentrum:  
missie en visie

Kansen voor het personeel van een RTC

INHOUD SECTIE 3

http://www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra/
http://www.vervangingsfonds.nl/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
https://www.participatiefonds.nl/


©

Vanaf 2017 was een tekort 
aan leerkrachten in de PO-sector 
voorspeld, maar in sommige regio’s 
laat zich dat tekort nu al voelen

Een andere nieuwe uitdaging is het onderwijs aan 
vluchtelingenkinderen. Regio’s met een goedwerkende pool 
kunnen besluiten het onderwijs aan deze kinderen als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien. Het moet niet 
moeilijk zijn om de ervaren en competente leerkrachten 
uit het eigen bestand te benaderen en hen voor korte of 
langere tijd via de flexpool in te zetten voor het onderwijs 
aan kinderen die onze taal (nog) niet spreken. 
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Kansen voor het personeel van een RTC
De samenwerking in een RTC, op het gebied van personeel, 
creëert kansen voor medewerkers op de samenwerkende 
scholen. Zij kunnen groeien en zich ontwikkelen 
door uitwisseling, detachering of interimfuncties bij 
andere besturen. 

De samenwerking bevordert de contacten van bestuurders 
en HR-adviseurs/P&O’ers. Daardoor kunnen zij makkelijker 
een beroep doen op diverse (buitenschoolse) collega’s 
en hoeven zij minder vaak zelf het wiel uit te vinden. 
Zo kunnen zij zich meer richten op de eigen onderwijs-
praktijk. Goede voorbeelden en enthousiaste verhalen van 
anderen geven nieuwe energie.

Kwaliteitseisen personeel in RTC
Hoofddoel van het RTC is werk behouden voor boventallige 
leraren. Vaak doet een RTC dat via een gezamenlijke 
vervangingspool. Die bestaat uit een vaste schil van 
leerkrachten in dienst bij een van de deelnemende 
besturen en een flexibele schil van oproepkrachten. 
Bij ziekte of verlof vervangt een leerkracht in principe 
eerst binnen het eigen bestuur, maar ‘uitlenen’ aan een 
ander deelnemend bestuur is ook mogelijk. 

Differentiatie
Onderwijswerkgevers willen zich natuurlijk onderscheiden 
van andere organisaties en stellen mogelijk eisen aan 
het eigen personeel op het gebied van bijvoorbeeld 
onderwijsvorm of denominatie. In dat geval moet de 
nodige differentiatie ook voldoende aanwezig zijn in de 
bovenbestuurlijke pool. 

Het is ook noodzakelijk dat het samenwerkingsverband 
nadenkt over de vereiste algemene competenties van 
de flexpoolers. Niet iedereen is geschikt voor lang of 
kort vervangingswerk. Er zijn regio’s die ervoor kiezen 
de blije mobiliteit alleen mogelijk te maken voor goed 
functionerende personeelsleden. Dit geeft een positieve 
drive aan mobiliteit en voorkomt dat slecht functionerend 
personeel wordt ‘rondgepompt’ of onzichtbaar is. 

Het is noodzakelijk dat het 
samenwerkingsverband nadenkt 
over de vereiste algemene 
competenties van de flexpooler

Kansen voor loopbaanontwikkeling
De vervangingspool kan ook worden ingezet als 
instrument voor loopbaanontwikkeling. Via vervangingen 
kunnen medewerkers kennis maken met een andere 
onderwijsmethode, een andere bouw of speciaal 
vakgebied. Loopbaanontwikkeling kan ook ‘gewoon’ een 
nieuwe werkomgeving zijn op een andere school. 

Medewerkers met de ambitie om directeur of specialist 
te worden, krijgen, door de gedeelde vacatures in 
het samenwerkingsverband, de kans om hun droom te 
verwezenlijken bij het eigen of een ander bestuur. 

HOME PAGINA
30

SECTIE 1
Inleiding

SECTIE 2
Waarom samenwerken?

SECTIE 3
Hoe krijg je alle 
betrokkenen mee?

SECTIE 4
Hoe richt je een regionaal 
transfercentrum in?

Regionaal transfercentrum:  
missie en visie

Kansen voor het personeel van een RTC

INHOUD SECTIE 3

http://www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra/
http://www.vervangingsfonds.nl/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
https://www.participatiefonds.nl/


©

Kennisontwikkeling
Sommige RTC’s werken ook samen op het gebied van:

• gezamenlijke inkoop van opleidingen;
• de ontwikkeling van een mobiliteitscentrum 

of talentenbank;
• kennisuitwisseling tussen HR-adviseurs of 

verantwoordelijken voor P&O.

Zorg voor mobiliteit
Schoolbesturen die werk willen maken van hun mobiliteits-
beleid, al dan niet in een samen werkings situatie, 
opereren vanuit een visie. Zij zorgen ervoor dat het 
onderwijzend personeel zich bewust is van de eigen 
verantwoordelijkheid voor hun loopbaan. Iedereen moet 
en wil in toenemende mate zelf doen en bepalen hoe 
het eigen leven, werk en toekomst eruit zien. Dat vergt 
flexibiliteit en zelfredzaamheid. Verandering van 
werkomgeving hoort erbij om flexibel te zijn en te blijven. 
Andere voordelen van mobiliteit zijn:

• het werk wordt weer ‘uitdagend’ en ‘nieuw’;
• kansen om maximaal van collega’s te leren. 

Organisatie en communicatie zijn de sleutels tot succes. 
Bij een gebrekkige organisatie haken leerkrachten af. 
De schoolleiding moet zich ervan bewust zijn (of worden) 
dat mobiliteit/verandering gaat om:

• algemene belangen voor het onderwijs;
• ontwikkelkansen voor individuele werknemers. 

Vrijwillige mobiliteit is de ideale vorm. Verplichte 
mobiliteit kan natuurlijk ook aan de orde zijn. Als daar 
sprake van is, moet de werkgever de overplaatsingsregels 
in acht te nemen (cao PO, 10.6).

Personeel binden
Zo’n 10% van alle uren in het onderwijs zijn vervangings-
uren, vaak uitgevoerd door leerkrachten zonder vaste 
aanstelling. Deze invalkrachten krijgen steeds een 
kortlopende aanstelling voor de duur van de vervanging. 
Dat biedt weinig (inkomens)zekerheid. Schoolbesturen 
merken ook dat talentvolle leerkrachten soms afhaken, 
omdat ze door krimp in hun regio geen zicht hebben op 
een vaste aanstelling. 

RTC’s zijn in de basis goed voor iedereen die in 
de sector PO actief is of wil zijn, want het doel is 
behoud van werkgelegenheid en de instroom van jong 
personeel. RTC’s zoeken onderwijstalent en bieden 
indien mogelijk meteen een vast dienstverband bij een 
van de aangesloten schoolbesturen. Misschien nog niet 
direct een vaste formatieplaats bij een school, maar wel 
zekerheid van werk en inkomen, met het vooruitzicht te 
kunnen doorstromen. 

Regelmatig worden flexpoolers ingezet voor vervanging, 
maar dat hoeft niet. Leerkrachten die al een vast 
dienstverband hebben, biedt het RTC de kans om ervaring 
op te doen bij een ander bestuur en zich zo verder te 
ontwikkelen. Verandering van omgeving met behoud van 
zekerheid doet vaak goed en kan nieuwe inspiratie geven.

Verandering van omgeving 
met behoud van zekerheid doet 
vaak goed en kan nieuwe 
inspiratie geven
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Begeleiding flexpoolers
Vervangers werken soms maar een dag of een week op 
een school. Zij hebben dan minder binding met de school 
en krijgen niet de ondersteuning en de begeleiding 
die voor het vaste personeel normaal is. Daar moeten 
de samenwerkende werkgevers een goede regeling 
voor treffen. 

RTC Transvita in de regio Utrecht werkt met een team van 
ervaren begeleiders (coördinatoren) die de ondersteuning 
verzorgen die nodig is. Flexpoolers krijgen een coördinator 
toegewezen die een deel van de taken op zich neemt 
die normaal de leidinggevende, de schoolleider in dit 
geval, uitvoert. De coördinator maakt afspraken over de 
inzetbaarheid en ontwikkeling van de betrokkene. 

RTC Transvita lijkt op een school zonder eigen leerlingen, 
maar wel met collega’s die een team vormen. Flexpoolers 
ontmoeten elkaar regelmatig en werken in dit team aan 
hun eigen en elkaars deskundigheid.

Lees meer over RTC Transvita op www.transvita.nl

ONDERWIJSVACATUREBANK
Scholen en leraren basisonderwijs vinden elkaar beter via 
de nieuwe Onderwijsvacaturebank. Het Participatiefonds 
heeft de Onderwijsvacaturebank, de online vacaturebank 
voor het basis- en speciaal onderwijs, in 2015 ingrijpend 
vernieuwd. Schoolbesturen en werkzoekenden in het 
primair onderwijs kunnen elkaar nu gemakkelijker vinden. 
Zo hebben scholen hun team sneller compleet. 

Vacatures matchen
In de Onderwijsvacaturebank krijgen werkzoekenden 
zicht op alle vacatures bij schoolbesturen. Schoolbesturen 
hoeven de sollicitaties niet af te wachten, ze kunnen zelf 
kandidaten ´headhunten’ via de nieuwe matchingsfunctie. 
Op basis van de kenmerken van een vacature zoekt 
de Onderwijsvacaturebank geschikte kandidaten in de 
database van het systeem. 

Mobiel solliciteren
Werkzoekenden hoeven niet achter een pc te zitten om 
te kunnen solliciteren. Ook smartphone en tablet geven 
eenvoudig toegang en met een account kunnen zij nu ook 
mobiel solliciteren. De Onderwijsvacaturebank koppelt 
automatisch het cv en profiel aan het sollicitatiebericht. 
De sollicitant hoeft alleen nog een korte motivatie bij te 
voegen. 

Starters en ervaren leraren
Met de upgrade van de Onderwijsvacaturebank wil het 
Participatiefonds de mobiliteit in het primair onderwijs 
stimuleren. De vernieuwde online vacaturebank moet het 
ervaren leraren makkelijker maken vacatures te vinden 
die voor hen een volgende loopbaanstap inhouden. Voor 
beginnende leraren biedt de vacaturebank een overzicht 
van alle startersmogelijkheden. 
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Tips voor de uitvoering van mobiliteitsbeleid in RTC
• Organiseer elk jaar een ‘vlootschouw’ bij alle 

deelnemende schoolbesturen, om inzicht te krijgen 
in de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Daarmee 
brengt u de talenten en kwaliteiten van alle 
personeelsleden in beeld, evenals de kwaliteiten die 
nodig zijn op de deelnemende scholen. De uitkomst 
kan aanleiding zijn om met medewerkers in gesprek 
te gaan over specifieke klussen, opdrachten, 
ontwikkeltrajecten of kweekvijver. 

• Bied medewerkers (1 x per 5 jaar) een loopbaan-apk 
aan, via de afdeling P&O of digitaal (vragenlijsten, 
testen, e.d.).

• Stimuleer dat leidinggevenden het goede voorbeeld 
geven door zelf mobiel te zijn. Goed voorbeeld doet 
goed volgen. 

• Laat iedereen ieder schooljaar een dagdeel op een 
andere school meedraaien om de drempel naar andere 
scholen te verlagen.

• Mensen die mobiel moeten of willen zijn, leren graag 
van een ervaringsdeskundige. Laat collega’s die mobiel 
zijn (geweest) over hun ervaringen vertellen tijdens 
informatiebijeenkomsten. 

• Organiseer banenmarkten, speeddating, e.d. zodat 
medewerkers op een laagdrempelige manier kunnen 
‘solliciteren’. 

• Presenteer alle vacatures (van schoolbestuur of 
samenwerkende schoolbesturen) digitaal. 

• Verlaag de drempel: voer ‘klikgesprekken’ om te kijken 
of de verwachtingen over en weer klikken. Dat is iets 
minder zwaar dan een sollicitatiegesprek.

• Adviseer mensen die nog niet precies weten wat ze 
willen, of op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, om 
een jaartje in de vervangingspool te gaan werken. Een 
mooie manier om kennis te maken met verschillende 
scholen. 

• Gebruik onderlinge detachering wanneer een 
medewerker naar een ander schoolbestuur gaat. 
Op de website van het sectorplan is een digitaal 
handboek mobiliteit beschikbaar. U vindt er 
ook voorbeelden van een incidentele en een 
bovenbestuurlijke detacheringovereenkomst en van 
een deelnemersovereenkomst bij plaatsing in de 
vervangingspool.

• Gebruik de uitkomst in de gesprekkencyclus. 
• De cao PO biedt middelen om de duurzame 

inzetbaarheid te bevorderen. Maak daar gebruik van.
• Stimuleer registratie in het lerarenregister, zodat een 

digitaal portfolio beschikbaar is. 
• Formuleer een heldere procedurebeschrijving en 

tijdspad. 
• Zorg ervoor dat medewerkers in hun nieuwe 

werkomgeving een coach/begeleider toegewezen 
krijgen. 

• Organiseer intervisiebijeenkomsten of e-intervisie voor 
medewerkers die werken in een nieuwe omgeving.

• Ontwikkel scholingsmogelijkheden.
• Evalueer regelmatig (jaarlijks).
• Let op regelgeving (cao) en besteed aandacht aan 

medezeggenschap. 
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Van idee naar plan naar uitvoering kan in 
de praktijk lastig blijken. Dit onderdeel 
richt zich op de praktische uitvoering van 
een RTC: de keuze van de organisatievorm 
en takenpakket bijvoorbeeld. De financiën 
zijn een belangrijk thema en dienen goed 
geregeld te worden. Een rekenvoorbeeld 
van een fictief RTC maakt keuzes, gevolgen 
en opbrengsten inzichtelijk. 
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Een goed voorbeeld: RTC Oranjewaard
De samenwerkende schoolbesturen moeten in de praktijk 
beslissingen nemen over tal van zaken. Sommige zaken 
moeten echt vastliggen voordat het RTC operationeel 
wordt. Andere onderwerpen kunnen ook gaandeweg 
worden besproken. 

Hieronder is het voorbeeld van RTC Oranjewaard op 
hoofdlijnen uitgewerkt. In de volgende paragraaf is een 
overzicht van aandachtspunten opgenomen.

Verdeling
In de regio Oranjewaard hebben tien schoolbesturen een 
RTC opgericht. Samen verzorgen zij onderwijs aan 30.000 
leerlingen en hebben zij 1475 fte’s in vaste dienst op 
100 scholen. 

Op peildatum 31 juli 2015 is de verdeling als volgt:

Bevoegd gezag Aantal 
scholen

Aantal 
leerlingen

% in 
RTC

Schoolbestuur Alpha 10 3.000 10%

Schoolbestuur Beter 
Onderwijs 

5 1.500 5%

Schoolbestuur Comenius 5 1.500 5%

Schoolbestuur Didactiek 15 4.500 15%

Schoolbestuur Educatief 20 6.000 20%

Schoolbestuur Florerend 2 600 2%

Schoolbestuur Gamma 3 900 3&

Schoolbestuur 
Helemaalonderwijs

15 4.500 15%

Schoolbestuur Kompas 15 4.500 15%

Schoolbestuur Meer 10 3.000 10%

Totaal RTC “Oranjewaard” 100 30.000 100%

HOE RICHT JE 
EEN REGIONAAL 
TRANSFER
CENTRUM IN?
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Krimp per augustus 2015
Als gevolg van krimp (stand 1 augustus 2015) neemt 
het totaal fte van de besturen af met 75 fte. Hierdoor 
zou de totale reguliere formatie zakken tot 1400 fte. 
Bij aanvang van de pool hebben de besturen gekozen 
voor een minimaal volume van 4%1, wat neerkomt op een 
poolomvang van 59 fte. 

We gaan uit van een natuurlijk verloop van 35 fte. 
Dat betekent: 75 – 35 = 40 boventallige fte te herplaatsen 
via de vervangingspool. Dat leidt tot extra ruimte voor 
19 fte. Daarvoor zijn vacatures uitgezet en na een goede 
wervingsronde hebben 20 nieuwe, jonge leerkrachten een 
(deeltijd-)baan gekregen.

Krimp per augustus 2016
Twee maanden na de start van het RTC zijn de leerlingen 
geteld en is de krimp per 1 augustus 2016 vastgesteld op 
nog eens 45 fte. Na aftrek van het natuurlijk verloop komt 
men uit op 39 fte boventallige formatie. 

De schoolbesturen gaan niet voor gedwongen ontslag en 
besluiten de pool (flexschil A) van 59 fte uit te breiden met 
de boventallige formatie. Flexschil A bestaat nu uit 98 fte, 
7% van de totale formatie van de deelnemende besturen. 
De gezamenlijke vervangingsbehoefte is in het verleden 
nooit lager geweest dan 8,5%, de besturen lopen met deze 
grotere boventallige formatie nauwelijks enig risico. 

Met een deeltijdfactor van 1,4 praten we over 137 banen 
per 1 augustus 2016. 

1 Uit onderzoek van het Vervangingsfonds/Participatiefonds 
(VFPF) blijkt dat het ziekteverzuim in 2013 landelijk 
6,5% bedroeg en het overige verzuim 3,2%. In totaal een 
vervangingsvraag van 9,7%. 

Afspraken RTC Oranjewaard
De in RTC Oranjewaard samenwerkende schoolbesturen 
hebben centrale afspraken gemaakt over de begeleiding 
en beoordeling van de poolers. De besturen hebben 
elkaar opgedragen serieus werk te maken van de ‘blije’ 
mobiliteit. Voor de schoolleiders betekent dat:

• consequent en met regelmaat in gesprek gaan met 
alle medewerkers;

• een keuze voor talent en voor het belang van de 
medewerker en niet voor het belang van de school. 

Anders gezegd: geef leerkrachten de ruimte om te 
vertrekken, ook al zijn zij wellicht de pareltjes van 
je school. 

Het moet duidelijk zijn dat plaatsing in flexschil A kansen 
en mogelijkheden biedt met, waar mogelijk, behoud van 
rechten. Zonder grote risico’s kunnen medewerkers eens 
een jaar of langer werken op een andere school, bij een 
ander bestuur en/of in een andere functie of rol.

Arbeidsvoorwaarden buitenschil
RTC Oranjewaard biedt de medewerkers in flexschil B 
onder bepaalde voorwaarden dezelfde arbeidsvoorwaarden 
(reiskosten, scholing en begeleiding) als de medewerkers 
in flexschil A. Want ook al staat deze groep wat verder 
weg van de onderwijsorganisaties, de kwaliteit van de 
poolers moet een prioriteit blijven. Ook is deze groep 
medewerkers hard nodig in periodes van piekvervanging 
(griepepidemie).

Het is dus belangrijk om deze ‘losse’ vervangers aan zich 
te binden. Zij willen zichzelf bij korte invalbeurten niet 
klemzetten door na zes inzetten, zes maanden buitenspel 
te worden gezet, voor enkele dagen salaris. 
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Afspraken om flexschillen te vullen
Voor het vullen van de flexschil A (en soms flexschil B) 
hebben de samenwerkende schoolbesturen de volgende 
afspraken gemaakt:

• De ideale werktijdfactor voor deelnemers in de pool 
is 0,6, met 4 dagen beschikbaarheid, omdat dit de 
flexibiliteit verhoogt. 

• De maximale afstand die poolers moeten reizen is 
60 km.

• Poolers blijven in dienst van hun eigen bestuur.
• Inzet van poolers buiten hun eigen bestuur vindt plaats 

via detachering. Besturen rekenen onderling af.
• Iedere pooler krijgt een ‘stamschool’ toegewezen. 

Dat is de school waar de pooler werkt /wordt ingezet 
op de dagdelen dat hij/zij niet elders ‘nodig’ is. 

• Zijn geen medewerkers beschikbaar in flexschil A, dan 
wordt gezocht in flexschil B.

• Zijn in beide flexschillen geen medewerkers 
beschikbaar, dan is het eigen beleid van de 
organisatie beslissend;

• Voor flexschil A wordt gewerkt op basis van het 
overlegmodel (cao PO). Daardoor kunnen voor de 
medewerkers in de flexschil andere regels gelden dan 
voor de medewerkers in de reguliere formatie.

• Het vullen van de pool is niet gebonden aan 
data of perioden. Vervangingen en vacatures 
doen zich gedurende het hele schooljaar voor. 
De samenwerkingspartners streven ernaar de flexschil 
doorlopend op niveau te houden.
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De organisatie van het RTC
De samenwerking formaliseren2 
De samenwerking in een RTC is niet vrijblijvend. Het is een 
vorm van samenwerken waar partijen rechten en plichten 
aan kunnen ontlenen, gezamenlijk risico’s mee aangaan 
en in investeren. Door deze samenwerkingsvorm een 
formeel karakter te geven, worden de verplichtingen van 
de partijen duidelijk. In deze paragraaf lichten we enkele 
formele vormen van samenwerking nader toe. 

Samenwerkingsovereenkomst en 
raamovereenkomst
Besturen kunnen samenwerken op basis van een met elkaar 
af te sluiten overeenkomst, zoals:

• een algemene ‘brede’ overeenkomst, waarin de 
samenwerking volledig en in detail wordt uitgewerkt;

• een raamovereenkomst, waarin de belangrijkste zaken 
zijn vastgelegd. Vervolgens kunnen op deelgebieden 
aanvullende overeenkomsten worden gesloten.

Samenwerken in de vorm van een RTC is in de regel een 
beetje pionieren. Besturen moeten aan elkaar wennen, 
vertrouwen in elkaar krijgen en vooral ervaren wat 
samenwerken inhoudt. Gelet op dat pionierskarakter is 
een raamovereenkomst, met vervolgovereenkomsten op 
deelgebieden, een voor de hand liggende keuze. 

Een gedetailleerde ‘overall overeenkomst’, waarin van 
meet af aan alles al is geregeld, is vaak niet meteen te 
realiseren en creëert ook verwachtingen die nog niet 
kunnen worden geëffectueerd. 

2 Met dank aan Groenendijk Onderwijs Administratie 
“Samenwerken in Regionale transfercentra (of anderszins)”

Overeenkomst of rechtspersoon
Het vormgeven van de samenwerking in overeenkomsten 
heeft voor- en nadelen:

• Het is in de regel een arbeidsintensieve 
aangelegenheid. Steeds als zich een (nieuwe) activiteit 
aandient of een bestaande activiteit wordt herzien 
of aangepast, moet u nagaan of u de overeenkomst 
moet aanpassen. 

• Een overeenkomst kan gemakkelijk voorwerp worden 
van een juridische procedure. Om die reden achten wij 
het beter om de definitieve samenwerking niet met een 
overeenkomst vorm te geven, maar dat te doen in de 
vorm van een gezamenlijk op te richten rechtspersoon. 

• Aan de andere kant is een overeenkomst laagdrempelig. 
Aan het begin van het samenwerkingsproces kan 
dat de besturen juist overhalen te participeren. 
De oprichting van een rechtspersoon voelt veelal als 
een zwaar en formeel construct en kan bij besturen tot 
drempelvrees leiden. 

Afhankelijk van de bereidheid tot samenwerking 
kiezen schoolbesturen een passende vorm van 
formele samenwerking. 

Rechtsvormen: stichting of vereniging
De twee rechtsvormen die zich goed lenen voor de 
samenwerking in een RTC zijn de stichting en de 
vereniging. Ook een coöperatie is mogelijk, in feite een 
bijzondere vorm van een vereniging.
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Stichting
Een stichting is een rechtspersoon die via een eenzijdige 
rechtshandeling kan worden opgericht. Dat wil zeggen 
dat een of meer personen een stichting in het leven 
kunnen roepen. Dat kunnen zowel natuurlijke als 
rechtspersonen zijn.

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte en moet 
voldoen aan bepaalde formele criteria:

• In de naam van de stichting komt het woord ‘stichting’ 
verplicht voor. 

• In de statuten staat:
• de zetel van de stichting (een plaats in Nederland);
• het doel van de stichting;
• de manier waarop de bestuurders van de stichting 

worden geworven en ontslagen;
• welke regels gelden als de stichting 

wordt ontbonden.
• Het bestuur is, als hoogste orgaan in de stichting, 

bevoegd tot alle daden van beheer en bestuur. 
Over de kaders waarbinnen het stichtingsbestuur 
opereert, kunnen in de statuten specifieke regelingen 
worden getroffen.

• Het bestuur is ook verantwoordelijk voor alle 
handelingen van de stichting. Als de stichting en 
de bestuurders correct zijn ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel, leidt die 
verantwoordelijkheid niet tot hoofdelijke (persoonlijke) 
aansprakelijkheid van de bestuurders. In twee situaties 
kan een bestuurder wel hoofdelijk aansprakelijk 
worden gesteld voor wat zich in de stichting afspeelt:

• als een bestuurder namens de stichting 
verplichtingen aangaat waarvan hij op voorhand 
weet dat de stichting die niet kan dragen;

• als een bestuurder fraude pleegt.

Vereniging
Een vereniging is een rechtspersoon die via een 
meerzijdige rechtshandeling kan worden opgericht. Dat wil 
zeggen dat er ten minste twee (natuurlijke of rechts-)
personen nodig zijn om een vereniging op te richten.

• Een vereniging ‘met volledige rechtsbevoegdheid’ 
wordt opgericht bij notariële akte. In deze akte 
moet staan:

• de naam van de vereniging;
• de zetel;
• het doel van de vereniging.

• In de statuten wordt opgenomen:
• welke verplichtingen de leden hebben aan 

de vereniging;
• op welke manier de bestuurders worden benoemd 

en ontslagen;
• welke regels gelden bij ontbinding van 

de vereniging.
• Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene 

vergadering (dus niet het bestuur). In de algemene 
vergadering (ook vaak algemene ledenvergadering 
genoemd) zijn alle leden van de vereniging aanwezig 
of vertegenwoordigd. 

• De bevoegdheden van het bestuur staan in de statuten 
van de vereniging.

• Alle andere bevoegdheden (behalve die al in de wet 
zijn geregeld) komen toe aan de algemene vergadering.

• Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
zijn de bestuurders (net als bij de stichting) alleen 
dan hoofdelijk aansprakelijk als zij willens en wetens 
namens de vereniging verplichtingen aangaan die de 
vereniging niet kan dragen en als zij frauderen. 
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Informele vereniging
In strikt juridische zin hoeft een vereniging niet te worden 
opgericht bij notariële akte. Dat kan ook op basis van 
onderlinge afspraak. Er is dan sprake van een ‘vereniging 
zonder volledige rechtsbevoegdheid’. Aan deze ‘informele 
vereniging’ kleven twee belangrijke nadelen:
• de bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle 

handelingen die in deze vereniging zijn verricht en voor 
alle genomen besluiten;

• een dergelijke vereniging kan geen registergoederen 
verkrijgen of erfgenaam zijn. 

Conclusie: een informele vereniging is wellicht passend 
voor de plaatselijke bridgeclub, maar in ieder geval niet 
voor een RTC.

Coöperatie
Een coöperatie is een bijzondere vorm van een vereniging. 
De inrichting en werkwijze van een coöperatie (ook wel 
‘coöperatieve vereniging’ genoemd) is gelijk aan die 
van de ‘gewone’ vereniging. Het verschil zit vooral in de 
doelstelling. De wetgever heeft het doel begrensd tot: 
‘voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden in het 
bedrijf dat zij uitoefenen’.

Voorkeur voor rechtsvorm?
RTC’s hebben de keuze uit de drie rechtsvormen: stichting, 
vereniging en coöperatie. De vraag of u kiest voor een 
vereniging of voor een stichting, hangt vooral af van de 
invloed die de deelnemers op het RTC willen uitoefenen. 

• Als het de bedoeling van de deelnemers aan het RTC is 
om uiteindelijk, als individuele besturen, een redelijke 
mate van zeggenschap te behouden over het geheel, 
dan ligt een verenigingsvorm meer voor de hand. 

• Bij een keuze voor de stichtingsvorm is de 
afstandelijkheid weer wat groter. 

Hier zijn natuurlijk ook nuances in denkbaar, die het RTC 
kan regelen via de statuten van de vereniging of stichting.

• De keuze tussen vereniging en coöperatie hangt af van 
de doelstelling die de vereniging krijgt:

• streeft het RTC een zo breed mogelijke 
samenwerking na, op alle punten die samenhangen 
met personeelsbeleid, dan ligt een keuze voor een 
coöperatie niet zo voor de hand;

• wil het RTC de samenwerking strak organiseren 
op een enkel (stoffelijk) punt (zoals vervanging 
organiseren), dan is een coöperatie ook een 
goede mogelijkheid.
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Organisatie van het RTC
Nadat de samenwerkingsvorm is gekozen, wordt het 
RTC operationeel ingevuld. Uit de praktijk blijkt dat de 
besturen bij de oprichting veelal een ‘lean and mean’ 
organisatieopzet eisen:

• een facilitair bureau ten dienste van de besturen/
scholen, met een beperkte directievoering;

• afhankelijk van de gekozen vorm (overeenkomst, 
vereniging, stichting, coöperatie) worden vervolgens 
afspraken gemaakt over waar de verantwoordelijkheid 
komt te liggen;

• uitgangspunt is: lage overhead, inpasbaar in de 
bestaande structuur van de besturen.

Rol besturen 
Bij samenwerking blijven besturen zelf verantwoordelijk 
voor hun personeel en de hieraan verbonden kosten. 

Het RTC en de flexpool ondersteunen de werkgevers bij 
taken als:

• mobiliteit stimuleren;
• op tijd de vacatures vervullen:
• boventalligheid voorkomen; 
• een vorm van risicobeheersing realiseren. 

Verantwoordelijkheid, risico’s en kosten
Bij de uitwerking van het takenpakket van het RTC 
wordt onderscheid gemaakt tussen taken die op het 
niveau van het RTC liggen en taken op het niveau van de 
individuele besturen. 

Besturen blijven verantwoordelijk voor hun reguliere 
taken, zoals de tijdige invulling van vacatures, kwaliteit 
van het personeel en aannamebeleid. Het RTC heeft een 
ondersteunende en faciliterende taak, maar de besturen 
blijven eindverantwoordelijk. Dit biedt duidelijkheid 
en zal ook de samenwerking bevorderen, doordat de 
partijen niet voor elkaars handelen aansprakelijk kunnen 
worden gesteld.

Door de samenwerking is er sprake van spreiding van 
risico’s en lagere kosten. De risico’s en kosten worden niet 
afgewenteld op het collectief.

Takenpakket RTC
Het takenpakket van het RTC kan er als volgt uitzien: 

Mobiliteit
• belangstellingsregistratie van vrijwillig 

mobiel personeel;
• vacaturebeheer (vacatures plaatsen, termijnen 

bewaken, kandidaten doorspelen);
• vraag en aanbod matchen;
• mobiliteit stimuleren (besturen/scholen ondersteunen):

• bemiddeling binnen en buiten de sector onderwijs;
• eerste fase werving en selectie (vacature plaatsen, 

intermediair voor ontvangen reacties);
• relatiebeheer binnen en buiten de sector;

• schoolbesturen, directeuren en leidinggevenden 
adviseren, voorlichten en begeleiden op het terrein 
van mobiliteit;

• kenniscentrum voor arbeidsmobiliteit; 
• intakegesprekken met vervangers en oriënterende 

loopbaangesprekken voeren.
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Flexpool
• (flex)pool organiseren en beheren;
• vraag en poolers matchen;
• tijdig voorzien in kort-tijdelijke vacatures (vervanging 

en reguliere vacatures);
• beheer vervangingssysteem;
• kwaliteitsbewaking (coaching en begeleiding personeel 

in de pool); 
• onderlinge facturering aan besturen (kosten van inzet 

vervangers verrekenen). 

Organisatiemodel 
Oprichting van een mobiliteitscentrum/flexpool levert de 
besturen een inverdieneffect op:

• Doordat in de vervanging wordt voorzien, vervalt de 
coördinatie en kwaliteitsbewaking op bestuursniveau. 

• De personeelswerving en selectie (regulier en kort 
tijdelijk) kan via het RTC lopen, zodat de afdeling P&O 
van de scholen hier beperkt tijd en energie hoeft in 
te stoppen. 

• Een deel van het P&O-pakket op het terrein van 
mobiliteit (contacten, gesprekken, intake, etc.) kan 
centraal worden belegd.

Voorbeelden van RTC-functionarissen Taken

Coördinator / mobiliteitsmedewerker beleidsmatig en uitvoerend

Matcher •  verzoeken voor kort-tijdelijk personeel verwerken;
•  flexibele medewerkers registreren;
•  medewerkers in de flexpool benaderen en inplannen;
•  software toepassen: van registratie tot transparante 

managementinformatie;
•  WWZ-verplichtingen bijhouden.

Administratief medewerker factureren, beheer en onderlinge verrekening van de kosten

Begeleider coaching van flexpoolmedewerkers

Competenties en kennis
Medewerkers van het RTC beschikken niet alleen over 
inhoudelijke HRM-competenties, maar hebben ook 
kennis van:

• arbeidsvoorwaarden;
• juridische aspecten;
• de ziektwetgeving en Wet Verbetering Poortwachter 

(WVP);
• onderwijsstructuren;
• inzet van personeel.
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Welke software voor het 
vervangingssysteem?
Een passend vervangingssysteem inkopen is een belangrijke 
stap. Elk vervangingssysteem en elke leverancier heeft 
zijn eigen kenmerken. Aan welke eisen moet het pakket, 
volgens het RTC, voldoen? 

Om het programma van eisen op te stellen, kunt u de 
volgende vragen stellen:

• Sluit het vervangingssysteem aan bij het in te 
richten proces?

• Hoe gebruiksvriendelijk is het voor de matcher, 
coördinator, schooldirecteur en vervanger? 

• Welke koppelingen zijn voor het RTC nodig?
• Welke dienstverlening verwachten wij? Welke 

kosten zijn hier jaarlijks aan verbonden en hoe is de 
prijs opgebouwd?

• Welke extra’s vinden wij belangrijk? Wat kan het 
systeem aan de achterkant van het vervangingsproces 
leveren? (zoals detacheringscontracten, facturering, 
koppeling salarissystemen)

• Welke waarden en kenmerken wegen het zwaarst voor 
het RTC?

Businessplan
Het verdient aanbeveling om een businessplan op te 
stellen. Doe dat pas nadat het RTC is begonnen met de 
werkzaamheden en er ook ervaring met de samenwerking 
is opgedaan. 

In het businessplan komen duidelijke vraagpunten naar 
voren over: positionering, meerwaarde, takenpakket en 
visie. Hieronder behandelen we de elementen van het te 
ontwikkelen businessplan.

RTC: waar staat het voor?
Het RTC brengt schoolbesturen uit het primair onderwijs 
samen. De samenwerking maakt het voor besturen 
gemakkelijker en goedkoper om voldoende en goed 
gekwalificeerd personeel te krijgen en te behouden. 
Het leidend principe kan zijn: ‘Altijd een goede leerkracht 
voor de groep!’

Bestaansrecht: wat is de toegevoegde waarde?
Verschillende ontwikkelingen in het onderwijs maken 
het noodzakelijk om vervangingen en vacaturevervulling 
anders te organiseren:

• de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de komende 
cao-PO 2016-2017: invalwerk moet op een andere 
manier worden georganiseerd;

• de cao-PO: vraagt meer begeleiding en scholing 
voor leerkrachten;

• gewijzigd reglement van het Vervangingsfonds: voor 
besturen veranderen de kosten van invalwerk;

• vergrijzing en krimp: maken een flexibele schil 
noodzakelijk om wisselende personeelsbehoeften van 
scholen te kunnen opvangen.
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Klanten en klantrelatie
Het RTC werkt in opdracht van de deelnemende besturen, 
zij zijn de primaire klanten. Voor hen wordt het 
invalwerk geregeld. 

Een bestuur kan leerkrachten, directeuren en andere 
medewerkers doorverwijzen voor vacaturebemiddeling 
of een loopbaangesprek. Deze medewerkers zijn dan de 
‘indirecte’ klanten. 

Het RTC onderhoudt het contact met de klanten met 
behulp van:

• digitale nieuwsbrief: gericht op bestuurders, 
directeuren en HRM-medewerkers;

• bijeenkomsten van besturen, directeuren, invallers;
• HRM-netwerk: gericht op kennis delen en nieuwe 

producten en diensten ontwikkelen.

Kernactiviteiten en verdere ontwikkeling
Het RTC begint doorgaans met vacaturebemiddeling voor 
invalwerk, via de flexpool en de invallijst. Bemiddeling 
voor structurele vacatures kan dan een volgende stap zijn. 
Vacaturebemiddeling is een kernactiviteit van het RTC. 

De activiteiten van het dienstenpakket kunnen worden 
uitgebreid met loopbaanbegeleiding en professionalisering 
van medewerkers. In de toekomst kunnen ook thema’s 
als duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voorzien in een 
behoefte bij de klanten. 

Het RTC kan zich in stappen ontwikkelen:

Fase Omschrijving Voorbeelden van activiteiten

1 Vacaturecentrum Voor alle soorten vacatures Flexpool
Vacaturemeldpunt

2 Loopbaancentrum Voor medewerkers van alle besturen. Gericht 
op talentonwikkeling. Zorgt voor faciliteiten 
om mobiliteit te bevorderen.

Registratie loopbaankandidaten
Loopbaanbegeleiding
Werk-naar-werk-trajecten

3 Professionalisering Gezamenlijk professionalisering organiseren. Kweekvijver directeuren
Assessments
RTC Academie

4 Duurzame 
inzetbaarheid en 
vitaliteit

Vitaliteitsbeleid ontwikkelen (en mede 
uitvoeren) ter ondersteuning van de 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Gezamenlijke inkoop 
arbodienstverlening
Vitaliteitschecks
Verzuimrisicofonds
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De deelnemende besturen in het RTC kiezen in de regel 
voor een groeimodel, met als kern het vacaturecentrum 
met de flexpool. 

Stapsgewijs worden nieuwe activiteiten aangeboden die 
passen in de missie en het businessplan. Deze activiteiten 
worden zoveel mogelijk opgezet binnen bestaande 
besturen (voornamelijk vanuit P&O) en door deskundigen 
uit eigen gelederen. 

Inkomsten, kosten en financiering
Besturen die zich nieuw aansluiten bij het RTC leggen 
eenmalig entreegeld in. Vervolgens betalen de aangesloten 
schoolbesturen een jaarlijkse contributie van de 
aangesloten schoolbesturen. 

Beide vergoedingen zijn gebaseerd op het totale aantal fte 
van het schoolbestuur. 

Rechtspositie medewerkers
Bij de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het 
personeel onderscheiden we twee groepen:

• de medewerkers die bij het RTC zijn benoemd;
• het onderwijsgevend personeel dat via bemiddeling van 

het RTC bij de scholen wordt ingezet. 

Medewerkers RTC
Afhankelijk van de keus voor een specifieke 
entiteit kan het RTC al dan niet personeel in dienst 
nemen. Medewerkers kunnen namelijk alleen 
bij een rechtspersoon worden benoemd, niet op 
een samenwerkingsovereenkomst.

• Is er sprake van een rechtspersoon, dan kunnen 
de medewerkers naar burgerlijk recht worden 
benoemd en de arbeidsvoorwaarden worden bepaald. 
Het verdient aanbeveling om de arbeidsvoorwaarden en 
salaristabellen te laten aansluiten bij de cao-PO. 

• Is er sprake van een overeenkomst van samenwerking, 
dan moeten de partijen afspraken maken over de 
benoeming, detachering en verrekening van de kosten 
van de medewerkers. 

• U kunt ook overwegen om de diensten van bemiddeling 
bij een externe partij neer te leggen (outsourcing). 

Rechtspositie medewerkers flexpool
Personeel dat in een vaste schil in een flexpool wordt 
benoemd, blijft in dienst van het eigen schoolbestuur. 
Dat bestuur blijft dan ook formeel hun werkgever. 

De inzet van de medewerkers in een flexpool geschiedt 
op basis van detachering bij andere besturen. 
De medewerkers behouden hun arbeidsvoorwaarden en 
rechten bij de werkgever en zijn inzetbaar bij andere 
besturen. De minister van Financiën erkent en honoreert 
deze vorm van bemiddeling en detachering als een vorm 
van samenwerking tussen besturen waarvoor een btw-
vrijstelling geldt. 
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Instrumenten en protocollen 
Hoewel vertrouwen de pijler is onder bestuurlijke 
samenwerking, volstaat het niet te steunen op goede 
bedoelingen. Bij bestuurlijke samenwerking hebben 
de partijen er baat bij om afspraken en ideeën vast te 
leggen in protocollen of instrumenten. Die instrumenten 
moeten enerzijds de medewerkers van het RTC voldoende 
handelingsruimte bieden en anderzijds de besturen een 
basis bieden, zodat ze weten welke dienstverlening en 
kwaliteit wordt geboden. 

In de praktijk zijn er verschillende vormen en protocollen 
ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn: 

• Profiel van een vervanger in de flexpool 
• Inzet en flexibiliteit van de vervangers in een flexpool 

(overlegmodel) 
• Afspraken over de verrekening van kosten
• Reglement van procedures 
• Model detacheringsovereenkomst 
• Toepassing van de Wet werk en zekerheid 
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Financiën
RTC’s en financiën
Bij bestuurlijke samenwerking spelen de financiën een 
belangrijke rol. Dat begint al voordat er überhaupt sprake 
is van samenwerking. Bestuurders willen weten wat het 
kost om een RTC op te zetten en hoe dat zich verhoudt tot 
de opbrengsten. 

Het is niet altijd mogelijk de winst van een RTC in euro’s 
weer te geven, mede doordat we het niet kunnen afzetten 
tegen de kosten die schoolbesturen nu veelal maken in 
het kader van hun personeelsbeleid. Er zijn geen cijfers 
beschikbaar over:

• de vergoedingen die worden verstrekt 
via vaststellingsovereenkomsten;

• de kosten van werk-naar-werktrajecten, 
zoals outplacement;

• boetes die betaald moeten worden door 
procedurefouten bij het UWV. 

Bij een goed functionerende samenwerking kunnen 
schoolbesturen flink besparen op deze kosten. 

Dat geldt ook voor de inzet van de vervangers uit 
de vervangingspool. Veel schoolbesturen hebben 
zo’n pool, maar halen zelden of nooit het vereiste 
inzetbaarheidspercentage van 98, zoals het 
Vervangingsfonds eist. De meeste RTC’s beginnen met een 
bovenbestuurlijke vervangingspool. 

Voor het sectorplan PO heeft Infinite Financieel recentelijk 
onderzoek gedaan naar de kosten en opbrengsten van een 
RTC van 1500 fte’s met een vervangingspool. De conclusie: 
in alle mogelijke scenario’s kan bespaard worden. In de 
praktijk is verder gebleken dat onderling afrekenen een 
belangrijke succesfactor is. 

Ook de Belastingdienst volgt de ontwikkelingen, op het 
gebied van regionale samenwerking met uitwisseling van 
personeel, op de voet. De belangrijkste financiële aspecten 
die van belang zijn bij een RTC, vindt u in deze paragraaf.

Het huishoudboekje van het RTC
We onderscheiden de kosten voor de organisatie en de 
kosten voor het ‘lenen’ van elkaars personeel. 

De organisatiekosten zijn de kosten van de coördinatie van 
de vervangingen, zoals:

• personeelsinzet voor een coördinator, administratief 
medewerkers, coaching;

• huisvesting, ICT, telefonie;
• salaris- en financiële administratie;
• kosten VOG’s, advertenties en overige 

algemene kosten.

Bijna alle deelnemende besturen in RTC’s lenen met 
name leraren van elkaar om in de vervangingsbehoefte te 
kunnen voorzien; daarom nemen we hier deze vervanging 
als uitgangspunt. 
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Per RTC kunnen de organisatiekosten en de kosten voor het 
lenen van personeel verschillen, bijvoorbeeld:

• Het ene RTC kiest ervoor om de vervangingen 
zelf te organiseren, terwijl een ander RTC dat 
volledig uitbesteedt. 

• De kosten van de gebruikte software-
pakketten verschillen. 

• De mate waarin de inzet van een coördinator nodig 
wordt geacht, verschilt. De hiermee gemoeide 
kosten zijn mede afhankelijk van de mate waarin de 
schoolbesturen samenwerken: verder dan alleen op het 
gebied van vervanging organiseren. 

Met deze opmerkingen in het achterhoofd zullen de 
jaarlijkse kosten van een RTC van 30.000 leerlingen zich 
binnen de volgende bandbreedtes bevinden:

Omschrijving Minimale 
kosten

Maximale 
kosten

Algemeen Coördinator 0,5 – 1 fte 42.500 85.000

Variant eigen beheer Planning en administratie 95.000 95.000

Huisvesting 0 10.000

ICT middelen 10.000 10.000

Planningssoftware 18.000 50.000

Communicatie 20.000 20.000

Overige algemene kosten 15.000 15.000

Totaal eigen beheer 158.000 200.000

Variant uitbesteden Uitbestedingskosten 150.000 200.000

Communicatie 158.000 235.000

Totaal uitbesteden 165.000 235.000

Totaal bandbreedte eigen beheer inclusief coördinatie 200.500 285.000

Totaal bandbreedte uitbesteden inclusief coördinatie 207.500 320.000
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Kosten versus risico’s
De variant om het organiseren van de vervangingen 
uit te besteden, kan ca. 10% duurder zijn dan eigen 
beheer. Daar staat tegenover dat de risico’s voor de 
scholen bij uitbesteding beperkter kunnen zijn, doordat 
die in de contracten met de dienstverlenende partij 
worden afgedekt.

Besparing door RTC
Tegenover de extra kosten staan besparingen voor de 
individuele besturen:

• directe kosten, zoals een eigen vervangingsplanner, 
VOG’s, ICT;

• indirecte kosten: directeuren hoeven niet meer, 
voordat de schooldag begint, zelf achter vervangers 
aan te bellen.

De indicatieve begroting hierboven betekent een bedrag 
van (afgerond) 6,50 tot 11,00 euro aan overheadkosten per 
leerling. Dat komt overeen met de bedragen die bestaande 
regio’s in hun begroting hebben opgenomen. 

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Er wordt een vervangingsdienst opgericht die de 

vervanging regelt voor de aangesloten besturen.
• De vervangingsdienst wordt gehuisvest in een school of 

bestuurskantoor van een van de deelnemende scholen.
• Het RTC regelt diverse administratieve processen 

voor de vervangingen. Hoewel geen kerntaak, kan 
het RTC ook een rol spelen in de bewaking van (her)
benoemingsverplichtingen.

• Het RTC beheert een vacaturebank.

In geval van uitbesteding verricht de dienstverlener 
deze activiteiten. 

Fiscale aspecten
Een RTC, hoe dat formeel ook is ingericht, verleent 
diensten aan de aangesloten besturen:

• in ieder geval vervangers matchen 
met vervangingsvacatures;

• in veel gevallen ook andere activiteiten verrichten 
of coördineren, gericht op werving of scholing 
van medewerkers.

Die activiteiten zijn niet kosteloos. 

Hierbij kunnen we twee soorten activiteiten 
onder scheiden:

• activiteiten die het RTC verricht in RTC-verband, voor 
de deelnemers aan het RTC;

• activiteiten die het RTC coördineert en die 
plaatsvinden buiten het RTC.

De gemaakte afspraken over de onderlinge verdeling 
en verrekening van de kosten zullen van RTC tot RTC 
verschillen. Daar gaan we in deze handreiking niet verder 
op in. 

Btw
Wel van belang in het kader van RTC-vorming is de 
eventuele plicht om btw te heffen over de onderling 
te verrekenen bedragen en die af te dragen aan de 
Belastingdienst. De hoofdregel in het Nederlands 
belastingstelsel is (grofweg) dat btw wordt geheven 
over de kosten van economische activiteiten. 
De werkzaamheden van het RTC zijn aan te merken 
als economische activiteit. Daarbij gelden wel 
‘vrijstellingsgronden’, zoals de ‘koepelvrijstelling’. 
Die vrijstelling geldt onder meer voor ‘koepelorganisaties’ 
(samenwerkingsverbanden) in de onderwijssector. 
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Koepelvrijstelling
Voor de vrijstelling moet de organisatie voldoen aan de 
volgende (cumulatieve) voorwaarden:

• de aangesloten deelnemers zijn voor hun 
hoofdactiviteit vrijgesteld van btw (bij 
onderwijsorganisaties is dat het geval);

• de activiteiten waarvoor vrijstelling wordt 
verkregen zijn nodig om de (i.c.) prestaties als 
onderwijsorganisatie goed te laten verlopen;

• van geen van de deelnemers wordt hogere betaling 
gevorderd dan het aandeel van iedere deelnemer in de 
totale uitgaven;

• er is geen sprake van een ernstige 
concurrentieverstoring met commerciële organisaties.

Hoewel de btw-heffing en –afdracht op dit moment ter 
discussie staan, is er goede reden om aan te nemen 
dat de Belastingdienst het handelen van een RTC als 
‘matcher’ van vraag en aanbod van vervanging ziet als een 
activiteit waar de koepelvrijstelling voor geldt. Echter, het 
vrijstellingsbeleid wordt per belastinginspectie bepaald. 
We raden dan ook aan om niet voetstoots aan te nemen 
dat deze vrijstelling geldt, maar om de vraag expliciet aan 
uw eigen belastinginspectie voor te leggen.

Ook andere activiteiten kunnen mogelijk onder 
dezelfde vrijstelling vallen, mits die voldoen aan de 
vier cumulatieve criteria die hierboven geformuleerd 
zijn. Ook hiervoor geldt dat het verstandig is om 
de Belastingdienst vooraf bevestiging van het 
vrijstellingsstandpunt te vragen. Daarmee voorkomt u 
onaangename verrassingen.

Kosten van gedetacheerd personeel
Het RTC zal over het algemeen werken met detachering 
van (vervangende) medewerkers tussen twee 
deelnemende besturen. De twee betrokken besturen 
verrekenen de kosten van die detachering met elkaar. 
Welke administratieve ondersteuning het RTC daarbij 
verleent, is aan de deelnemende besturen. 

Gaat het bij de detachering om medewerkers die 
onderwijs geven of om activiteiten die daar heel nauw mee 
samenhangen (groepsleraren, onderwijsondersteuners, 
schooldirecteuren) dan vallen die activiteiten voor de 
btw onder de ‘onderwijsvrijstelling’. De administratieve 
ondersteuning door het RTC kan dan onder de hierboven 
besproken koepelvrijstelling vallen.

Het is belangrijk dat het RTC niet zelf medewerkers 
in dienst neemt en die vervolgens detacheert naar 
een schoolbestuur. Het RTC gedraagt zich dan als 
uitzendorganisatie. In juridische zin is dat wel mogelijk, 
maar dergelijke uitleningen worden belast met 21% btw.

Verdeling kosten voor gemene rekening
Deelnemende besturen maken samen kosten om de 
activiteiten van het RTC mogelijk te maken. Als die kosten 
worden doorberekend is (als de koepelvrijstelling niet 
geldt) bij die doorberekening btw verschuldigd. Partijen 
kunnen voor die kosten een ‘overeenkomst voor verdeling 
van kosten voor gemene rekening’ met elkaar te sluiten. 
Bij zo’n overeenkomst draagt een van de deelnemende 
partijen in eerste aanleg alle gemaakte kosten. Vervolgens 
verrekent deze partij die kosten volgens een van tevoren 
overeengekomen verdeelsleutel met de andere partijen. 
Bij die verrekening hoeft dan geen btw te worden geheven 
of afgedragen aan de Belastingdienst.
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Nadelen
Aan zo’n overeenkomst voor verdeling van kosten voor 
gemene rekening kleven echter enkele ernstige bezwaren:

• De verdeelsleutel moet van tevoren zijn vastgelegd en 
moet gelden voor een lange periode (ten minste vijf 
jaar). 

• De verdeelsleutel mag gedurende die periode niet 
worden gewijzigd. 

• De Belastingdienst is buitengewoon kritisch over de 
vraag of er sprake is van een correcte kostenverdeling. 

• Deze overeenkomstvorm is de afgelopen jaren 
herhaaldelijk onderwerp van juridische procedures 
geweest en in bijna alle gevallen luidde het oordeel 
van de rechter dat niet was voldaan aan de criteria die 
op dit punt gelden.

Over het algemeen kunnen we dan ook stellen dat deze 
overeenkomst voor het RTC geen goede werkvorm is. Het is 
dus verstandig om goed te kijken welke kosten worden 
doorberekend en welke niet. Worden kosten doorberekend 
die niet onder een (andere) vrijstelling vallen, dan geldt 
daarvoor een btw-plicht.

Vennootschapsbelasting (vpb)
Of u vennootschapsbelasting moet betalen, is in het 
Nederlands belastingstelsel (vooral) aan de orde 
wanneer u een onderneming drijft in concurrentie met 
anderen. Daarbij speelt het streven naar winst een 
belangrijke rol. Als algemeen uitgangspunt kunnen we 
aannemen dat onderwijsinstellingen in het primair 
onderwijs (en de aanverwante activiteiten) buiten de 
vennootschapsbelastingplicht vallen. 

Ook de activiteiten die een RTC uitvoert, zijn niet gericht 
op winst maken, maar op kostendekkend werken. Zonder 
in de details van deze belastingvorm te treden, kunnen we 
concluderen dat het werk van een RTC niet zal leiden tot 
heffing van vennootschapsbelasting. 

Restitutie premie Participatiefonds
Werkgevers die samenwerken in een regionaal transfer-
centrum om zich, zoals bedoeld in het sectorplan PO, in te 
zetten om werkloosheid van hun personeel te voorkomen 
en die daar een financiële bijdrage aan leveren, betalen 
evenveel premie aan het Participatiefonds als werkgevers 
die niet op deze manier samenwerken. 

Deze samenwerkende besturen kunnen volgens het 
Reglement Participatiefonds hoofdstuk 2.2 (zie bijlage 
III) een beroep doen op eenmalige restitutie van de 
premie voor het Participatiefonds. Voorwaarde is dat 
het transfercentrum operationeel is en dat de daarin 
samenwerkende besturen gezamenlijk een vervangingspool 
bij het Vervangingsfonds hebben opgericht.  
Het gaat om een eenmalige restitutie van 50.000 euro 
voor samenwerkende werkgevers die een subsidie 
ontvangen als bedoeld in de subsidieregeling Regionale 
Transfercentra PO.

HOME PAGINA
51

SECTIE 1
Inleiding

SECTIE 2
Waarom samenwerken?

SECTIE 3
Hoe krijg je alle 
betrokkenen mee?

SECTIE 4
Hoe richt je een regionaal 
transfercentrum in?

INHOUD SECTIE 4

Een goed voorbeeld: RTC Oranjewaard

De organisatie van het RTC

Financiën

Scenario’s kosten en opbrengsten van 
vervanging

Communicatie

http://www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra/
http://www.vervangingsfonds.nl/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
https://www.participatiefonds.nl/


©

Scenario’s kosten en opbrengsten van vervanging
Infinite Financieel heeft onderzoek gedaan naar de kosten 
en opbrengsten van een RTC van 1.500 fte’s met een 
vervangingspool. Daarbij is het model RTC Oranjewaard 
het uitgangspunt, Dit RTC bestaat uit tien schoolbesturen 
met 30.000 leerlingen en 1.500 fte in vaste dienst op 100 
scholen, op peildatum 31 juli 2015. 

Bevoegd gezag Aantal 
scholen

Aantal 
leerlingen

% in 
RTC

Schoolbestuur Alpha 10 3.000 10%

Schoolbestuur Beter 
Onderwijs 

5 1.500 5%

Schoolbestuur Comenius 5 1.500 5%

Schoolbestuur Didactiek 15 4.500 15%

Schoolbestuur Educatief 20 6.000 20%

Schoolbestuur Florerend 2 600 2%

Schoolbestuur Gamma 3 900 3&

Schoolbestuur 
Helemaalonderwijs

15 4.500 15%

Schoolbestuur Kompas 15 4.500 15%

Schoolbestuur Meer 10 3.000 10%

Totaal RTC “Oranjewaard” 100 30.000 100%

In dit RTC neemt de benodigde formatie als gevolg van 
krimp per 1 augustus 2016 af met 75 fte (5%). De totaal 
benodigde formatie daalt hierdoor naar 1.425 fte. Een deel 
lost zich op door natuurlijk verloop (3%: 45 fte). 

Voor de resterende 30 fte moet een andere oplossing 
worden gevonden. De bekostiging loopt altijd een jaar 
achter op de werkelijkheid. Het is zeker dat het volgende 
schooljaar wederom sprake is van substantiële krimp, dus 
hebben de samenwerkende schoolbesturen besloten te 
beginnen met:

• enerzijds een basisformatie van 1.400 fte;
• anderzijds een pool van 98 fte op 1 augustus 2016. 

Waarom zo ruim? De vervangingsbehoefte van deze groep 
besturen schommelde de afgelopen vijf jaren tussen de 7 
en 10%. Houden we het historisch minimum van 7% aan, 
dan betekent dit een benodigde inzet van minimaal 98 fte 
(7% van 1.400 fte). 

Dat betekent dat nieuwe medewerkers in vaste dienst 
kunnen worden aangenomen, om flexschil A (de schil 
van medewerkers in vaste of tijdelijke dienst bij de 
schoolbesturen die flexibel ingezet kunnen worden) 
te vullen.

Voor het onderzoek is gekozen voor uitwerking van twee 
scenario’s voor drie representatieve schoolbesturen. 
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Scenario A Vf-pool:
Alle deelnemende besturen zijn aangesloten bij 
het Vervangingsfonds.

Scenario B ERD-pool:
Alle deelnemende besturen zijn eigenrisicodrager (ERD) 
voor de vervangingskosten. 

Waarom geen mengvorm van besturen aangesloten bij het 
Vervangingsfonds en besturen met eigenrisicodragerschap? 
Infinite komt tot de conclusie dat een derde scenario geen 
andere uitkomsten oplevert dan het resultaat uit de twee 
beschreven scenario’s.

Drie schoolbesturen nader bekeken
Van de tien deelnemende schoolbesturen aan model RTC 
Oranjewaard zijn de volgende drie nader bekeken:

• Bestuur Alpha - 10 scholen – 3000 leerlingen
• Bestuur Educatief – 20 scholen – 6000 leerlingen
• Bestuur Gamma – 3 scholen – 900 leerlingen

Deze drie besturen zijn redelijk representatief 
voor de sector: een kleine, een middelgrote en een 
grote onderwijsorganisatie. 

Uitgangspunten
Voor een goede vergelijking van wel of niet deelnemen 
aan een RTC, bij scenario’s A en B, volgen hier 
de uitgangspunten. 

Situatie: drie voorbeeldbesturen vóór deelname 
aan RTC

• bij de drie besturen bedraagt het ziekteverzuim 6,5 en 
het overige verzuim 3,2%;

• de besturen hebben een eigen invalpool van 4%, 
conform het reglement van het Vervangingsfonds; 

• de berekeningen zijn gebaseerd op het volledig van 
kracht zijn van de Wet werk en zekerheid vanaf 
1 juli 2016;

• het percentage declarabele vervangingen door 
poolmedewerkers bedraagt voor bestuur Alpha: 85, 
voor Educatief 90 en voor Gamma 80;

• het resterende ziekteverzuim waar de pool niet in 
kan voorzien (circa 2%) wordt ingevuld met tijdelijke 
uitbreidingen van zittend personeel;

• het overige ziekteverzuim en het overige verzuim 
worden ingevuld via payrolling. Daarbij is een 
kostenopslag op het brutosalaris gehanteerd van 45% 
(btw en marge payrollbedrijf).

Situatie: drie voorbeeldbesturen bij deelname aan 
RTC Oranjewaard

• het RTC heeft voorlopig alleen een vervangingspool;
• de omvang van de pool is gebaseerd op het historisch 

minimum van 7% voor de vervangingsbehoeften;
• er wordt rekening gehouden met de cao-lonen volgens 

de vastgestelde cao PO 2014-2015, dus niet met de 
loonsverhogingen volgens het loonruimte-akkoord. 
Deze zijn immers nog niet in de cao verwerkt. Ook de 
vergoedingen van het Vervangingsfonds zijn hier nog 
niet op aangepast; 

• onderlinge verrekeningen tussen besturen vinden plaats 
tegen de werkelijke loonkosten;

• medewerkers in de VF-pool worden zoveel mogelijk 
ingezet op langere vervangingen;

• vervanging gedurende de zomervakantie is niet 
bekostigd voor de overige poolmedewerkers 
(flexschil B);

Scenario A Vf-pool

Voordeel in euro’s

RTC

Scenario B ERD-pool

1 mln
1,2  mln

bestuur
Alpha

123.090
131.129

bestuur
Educatief

183.286
229.046

bestuur
Gamma

40.434
49.519
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• het ziekteverzuim bedraagt op jaarbasis 6,5% en 
het overige verzuim (waaronder zwangerschaps- en 
bevallingsverlof, ouderschapsverlof en overig 
rechtspositioneel verlof) 3,2%. Deze kengetallen 
zijn ontleend aan de benchmarkgegevens 2013 van 
het Vervangingsfonds; 

• bij de medewerkers in de bovenbestuurlijke pool heeft 
het salarisbouwwerk in totaliteit dezelfde structuur en 
samenstelling als in de basisformatie;

• in zowel scenario A als B heeft de vervanger dezelfde 
salarisschaal en -regel als degene die wordt vervangen. 
Dit om de berekeningen niet te ingewikkeld te maken; 

• 70% van de medewerkers in de pool zit in de LA-schaal, 
30% in de LB-schaal;

• voor de VF-pool van 4% wordt gerekend met een 
inzetbaarheidspercentage van 98. Op basis van 
ervaringscijfers is dat haalbaar bij een omvang van 
circa 1.500 fte en 60 tot 120 scholen;

• voor de overige poolmedewerkers (de resterende 
3%) wordt ervan uitgegaan dat 75% inzetbaarheid 
(declarabel bij het Vervangingsfonds) haalbaar 
is. Deze medewerkers worden vaker ingezet 
op kortdurende vervangingen en zijn voor de 
ingeplande tijd van de deskundigheidsbevordering 
niet beschikbaar;

• de besturen kiezen in het scenario A (ze zijn verzekerd 
bij het Vervangingsfonds) voor een vervangingspool 
(VF-pool) van 4%, conform artikel 35 lid van het 
reglement VF; in dit scenario is sprake van de 
normbekostiging Vervangingsfonds.

Uitwerking scenario’s
Voor alle duidelijkheid: de berekeningen in deze 
paragraaf zijn gebaseerd op voorbeeldaannames voor 
de uitgangspunten, beleidskeuzen en omstandigheden. 
De uitkomsten van deze berekeningen zijn dus niet meer 
dan richtinggevend; ieder schoolbestuur dat overweegt 
deel te nemen aan een dergelijke samenwerking, zal eerst 
zijn eigen uitgangspunten moeten formuleren en in de 
berekeningen meenemen. 

Hoe pakken de twee verschillende scenario’s’ nu uit voor 
deze drie schoolbesturen?

In het onderzoek is alleen uitgegaan van een overgang 
in eenzelfde situatie: van Vervangingsfonds in de eigen 
situatie naar Vervangingsfonds in het RTC. Dit is analoog 
aan de overgang in een eigen risicodragersituatie.

Per scenario komen achtereenvolgens aan de orde:
• totale netto loonkosten (loonkosten vervangingen minus 

eventuele vergoedingen Vf);
• netto kosten per bestuur;
• het voordeel per bestuur, van deelname aan het RTC.

Uiteraard is de kostenvergelijking hiermee niet uitputtend, 
omdat ook de overige personeelskosten moeten worden 
meegenomen. In de scenario’s wordt ervan uitgegaan 
dat deze kosten voor alle besturen in alle gevallen gelijk 
zijn. Daarmee zijn ze niet van invloed op de conclusies. 
Het spreekt voor zich dat u, wanneer u de berekening 
maakt voor een concreet RTC, deze componenten wel 
moet meenemen, omdat ze per situatie verschillend zijn. 
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SCENARIO A: alle deelnemende besturen 
aangesloten bij het Vervangingsfonds

Flexschil A
In RTC Oranjewaard is flexschil A op te delen in 
twee groepen: 

• een (basis) vervangingspool voor het Vervangingsfonds 
(de VF-pool) van 4% (56 fte);

• een aanvullende pool (pool 2) van 3% (42 fte). 

De totale omvang van flexschil A is hiermee 7% van de 
benodigde basisformatie. 

De Vf-pool wordt primair ingezet ter vervanging van 
zieke leerkrachten, daardoor zijn de loonkosten 
declarabel bij het Vervangingsfonds. Hierbij wordt het 
inzetbaarheidspercentage van minimaal 98% nagestreefd, 
dat moet gezien de omvang van het RTC haalbaar zijn. 

Pool 2 wordt eveneens ingezet voor ziektevervanging. 
Streefcijfer inzetbaarheid is 75%. 

Daarmee komt de totale inzet van de flexschil A voor alle 
besturen uit op 6,25% ziektevervanging: (4% + 0,75 x 3%). 
De percentages 4 en 3 geven het deel van de formatie 
aan dat in de flexschillen wordt geplaatst. Het getal 75 
geeft het percentage weer dat op jaarbasis minimaal moet 
worden ingezet.

Flexschil B
Vanuit flexschil B wordt ingevuld:

• de resterende ziektevervanging;
• overig verzuim, zoals het cao-verlof. 

Wat zijn nu de totale netto loonkosten? 

Scenario A – netto kosten drie besturen

Netto 
kosten (€)

Inzet in 
fte

Flexschil A, pool 
Vervangingsfonds

145.800 56

Flexschil A, pool 2 634.094 42

Flexschil B, restant ziekteverzuim 10.153 3,5

Flexschil B, overig verzuim 2.498.193 44,8

Totaal 3.288.240 146,3

De netto-kosten van de vervangingen bij deelname aan 
een RTC, zijn per bestuur, op basis van de omvang van de 
scholen, als volgt:

Scenario A – kosten per bestuur

Relatief 
aandeel 

(%)

Netto 
kosten (€)

Bestuur Alpha 10% 328.824

Bestuur Educatief 20% 657.648

Bestuur Gamma 3% 98.647

Totaal RTC “Oranjewaard” 100% 3.288.240
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Wel of geen deelname aan RTC?
Nu is de vraag met welke netto-kosten ieder bestuur 
geconfronteerd wordt zonder deelname in het RTC. 
Er is voor gekozen om per bestuur een VF-pool van 4% 
in te richten. Daarnaast is de aanname gedaan dat circa 
2% van de ziektevervangingen kan plaatsvinden door 
tijdelijke uitbreidingen en dat de rest van het verzuim 
wordt opgevangen door payrollmedewerkers, aangezien 
de besturen worden geacht verplichtingen te voorkomen. 
De kosten hiervan zijn in de volgende tabel opgenomen. 
Daarnaast de vergelijkende kosten indien het bestuur 
deelneemt aan het RTC en het verschil tussen beiden.

Scenario A – voordeel deelname aan RTC per bestuur

Aantal leerlingen Netto kosten (€)

Geen deelname Deelname Voordeel Voordeel per leerling

Bestuur Alpha 3000 451.914 328.824 123.090 41

Bestuur Educatief 6000 840.934 657.648 183.286 31

Bestuur Gamma 900 139.131 98.647 40.848 45

Conclusie: deelname loont!

Het totale voordeel van dit RTC wordt (via extrapolatie) 
geraamd op circa 1 miljoen euro bij een geraamd budget 
(rijksvergoeding, overige overheidsbijdragen en overige 
baten) van circa 135 miljoen euro. Een besparing van circa 
0,8% van het budget. 
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Oorzaken besparing
Op basis van de uitkomsten van de berekeningen in 
scenario A kunnen we concluderen dat besturen die 
deelnemen in RTC Oranjewaard kunnen besparen op de 
vervangingskosten. Deze besparing is voor grotendeels te 
herleiden tot twee oorzaken:

• Volgens de uitgangspunten van het sectorplan PO 
achten we het inzetbaarheidspercentage van minimaal 
98, voor een pool voor het Vervangingsfonds met een 
omvang van 4%, reëel voor een RTC van deze omvang. 
Een dergelijk inzetbaarheidspercentage wordt bij de 
afzonderlijke besturen die een even grote pool voor het 
Vervangingsfonds gebruiken, minder realistisch geacht. 
Zo zijn in deze casus de inzetbaarheidspercentages 
voor de drie besturen in de individuele situatie 
ingeschat op 85, 90 en 80. Op basis van ervaringscijfers 
van het Vervangingsfonds wordt zelfs om en nabij de 
75% reëel geacht. 

• We gaan ervan uit dat de individuele besturen, om 
WWZ-verplichtingen te voorkomen, payrollmedewerkers 
inzetten. Die zijn doorgaans duurder dan medewerkers 
in loondienst, doordat behalve loonkosten ook in 
rekening wordt gebracht: 21% btw, een opslag voor de 
kosten van de payrollorganisatie en een winstopslag. 
Het RTC kan door de omvang vaker gebruik maken 
van korttijdelijke medewerkers zonder dat dit tot 
verplichtingen leidt.

SCENARIO B: Alle deelnemende besturen zijn 
eigenrisicodrager voor de vervangingskosten
In dit scenario zijn nagenoeg dezelfde uitgangspunten 
gehanteerd als in scenario A. Het verschil is dat in de 
berekening van de netto kosten nu geen ontvangst van het 
Vervangingsfonds is meegenomen. De netto kosten komen 
hierdoor in de berekeningen hoger uit dan in scenario A, 
maar hierbij merken we op dat in dit scenario sprake is 
van besparing van de premie aan het Vervangingsfonds. 
We achten echter de besparing per bestuur bij deelname 
aan het RTC hetzelfde als bij niet deelname, daarom is de 
besparing in de berekeningen buiten beschouwing gelaten. 

Scenario B – netto kosten3

Netto 
kosten (€)

Inzet in 
fte

Flexschil A,  
pool Vervangingsfonds

3.058.567 56

Flexschil A, pool 2 2.304.492 42

Flexschil B, restant ziekteverzuim 197.210 3,5

Flexschil B, overig verzuim 2.498.193 44,8

Totaal 8.058.462 146,3

3 Onder netto kosten wordt in scenario B verstaan: de loonkosten 
van het vervangend personeel vermeerderd met de kosten van de 
ingehuurde payrollmedewerkers. 
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Bij deelname aan het RTC bedragen de netto kosten van 
de vervangingen, per bestuur, op basis van de omvang van 
de scholen:

Scenario B – kosten per bestuur

Relatief 
aandeel 

(%)

Netto 
kosten (€)

Bestuur Alpha 10% 805.846

Bestuur Educatief 20% 1.611.693

Bestuur Gamma 3% 241.754

Totaal RTC “Oranjewaard” 100% 8.058.462

Wel of geen deelname aan RTC?
Nu is de vraag met welke netto kosten ieder bestuur wordt 
geconfronteerd, zonder deelname aan het RTC. 

Scenario B – voordeel deelname aan RTC per bestuur

Aantal leerlingen Netto kosten (€)

Geen deelname Deelname Voordeel Voordeel per leerling

Bestuur Alpha 3000 937.975 805.846 132.129 44

Bestuur Educatief 6000 1.840.739 1.611.693 229.046 38

Bestuur Gamma 900 291.273 241.754 49.519 55

Conclusie: deelname loont!
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Evenals in scenario A kunnen we in dit scenario, op basis 
van de uitkomsten van de berekeningen, concluderen 
dat besturen bij deelname aan RTC Oranjewaard op de 
vervangingskosten kunnen besparen. Extrapolatie4 leidt 
voor het RTC als geheel tot een geschatte 1,2 miljoen 
euro. Een besparing van ruim 0,9% van het beschikbare 
budget (i.c. 135 miljoen euro).

Oorzaken besparing
De belangrijkste oorzaken zijn dezelfde als in scenario 
A. Het afwijkend voordeel in netto kosten is te verklaren 
doordat de effecten van de normvergoedingen van het 
Vervangingsfonds nu zijn weggevallen. 

Kanttekeningen bij de scenario’s
Bij de gepresenteerde scenario’s zijn nog wel een 
paar belangrijke kanttekeningen te maken. Zo is in 
RTC Oranjewaard de verdeling van de netto kosten 
gebaseerd op het relatieve aandeel van de betreffende 
besturen. Dit is gezien de gekozen uitgangspunten ook 
verdedigbaar. In de praktijk echter, zal dat uiteraard altijd 
afwijken. Zo hebben besturen niet allemaal dezelfde 
vervangingsbehoefte en ook de kostenstructuur van de 
inzet van de vervanger zal niet hetzelfde zijn als van de 
afwezige leerkracht.

Verder gaat scenario B ervan uit dat al het verzuim wordt 
vervangen. In de praktijk zal de eigenrisicodrager soms 
vanuit kostenoverwegingen de afweging maken om andere 
oplossingen te kiezen, zoals de leerlingen verdelen over 
de groepen. In de berekeningen is hier dus geen rekening 
mee gehouden. Overigens wordt deze oplossing vanuit 
onderwijskundig oogpunt als ongewenst beschouwd. 

4 Op grond van een bekende reeks gegevens conclusies trekken 
buiten het meetgebied. 

Noot: in de berekeningen zijn andere voordelen dan een 
hoger inzetbaarheidspercentage niet meegenomen. Hierbij 
kunt u denken aan:
• besparing transitievergoedingen;
• minder kosten van werkloosheid door minder uitstroom;
• besparing juridische kosten bij plaatsing in RDDF of 

ontslagprocedures. 
Indicatief wordt een beperking van de uitstroom naar 
werkloosheid mogelijk geacht van circa 10 fte per jaar. 
Voor de deelnemende besturen tezamen bedraagt de 
besparing circa 450.000 euro per jaar (circa 15 euro per 
leerling). Dit zijn de meerkosten die niet worden vergoed 
door het Participatiefonds. 

De kosten onderling verrekenen
Voor schoolbesturen die personeel aan elkaar uitlenen, zijn 
er vele mogelijkheden om onderling af te rekenen:

• De meest voorkomende en wellicht voor de hand 
liggende manier is: alleen de loonkosten verrekenen. 
Daarover hieronder meer. 

• Een variant is: een afrekening op basis van werkelijke 
kosten, met een opslag ‘risico en bureaukosten’. 

• Weer anders is: afrekenen op basis van een vooraf 
vastgestelde verdeelsleutel (bijvoorbeeld een bedrag 
per leerling, een bedrag per fte of een bedrag per 
school). Daarbij wordt een voorschot betaald en aan 
het einde van een periode, bijvoorbeeld een schooljaar, 
wordt afgerekend op basis van de werkelijke inzet, met 
aftrek van de betaalde voorschotten.

Hieronder is de werkwijze van het Transfercentrum 
Zeeland (TCOZ) vertaald naar ons voorbeeld, het RTC 
Oranjewaard. De opbouw is als volgt:
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• De verrekening van de A-pooler (in vaste dienst bij een 
van de besturen) in twee scenario’s: de vervanging is 
wel of niet declarabel bij het Vervangingsfonds;

• De verrekening van de B-pooler (geen vast 
dienstverband bij een van de besturen) in twee 
scenario’s: de vervanging is wel of niet declarabel bij 
het Vervangingsfonds.

Verrekening loonkosten A-pooler
• De A-pooler is in dienst bij een van de RTC 

Oranjewaard-besturen en kan als vervanger worden 
ingezet bij het eigen bestuur of bij een ander RTC 
Oranjewaard-bestuur.

• Vervanging bij ziekte en deels bij schorsing 
is declarabel bij het Vervangingsfonds, voor 
besturen die bij het fonds zijn aangesloten. 
Eigenrisicodragers kunnen deze kosten niet bij het 
Vervangingsfonds declareren.

• Het Vervangingsfonds financiert vooraf de loonkosten 
van de A-pooler aan het bestuur waar de A-pooler in 
dienst is. Daarvoor moet de A-pooler aangemeld zijn 
voor de vervangingspool van het Vervangingsfonds.

• Voor het deel waar geen inzetverantwoording 
tegenover staat, vordert het Vervangingsfonds na 
afloop van het kalenderjaar de voorgefinancierde 
loonkosten terug.

• Op 1 augustus van elk jaar wordt de gemiddelde 
personeelslast (GPL) van de A-poolers berekend:

• de gemiddelde loonkosten van de A-poolers = 
de GPL;

• de gemiddelde loonkosten van de A-poolers / 
41,47 weken = GPL per week;

• de GPL per week / 40 uren = GPL per uur. 

• Bij verrekening tussen besturen wordt in dat schooljaar 
uitgegaan van:

• de GPL van de A-poolers per 1 augustus van dat 
schooljaar 

• + een opslagfactor van 5% voor fricties (ziekte, 
verlof pooler). 

Facturatie vindt plaats op basis van het aantal 
ingezette uren.

• Wanneer een A-pooler bij het eigen bestuur (waar 
hij/zij in dienst is) wordt ingezet en de vervanging is 
niet declarabel bij het Vervangingsfonds, dan vindt 
desondanks facturatie plaats. Er zal weliswaar geen 
daadwerkelijke betaling aan het eigen bestuur zijn, 
maar de facturatie dient om de verrekeningen tussen 
besturen inzichtelijk en zuiver te houden. 

• Facturatie vindt centraal plaats, door het RTC 
Oranjewaard. Het RTC:

• factureert namens het uitlenende bestuur aan het 
inlenende bestuur;

• stuurt de factuur naar het inlenende bestuur, met 
een kopie aan het uitlenende bestuur;

• factureert vervangingskosten binnen drie maanden 
na de vervanging.

• De besturen zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor 
betaling en inning van de bedragen. Betaling van de 
facturen vindt plaats binnen 30 dagen.
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A-pool

Onderlinge verrekening vervanging declarabel bij Vervangingsfonds (VF) (bij ziekte en deels bij schorsing)

Werkgever van A-pooler Ingezet bij Wijze van verrekening Actie naar VF

VF-bestuur Eigen bestuur De loonkosten van de vervanger zijn 
voorgefinancierd door het VF.

Inzetverantwoording via 
mijnvfpf.nl. De inzet telt 
mee voor het behalen van 
98% inzet.

VF-bestuur Ander VF-bestuur De loonkosten van de vervanger zijn 
voorgefinancierd door het VF. Er 
vindt geen verrekening plaats.

Inzetverantwoording via 
mijnvfpf.nl. De inzet telt 
mee voor het behalen van 
98% inzet.

VF-bestuur ERD-bestuur ERD-bestuur betaalt de inzet van 
de vervanger aan het VF-bestuur: 
facturatie. 

ERD-bestuur Eigen bestuur Bij inzet door het eigen bestuur 
betaalt het bestuur aan zichzelf:
facturatie.

ERD-bestuur VF-bestuur VF-bestuur betaalt de inzet van de 
vervanger aan het ERD-bestuur:
facturatie.

VF-bestuur declareert via 
tool ‘inhuren personeel’ bij 
VF.

ERD-bestuur Ander ERD-bestuur ERD-bestuur betaalt de inzet van 
de vervanger aan het andere ERD-
bestuur: 
facturatie.
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A-pool

Onderlinge verrekening bij vervanging niet declarabel bij VF 

Werkgever van A-pooler Ingezet bij Wijze van verrekening Actie naar VF

VF-bestuur Eigen bestuur Bij inzet door het eigen bestuur 
betaalt het bestuur aan zichzelf:
facturatie.

VF-bestuur Ander VF-bestuur VF-bestuur betaalt de inzet van de 
vervanger aan het andere VF-bestuur: 
facturatie.

VF-bestuur ERD-bestuur ERD-bestuur betaalt de inzet van 
de vervanger aan het VF-bestuur: 
facturatie. 

ERD-bestuur Eigen bestuur Bij inzet door het eigen bestuur 
betaalt het bestuur aan zichzelf:
facturatie.

ERD-bestuur VF-bestuur VF-bestuur betaalt de inzet van de 
vervanger aan het ERD-bestuur: 
facturatie.

ERD-bestuur Ander ERD-bestuur ERD-bestuur betaalt de inzet van 
de vervanger aan het andere ERD-
bestuur: facturatie.
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Verrekening loonkosten Bpooler
De loonkosten van de vervanger uit de B-pool zijn 
voor rekening van het bestuur dat de vervanger inzet. 
Voor besturen die aangesloten zijn bij het Vervangingsfonds 
(VF) is vervanging bij ziekte en deels bij schorsing 
declarabel bij het fonds. Eigenrisicodragers (ERD) kunnen 
deze kosten niet bij het Vervangingsfonds declareren. 

B-pool

Vervanging declarabel bij VF (bij ziekte en deels bij schorsing)

Tijdelijke werkgever
(voor de duur van de 
vervanging)

Loonkosten  
ten laste van 

Wel/niet declareren bij VF Actie naar VF

VF-bestuur VF-bestuur dat de 
vervanger inzet

Wel Declareren

ERD-bestuur ERD-bestuur dat de 
vervanger inzet

Niet N.v.t.

B-pool

Vervanging niet declarabel bij VF

Tijdelijke werkgever
(voor de duur van de 
vervanging)

Loonkosten  
ten laste van 

Wel/niet declareren bij VF Actie naar VF

VF-bestuur VF-bestuur dat de 
vervanger inzet

Niet N.v.t.

ERD-bestuur ERD-bestuur dat de 
vervanger inzet

Niet N.v.t.
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Verrekening/facturatie kosten bij 
vervanging via uitzendorganisatie
Verrekening van de kosten voor vervanging via een 
uitzendbureau is afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
cao PO. Voor zover van toepassing wordt dit later bepaald. 

Verrekening tredeindeling / bonus malus 
van het Vervangingsfonds
De deelname aan een gezamenlijke vervangingspool bij 
het Vervangingsfonds heeft invloed op de trede-indeling / 
bonus-malus per bestuur. 

Het Vervangingsfonds:
• merkt voor de trede-indeling standaard 90% van 

de pooldeclaraties (voor de gehele pool) aan 
als ziektedeclaraties;

• verdeelt dit bedrag over de verschillende besturen, 
naar rato van de betaalde premie;

• bepaalt aan de hand hiervan de trede-indeling voor 
de besturen;

• biedt geen mogelijkheden om in deze verdeling 
wijzigingen aan te brengen. 

De besturen van het RTC Oranjewaard zullen deze 
verdeling onderling verrekenen, op basis en naar even-
redig heid van de werkelijke inzet van vervanging voor 
ziekteverzuim per bestuur. 

Onvoorziene kosten
In hoeverre het nodig en/of gewenst is een gezamenlijke 
voorziening te treffen voor onvoorziene kosten die 
gezamenlijk moeten worden gedragen, is nog niet 
vastgesteld. Dat moet worden beoordeeld op grond van 
nadere analyse.

Reguliere vacatures
Reguliere vacatures bij een van de RTC Oranjewaard-
besturen worden, nadat de interne procedure is afgerond, 
in elk geval kenbaar gemaakt bij het RTC. 

Het staat het betreffende bestuur vervolgens vrij om de 
vacature in te vullen met een kandidaat die al dan niet 
solliciteert via het RTC Oranjewaard.
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Communicatie
Communicatie in de verschillende fasen
Goede communicatie over de deelname aan of het 
oprichten van een RTC kan het succes van een RTC maken 
of breken. Vanaf de eerste intentieverklaring van de 
deelnemende besturen om te gaan samenwerken, is het 
essentieel om de vele verschillende belanghebbenden 
mee te nemen in de ontwikkelingen. Denk daarbij aan: 
bestuursleden, medezeggenschapraden, toezichthouders, 
P&O-medewerkers, administratiekantoren, vaste formatie, 
vervangers en nieuw personeel. En dan zijn er ook nog de 
lokale politiek en media. 

Het lijkt een flinke klus, zeker voor schoolbesturen 
die niet of nauwelijks communicatie als staffunctie 
in hun organisatie hebben. Communicatie wordt 
al gauw een sluitpost, volgend na onderwerpen als 
financiën en juridische afspraken. In deze paragraaf 
gaan we in op de rol van communicatie tijdens 
elke fase in de totstandkoming van een RTC en de 
belangrijkste doelgroepen. 

Oriëntatie op samenwerking
Tijdens de oriënterende fase bij het opzetten van een RTC 
zijn de overige leden van het eigen bestuur en de (P)GMR 
de belangrijkste doelgroepen. De initiatiefnemer in het 
bestuur moet eerst zijn eigen bestuursleden overtuigen 
van het belang en het voordeel voor de organisatie. Daarna 
heeft hij zijn eigen bestuursleden nodig om de (P)GMR 
te overtuigen. 

Om de andere bestuursleden te kunnen enthousiasmeren, 
moet elk deelnemend schoolbestuur zelf goed weten 
waarom zij gebaat is bij deelname aan het RTC. Het helpt 
ook als bekend is welke belangen het zwaarst wegen voor 
de (P)GMR: waar zijn zij gevoelig voor? Het is dus, nog voor 
een heldere gezamenlijke ambitie van de deelnemende 
besturen aan een RTC, zaak dat elk deelnemend bestuur 
werkt aan de formulering van zijn eigen ambitie. Zoals:

• werkbehoud voor de eigen boventallige formatie en 
besparing op WW-kosten; 

• veilig de risico’s van de nieuwe WWZ-vervanging 
kunnen ondervangen;

• het invoeren van vervangingsbeleid volgens de 
afspraken van de cao-PO 2016-2017;

• ruimte creëren voor jonge leerkrachten die zo hard 
nodig zijn als de vergrijsde formatie straks met 
pensioen gaat;

• als leidend argument voor schoolbesturen die minder 
met krimp te maken hebben, kan bijvoorbeeld gelden: 
een aantrekkelijke regionale arbeidsmarkt creëren 
(wanneer een regio de aanzuigende werking van een 
nabijgelegen grote stad als risico ervaart). 

Wanneer de doelen van deelname aan het RTC aansluiten 
bij de eigen visie en missie van de organisatie, hoeft de 
instemming van de bestuursleden en van de (P)GMR geen 
hoge drempel te zijn. Door tijdens informeel overleg 
inzicht te geven in de voortgang van de oprichting van het 
RTC en hoe de vertegenwoordiger van het eigen bestuur 
de eigen belangen heeft verdedigd, geeft u de (P)GMR het 
nodige vertrouwen. 
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Naarmate meer kaders vastliggen op het gebied van 
organisatievorm, zeggenschap en afrekening, kan het 
RTC de personele uitwisseling invulling geven en is de 
deskundigheid en medewerking van de P&O-adviseurs en 
medewerkers nodig. 

Voorbereidende fase 
Ook tijdens de voorbereidende fase ligt de 
verantwoordelijkheid voor communicatie met P&O-
adviseurs, schoolleiders en andere medewerkers, bij het 
bestuur zelf. Wanneer de deelnemende besturen besluiten 
dat het RTC als een zelfstandige entiteit zal fungeren, lijkt 
het logisch en gemakkelijk om de communicatie over het 
RTC via de stuurgroep te of projectleider te laten 
verlopen. Laat de communicatie aan het eigen personeel 
echter niet zomaar aan een ander over! Wat eerder voor 
de (P)GMR gold, geldt nu ook voor de P&O-functie en het 
personeel: informeer hen in de ‘eigen’ taal van uw 
organisatie over het doel en de voordelen van deelname 
aan het RTC, voor de organisatie en voor henzelf. 

Walk, talk, mail, snail
Een persoonlijk gesprek maakt meer indruk dan een artikel 
in het personeelsblad. Sluit aan bij bestaande vormen van 
overleg. Leg in een directeurenoverleg uit waarom uw 
organisatie heeft besloten deel te nemen aan een RTC. 
Licht daarbij toe hoe een RTC schooldirecteuren helpt bij 
hun werk. Help directeuren het nut van RTC’s uit te leggen 
aan hun team, bijvoorbeeld door een standaardpresentatie 
of informatiebrief te maken. En zorg ervoor dat zij bij 
iemand terecht kunnen voor vragen, telefonisch, per 
e-mail of persoonlijk. 

Nadat u al het personeel via de lijn hebt geïnformeerd, is 
het handig om via een artikel in het personeelsblad nog 
eens samen te vatten waarom het bestuur deelneemt aan 
het RTC. Leg uit wat het personeel daar van gaat merken: 
uiteraard de voordelen, maar ga juist in op veranderingen 
die als nadelen beschouwd kunnen worden. Zo neemt u 
eventuele ruis weg die tijdens de communicatie via de lijn 
is ontstaan. 

Ga juist in op verande-
ringen die als nadelen 
beschouwd kunnen worden.

Voor de medewerkers die in de vervangingspool zijn 
geplaatst of als boventallige formatie zijn aangewezen, 
is persoonlijke communicatie cruciaal. Het is verstandig 
om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor de 
medewerkers in de vervangingspool. Vat de belangrijkste 
gevolgen voor hen samen in een brief, folder of brochure 
(de keuze van het communicatiemiddel is aan u), en zorg 
voor een informatiepunt voor deze medewerkers. 

Hoewel de toon, stijl en wijze van communicatie per 
bestuur kunnen verschillen, is het prettig en handig 
om als RTC standaardberichten voor de verschillende 
doelgroepen te ontwikkelen. Door de informatie aan 
directeuren, boventallige formatie en reguliere vervangers 
af te stemmen, versterkt u de kracht van de boodschap en 
vergroot u het draagvlak bij de besturen. 

En: communicatiemiddelen aanpassen is altijd makkelijker 
dan zelf ontwikkelen. 

Laat de communicatie met 
uw eigen personeel niet zomaar 
aan een ander over.
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Externe communicatie
Met opzet komen nu pas de externe communicatie en 
de ontwikkeling van het ‘merk’ voor het RTC aan bod. 
Vaak gaan deelnemende besturen met veel enthousiasme 
aan de slag om een naam, logo en website te ontwikkelen. 
Begrijpelijk, want met een eigen naam en beeld wordt 
het bestaan van het RTC concreter. Bovendien vergt de 
ontwikkeling van het merk voor het RTC veel creatieve 
energie en dat maakt communicatie tot een van de leukere 
onderdelen van het opzetten van een RTC. 

Toch is de betekenis van externe communicatie veel 
kleiner dan die van de interne communicatie:

• De bovenbestuurlijke vervangingspool van het RTC gaat 
in de eerste plaats om eigen formatie die in de vaste 
schil geplaatst kan gaan worden en vervangingswerk 
gaat doen. 

• Vast personeel dat extra invalwerk wil doen voor een 
duo-collega en daarmee een deel van de flexpool 
invult, bereikt u nog via interne communicatie. 

• Ook wanneer gezamenlijke inkoop van scholing een 
activiteit wordt van het RTC, heeft dat in hoofdzaak 
invloed op het eigen, vaste personeel. 

• De ontwikkeling van gezamenlijke mobiliteitstools of 
–trajecten via het RTC, beïnvloedt hoe het bestuur het 
eigen mobiliteitsbeleid invult. 

Dat is dus allemaal te organiseren via eigen communicatie. 

 Merk RTC ontwikkelen
Wanneer u het merk voor het RTC gaat ontwikkelen, hebt u 
de keuze uit twee strategieën:

• een zelfstandig merk;
• een (door de deelnemende besturen) 

ondersteund merk.

Zelfstandig merk
In dit geval krijgt het RTC een merknaam en zet u het RTC 
als onafhankelijk initiatief in de markt. Dat is vooral aan te 
raden wanneer een groot aantal besturen deelneemt, maar 
niet alle besturen in de regio. 

Het nadeel van deze strategie: de merknaam is nog 
onbekend en het kost tijd voordat buitenstaanders weten 
wat het RTC doet. 

Ondersteund merk
Een ondersteund merk geeft het RTC betekenis doordat 
de namen van de deelnemende besturen aan het merk 
verbonden zijn: ‘RTC X, een initiatief van…’ 

Dat kan bijvoorbeeld bij een beperkt aantal besturen, 
of wanneer het RTC alle besturen in een bepaalde 
regio omvat. 

• Een visuele versterking kan zijn: de logo’s van de 
besturen als afzender toevoegen. 

• Laat de visuele stijl van de deelnemende organisaties 
terugkomen in het te ontwikkelen logo en visuele 
stijl van het RTC. Door enkele kleuren en/of 
grafische elementen uit de visuele stijl van de 
deelnemende besturen te gebruiken, onderstreept u 
de achtergrond van het RTC. Laat dit wel door een 
ontwerper uitvoeren. 
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Risico: door de vermenging van kleuren en stijlen doet het 
merk van het RTC afbreuk aan de visuele identiteit van de 
eigen organisatie. 

Naam
Ook de naam voor het RTC is vaak een (leuke) uitdaging. 
U kunt een eigennaam gebruiken, een afkorting of 
simpelweg RTC [uw regio]. Belangrijker is dat de naam 
gedragen wordt door de deelnemende besturen. 

Start RTC

De aanjaagfase, de fase waarin het RTC officieel begint, 
staat onder andere in het teken van oproepkrachten 
werven voor de flexpool.  
De officiële lancering is een feestelijk moment voor alle 
betrokken partijen, zeker als de totstandkoming niet altijd 
gemakkelijk is geweest. Het is goed om dit succes met 
elkaar te vieren, bijvoorbeeld via een startbijeenkomst.

Interessant voor anderen?
Het mag voor de deelnemende partijen buiten kijf staan 
waarom de officiële start zo’n heuglijk feit is, voor 
buitenstaanders is dat vaak minder begrijpelijk. Wilt u 
de aandacht winnen van (lokale) media en zorgen dat 
politieke vertegenwoordigers aanwezig zijn? Kijk dan 
vanuit hun perspectief en met hun belangen naar het RTC. 
Houd in het programma rekening met wat zij belangrijk 
en interessant vinden. Politici bijvoorbeeld, komen graag 
in contact met potentiële kiezers: de leerkrachten die 
werken via het RTC en de schoolleiders die er mee te 
maken hebben. 

Fotomoment
Journalisten moeten zuinig omspringen met hun tijd 
en komen niet zo snel naar een bijeenkomst. Tenzij 
zich een fotomoment voordoet dat nieuwswaarde heeft 
voor hun medium. Bij voorkeur met een herkenbare 
onderwijsachtergrond: een school of schoolplein, met 
kinderen in beeld. Het moment kan bijvoorbeeld zijn: de 
directeur van het RTC en een schooldirecteur verwelkomen 
de eerste vervanger van de gezamenlijke vervangingspool 
op haar/zijn eerste werkdag. Zo’n foto kunt u overigens 
ook goed zelf laten maken en als begeleidend materiaal bij 
uw persbericht voegen. 

Investeer in persrelaties
Wanneer u een persbericht opstelt, bedenk dan eerst naar 
welke media u het wilt versturen. 

Welke redacteur van de belangrijkste lokale media heeft 
zich gespecialiseerd in onderwijs of economie? Probeer een 
relatie met deze redacteur te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
door hem/haar te volgen op twitter, te reageren op tweets 
of nieuwsberichten op de site. Of misschien komt u elkaar 
tegen tijdens andere lokale bijeenkomsten. 
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Wellicht kunt u deze journalist vervolgens een primeur 
aanbieden: de exclusiviteit van het nieuws in ruil voor een 
artikel. Het kan het RTC een verdiepend artikel in de krant 
opleveren in plaats van alleen een kort nieuwsbericht op 
de website. 

Een vast gezicht 
Bepaal wie de woordvoerder voor het RTC is en houd hier 
aan vast. Een vast gezicht, stem en boodschap helpen de 
herkenbaarheid van het RTC. 

Een journalist kan vragen of hij leerkrachten en/of 
schoolleiders mag interviewen. Wees zorgvuldig in de 
selectie van die medewerkers, bereid hen voor op 
mogelijke vragen en zorg voor begeleiding van het 
interview. Feitelijke onjuistheden zijn naderhand nog wel 
te wijzigen, maar de hoofdregel is: ‘gezegd is gezegd’.

Tips
• Communiceer eerst met uw eigen organisatie en 

personeel
• Persoonlijke communicatie overtroeft de nieuwsbrief
• Bedenk: hoe is de herkenbaarheid van het RTC 

het beste geholpen, als zelfstandig merk of als 
ondersteund merk?

• Kies een vaste woordvoerder/vertegenwoordiger van 
het RTC

• Verdiep u in de belangen en interesses van politiek en 
media

• Investeer in relaties met de plaatselijke onderwijs-
redacteur en de portefeuillehouder onderwijs van de 
gemeente of provincie.

Een vast gezicht, stem en 
boodschap helpen de herkenning 
van het RTC.
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COLOFON

De uitvoerders van het sectorplan PO 
hebben veel aandacht besteed om alle 
informatie in deze publicatie zo compleet 
en foutloos mogelijk aan te bieden. 
De toepassing van de informatie in deze 
publicatie is echter voor eigen rekening en 
verantwoordelijkheid van de gebruiker.  

In deze publicatie wordt via externe links 
verwezen naar informatie van derden. 
De uitvoerders van het sectorplan PO 
kunnen niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk worden gehouden voor de 
kwaliteit of juistheid van die informatie. 
Ook houdt het opnemen van informatie 
van derden geen advies of aanbeveling in.
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