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Scenario’s regionaal transfercentrum 

Aanleiding 
Schoolbesturen die het gesprek met ons aangaan over het al dan niet aan de slag gaan met 

een regionaal transfercentrum doen dit omdat zij zien dat het groeimodel dat zij de afgelopen 

jaren steeds gehanteerd hebben tot een eind komt.  Het oplossen van de puzzel van de 

personele bezetting op een krimpend leerlingenbestand, vermindering van de vergoedingen, 

wetswijzigingen, verhoging van de pensioenleeftijd etc., het wordt steeds moeilijker. En  

bovenbestuurlijke mobiliteit is niet alleen een mooie manier om de gevolgen van krimp te 

bestrijden, het is biedt ook een oplossing voor bepaalde knelpunten die de invoering van de 

Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 met zich mee brengt.  

De schoolbesturen kunnen uit een aantal scenario’s kiezen. 

Scenario 1 
Het schoolbestuur kiest er voor om geen samenwerking aan te gaan en zelfstandig door te 

gaan. Voordeel is dat er geen afspraken met andere schoolbesturen gemaakt moeten 

worden. Nadeel is dat het schoolbestuur de boventalligheid zelf moet oplossen door het 

afsluiten van een sociaal plan met de vakbonden (werkgelegenheidsbeleid) dan wel een 

aantal mensen op basis van het principe Last in first Out (LIFO) in de RDDF te plaatsen 

(ontslagbeleid). In beide gevallen zal het betreffende schoolbestuur wanneer de betreffende 

personen een WW-uitkering gaan aanvragen een vergoedingsverzoek moeten indienen bij 

het Participatiefonds.  

Ook voor de WWZ moet het schoolbestuur zelfstandig oplossingen vinden.  

Scenario 2 
Het schoolbestuur kiest ervoor om samenwerking te zoeken met een ander schoolbestuur. 

Er worden afspraken gemaakt over de onderdelen van de samenwerking, de mate van 

samenwerking, de verrekening van de kosten van samenwerking, evaluatie van de 

samenwerking en de stip op de horizon. 

Om een oplossing te vinden voor de knelpunten van de WWZ zet men gezamenlijk een 

vervangingspool op om zo gezamenlijk (vast) personeel in te zetten voor 

vervangingswerkzaamheden. Hiervoor sluit je een bovenbestuurlijke  

detacheringsovereenkomst (zie format Model bovenbestuurlijke detacheringsovereenkomst). 

Er is in dit construct geen sprake van opvolgend werkgeverschap (zie regionale 

transfercentra en de wet Werk en Zekerheid).  

Scenario 3 
Het schoolbestuur kiest ervoor om samenwerking te zoeken met meerdere  schoolbesturen. 

Afhankelijk van de situatie kunnen de samenwerkende besturen een keuze maken over de 

activiteiten die zij gezamenlijk willen gaan doen. 

Evenals in scenario 2 wordt er een bovenbestuurlijke vervangingspool opgezet.  
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Scenario 4 
Samen inrichten van een regionaal transfercentrum. 

Te denken valt aan een eenvoudige variant waarbij boventalligheid alleen via de 
vervangerspool wordt opgericht, maar het regionaal transfercentrum kan ook meer bieden. 
Een opsomming van mogelijkheden: 

Ziekteverzuim en Vervanging 

1. Gezamenlijke vervangerspool 

2. Een gezamenlijke administratie voor vervangingsdeclaraties bij vervangingsfonds 

3. Bewaken vervangingstermijnen ivm de ketenregeling van de WWZ 

4. Vrijwillige boventalligen in de pool 

5. Gezamenlijke kwaliteitsbewaking vervangers 

6. Gezamenlijke aanpak ziekteverzuimbeleid 

7. Inzet poolers voor tijdelijke reguliere vacatures 

8. Inzet poolers voor zwangerschapsverlof 

9. Vorming en begeleiding team van jonge instroomleerkrachten 
  

Loopbaanontwikkeling 

10. Loopbaangesprekken 

11. Duurzame inzetbaarheid 

12. Coaching 

13. Re-integratie 

14. Organiseren van bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen gericht op de eigen 

loopbaanwensen/levensfasen. 

15. Organiseren van bijeenkomsten samen met ABP om informatie over mogelijkheden 

keuzepensioen te delen 

16. Intervisie organiseren van schooldirecteuren 

17. Voorlichting, advies en training loopbaanontwikkeling 

 

Loopbaanbemiddeling 

18. Werving en selectie 

19. Vacaturebank 

20. Uitwisseling specialismen onderling (kennis/talentenpool) 

21. Detachering 

22. Outplacement 

23. Inkoop van de werk-naar-werktrajecten 

24. Bemiddeling in de van werk naar werktrajecten 

25. Uitvoering van de werk naar werk trajecten 

26. Begeleiding van personeel van werk naar werk, eigen bedrijf of naar vervroegde 

pensionering 

27. Contacten onderhouden met VO- scholen over mogelijke doorstroom 

28. Contacten zoeken met potentiele bedrijven voor de van werk naar werk trajecten 

29. Flexpool inzet langdurige vervanging tgv zwangerschapsverlof 

30. Organiseren van snuffelstages 

31. Coaching organiseren o.a. van ouderen aan jongeren 

32. Met UWV samen inzicht verzamelen in de gezamenlijk arbeidsmarkt en vacaturebanken 
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33. Mentorbegeleiding  

34. Vacaturebank vormgeven 

35. Website maken met vacatures en aanbod loopbaancentrum  

36. Makelaar expertise tussen schoolbesturen 

37. Netwerk met andere transfercentra onderhouden 

 

Voorlichting  en ondersteuning loopbaanontwikkeling, generatiemanagement en 

loopbaanbemiddeling 

38. Voorlichting aan de schooldirecteuren 

39. Voorlichting aan de leraren en OOP 

40. Voorlichting aan de MR-en van de verschillende schoolbesturen 

41. Adviseren en ondersteunen van de schooldirecteuren bij het voeren van de 

gesprekkencyclus waarbij aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling 

42. Organiseren van trainingen voor schooldirecteuren, bestuurders en overig personeel 

43. Organiseren van een mobiliteits/loopbaanmarkt 

 

Communicatie 

44. Begeleiden van communicatie-activiteiten ter versterking van het nadenken over de eigen 

loopbaan en het aanbod van het regionaal transfercentrum. 

45. Monitoren en delen geboekte resultaten 

46. Ervaringsverhalen verzamelen en verspreiden 

 

P&O activiteiten 

47. Personeelsplanning op bestuursniveau en op niveau Transfercentrum 

48. Centrale vacaturebank en gezamenlijke werving en selectie 

49. Netwerk met P&O-ers aangesloten besturen onderhouden en expertise uitwisselen 

50. Opzetten gezamenlijk P-beleid:  

a. Mobiliteitsbeleid 

b. Loopbaanbeleid 

c. Vitaliteitbeleid: Duurzame inzetbaarheid 

d. Verzuimbeleid 

e. Detachering en Inleencontracten 

f. Werving en Selectie,  

g. Aanbod van (snuffel)stageplekken en vacatures 

h. Ziektevervanging 

i. Wet werk en zekerheid 

j. Arbeidscontracten 

k. Flexpool 

51. Gezamenlijke inkoop scholing 

52. Gezamenlijk uitvoering personele administratie 

 

 

 


