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Voorwoord  

Voor u ligt het bestuursformatieplan van de Stichting Openbaar Onderwijs 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (O2A5). Dit plan biedt de uitgangspunten die ten 
grondslag liggen aan de vaststelling van de toekenning van formatieve middelen voor het 
schooljaar 2021-2022, op zowel school, als op cluster, als op bovenschools niveau.  

Schooljaar 2021-2022 laat op bestuursniveau een groei in leerlingenaantal zien. 
Gebaseerd op de prognose van de opvolgende jaren ontstaat nog een lichte groei in 
2022-2023 waarna een stabilisatie van het aantal leerlingen inzet. De prognose van het 
natuurlijk verloop (o.a. op grond van pensioen) en het tekort aan leerkrachten op de 
arbeidsmarkt zal leiden tot een personeelstekort. 

Inspelen op deze actualiteit is van groot belang om de kwaliteit van onderwijs te blijven 
garanderen. In dit bestuursformatieplan starten wij met uitleg over de relatie tussen 
begroting en formatieplan (hoofdstuk 1) en geven inzicht in de financiële kaders 
(hoofdstuk 2) en de prognose van onze leerlingenaantallen (hoofdstuk 3). Voor de 
uitgangspunten van het personele kader hebben wij in hoofdstuk 4 het bestaande en 
nieuwe beleid toegelicht. Factoren die invloed hebben op de formatie benoemen wij in 
hoofdstuk 5. 

Kwalitatief goed onderwijs gegeven door goed toegerust personeel vereist beleid in een 
meerjarenperspectief. In artikel 2.1 van de cao voor het Primair onderwijs (cao PO) is de 
verplichting voor besturen opgenomen inhoud te geven aan het meerjaren- 
formatiebeleid voor de komende vier jaar, gebaseerd op de meerjarenbegroting. 
Hoofdstuk 6 van het bestuursformatieplan geeft inzicht in dit meerjaren perspectief.  

Het voorliggende bestuursformatieplan dient als onderbouwing om voor de komende drie 
jaar wederom de werkgelegenheidsgarantie af te geven. 

Het bestuursformatieplan dient, na instemming van de personeelsgeleding van de GMR 
(art. 17c  reglement GMR) door het bestuur definitief vastgesteld te worden.  

A. J. M. van der Lee 
directeur bestuurder O2A5 
februari 2021   
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1. Relatie tussen begroting en formatieplan  

Het bestuursformatieplan geldt voor het schooljaar 2021-2022 en de daaropvolgende 
drie schooljaren. Het plan kan niet worden gezien als een op zichzelf staand document, 
maar vormt een belangrijk onderdeel van de (meerjaren)begroting van de school/het 
cluster en O2A5 als geheel. 

De begroting wordt steeds in meerjarig perspectief opgesteld per kalenderjaar vóór 1 
januari van ieder jaar. De begroting is een financiële vertaling van alle plannen van de 
scholen en het bestuur. Deze gaat uit van de verwachte ontwikkeling van 
leerlingaantallen en personele bezetting. De begroting is een financieel document en is 
leidend. Hierin is voor meerdere jaren de verwachte ontwikkeling van de formatie 
opgenomen, zowel in FTE als in Euro’s.  

In het formatieplan wordt dit uitgewerkt voor de personele bezetting en wordt 
toegewerkt naar de volgende begroting aan de hand van concrete ontwikkelingen zoals 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van leerlingaantallen of feitelijke personele bezetting.  

Het begrotingsproces en in mindere mate ook de totstandkoming van het formatieplan 
heeft soms last van late berichtgeving over aanpassingen van de te ontvangen 
rijkssubsidies en de te betalen salarislast, inclusief premies van sociale lasten, 
pensioenen, vervangingsfonds, etc. In het algemeen reageert O2A5 hierop door in de 
begroting alleen baten en lasten op de nemen die een grote mate van zekerheid kennen. 
Gelukkig was er in het najaar van 2020, bij het tot stand komen van de begroting voor 
2021 minder sprake van “het in beweging zijn” van de begroting dan het voorgaande 
jaar, toen er op het laatste moment nog eenmalige subsidies en salarisbetalingen aan de 
onderwijsbegroting werden toegevoegd. 

In de begroting wordt de verdeling van middelen vastgelegd. De manier waarop de 
middelen worden verdeeld, onder andere de afdracht voor gezamenlijke taken, is 
vastgelegd in het begrotingskader. Dit begrotingskader is in 2020 voor het eerst 
opgesteld en wordt jaarlijks aan het einde van het schooljaar geactualiseerd. 

De begroting van kalenderjaar 2021 sluit met een tekort van € 30.000 en gaat uit van 
een zeer nette ontwikkeling van het leerlingaantal van onze stichting. Op 1 oktober 2020 
telden we 2823 leerlingen. Dat is een stijging van 65 ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Dit hogere aantal leerlingen wordt in de komende jaren bestendigd. Enigszins 
paradoxaal zet de groei van het aantal leerlingen druk op de begroting. De nieuwe 
leerlingen ontvangen dit hele jaar onderwijs, maar de hierbij horende baten worden pas 
vanaf augustus ontvangen (“t-1 bekostiging”). Vanaf begrotingsjaar 2022 trekt dit effect 
weg en is de begroting positief.   

In de begroting van de afzonderlijke scholen werken mutaties in het leerlingaantal 
behoorlijk door. Een school die groeit heeft een grote kans op een tekort op de begroting 
door het na-ijlen van de bekostiging. De groei zal moeten worden voorgefinancierd uit de 
reserves van school of bestuur. 

In het geval van krimpende leerlingaantallen zorgen de bekostigingsregels voor een soort 
“parachute”. De krimp in bekostiging volgt de krimp in leerlingaantallen met een jaar 
vertraging. In dit laatste geval is het toch zaak om toe te werken naar aanpassing van 
personeelsinzet, om niet in het volgende jaar in de problemen te komen. 
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2.  Uitgangspunten financiële kaders  

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat dit Bestuursformatieplan gezien dient te worden als 
een belangrijk onderdeel van de (meerjaren)begroting van de school/het cluster en O2A5 
als geheel.  

De financiële uitgangspunten, waaronder de verdeling van middelen, worden jaarlijks 
vastgelegd in het Begrotingskader. Dit stuk wordt jaarlijks geactualiseerd.  

Hierin staat onder meer te lezen dat de belangrijkste personele risico’s van de stichting 
op gezamenlijk niveau worden genomen. Denk hierbij aan de kosten van verzuim, 
Arbodienst, Seniorenverlof (oude BAPO-verlof), etcetera.  
Met betrekking tot de kosten voor vervanging van verzuim: in 2021 is O2A5 aangesloten 
bij het Vervangingsfonds. In de reguliere salarislast van de scholen is de 
“verzekeringspremie” opgenomen die we afdragen aan het vervangingsfonds. Als er 
sprake is van een Malus of Bonus-afrekening, door hoog of laag verzuim, dan wordt deze 
op gezamenlijk niveau voldaan.    
 
Daarnaast hebben we te maken met vervanging van rechtspositioneel en overig verlof, 
zoals ouderschapsverlof, geboorteverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
Loonkosten voor deze vervangingen worden gezamenlijk bovenschools opgevangen. 
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3.  Leerlingenaantallen 

Het leerlingenaantal per brinnummer is de basis van de bekostiging. Van de bekostiging 
is ongeveer 80% bestemd voor personeel.  

3.1. Uitleg T-1 systematiek 
Het aantal leerlingen op de peildatum 1 oktober vormt de basis voor de bekostiging in 
het volgend jaar (T -1 systematiek). 

Het aantal leerlingen van 1 oktober 2020 is van invloed op: 
• de personele component voor het schooljaar 2021/2022 
• de materiële component voor het kalenderjaar 2021. 

 
Tijdens het schooljaar ontvangt een O2A5 groeibekostiging indien het totale 
leerlingaantal van de stichting met meer dan 3% is gestegen ten opzichte van de stand 
op 1 oktober. Deze groeibekostiging wordt op stichtingsniveau ontvangen en verdeeld 
over de school/scholen met groei, dit is inherent aan de regelgeving rondom de 
toekenning.  

3.2. Ontwikkeling Leerlingaantallen (prognose) 
  

 
 
De prognose van de leerlingenaantallen (zie bijlage 2 voor het overzicht per school) 
vormt de basis voor de berekening van de te verwachten inkomsten, het formatieplan en 
de daaraan gekoppelde loonkosten. Deze prognose wordt opgesteld door de 
clusterdirecteur en tussentijds aangepast als hier aanleiding toe is. 
 
De toekomst zal uitnodigen om daar waar sprake is van krimp van kleine dorpsscholen in 
combinatie met nieuwbouw van scholen, de samenwerking aan te gaan met het bijzonder 
onderwijs. In diverse clusters is deze samenwerking in huisvesting gerealiseerd. Het doel 
is om kleine openbare scholen toegankelijk te houden met kleine teams en zo in kleine 
kernen openbaar onderwijs te blijven bieden.  
 
 

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
schooljaar 2019/20 2020/21 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027
teldatum 1 Oktober 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cluster Leerdam 674 654 677 697 721 739 749 749
Cluster Giessenlanden 554 560 548 560 564 563 563 563
Cluster Lingewaal 263 256 255 243 237 234 234 234
Cluster Molenwaard 617 591 605 587 551 529 529 529
Cluster Vianen 674 697 738 752 748 748 748 748

Totaal O2A5 2782 2758 2823 2839 2821 2813 2823 2823
Index 100,0 99,1             101,5          102,0          101,4          101,1          101,5          101,5          
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4.  Uitgangspunten personele kader 

Het werkgelegenheidsbeleid is gericht op het behoud van en/of het bevorderen van 
werkgelegenheid. Behoud van werkgelegenheid bij een organisatie kan niet zonder 
arbeidsmobiliteit, het bieden van loopbaanperspectief en natuurlijk verloop. Behalve 
behoud van werkgelegenheid is het behoud en binden van medewerkers aan de 
organisatie nadrukkelijk een focus voor de toekomst. 

4.1. COVID-19  
De impact van de pandemie Covid-19 heeft een ongekende invloed op het primair 
onderwijs, op al onze leerlingen en medewerkers. Daar waar van toepassing wordt dit 
per item specifiek benoemd. Het laat onverlet dat bij alles veiligheid van leerlingen en 
medewerkers de hoogste prioriteit heeft, naast het continueren van onderwijskwaliteit. 

4.2. Goed werkgeverschap  
De focus ligt in de toekomst op zowel het werven van nieuwe medewerkers als op het 
behouden van huidige medewerkers. Strategische personeelsplanning zal hierbij 
behulpzaam zijn. Goed werkgeverschap is cruciaal. Onze mensen maken het onderwijs. 
Scholing wordt actief gestimuleerd en gefaciliteerd. Persoonlijke ontwikkeling wordt 
ondersteund door de leidinggevenden en interne coach. Het delen van kennis met 
collega’s maakt dat een leerkracht niet alleen voor de klas staat, ze hebben een groot 
netwerk met verschillende expertises. Het welzijn van personeel vormt de kern van het 
verzuimbeleid.  

Het imago dat O2A5 hiermee realiseert, motiveert mensen om bij ons te solliciteren (en 
bij ons te blijven). 

4.3. Mobiliteitsbeleid  
Op een aantal scholen zal in de komende jaren de aanwezige formatieve bezetting 
moeten worden aangepast aan het aanwezige aantal leerlingen. Wanneer er sprake is 
van formatietekort en gelijktijdig onvoldoende vrijwillige mobiliteit om deze problematiek 
op te lossen, zijn we genoodzaakt tot onvrijwillige c.q. verplichte mobiliteit over te gaan. 
Dit gebeurt op basis van het afspiegelingsbeginsel. 

In het kader van de interne mobiliteit wordt voor vrijvallende reguliere formatie een 
vacature opgesteld, die zowel intern als extern wordt opengesteld. Bij gelijke 
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Van de interne 
kandidaten hebben degenen met de status verplichte mobiliteit bij gelijke geschiktheid 
voorrang bij benoeming. 

4.4. Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd  
De medewerker in het primair onderwijs kan het ABP Keuzepensioen tussen het 60e en 
70e levensjaar laten ingaan. Dit kan ook in de vorm van deeltijdpensioen. Daarnaast 
gaat de ingangsdatum van de AOW-uitkering stapsgewijs omhoog. Vanaf 2024 is de 
AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.  

De prognose van uitstroom op grond van AOW-gerechtigde leeftijd dan wel voorgenomen 
pensioendatum is te vinden in het hoofdstuk Meerjaren personeelsplanning. 

Gelet op het tekort aan leerkrachten, zal een verzoek van een medewerker om door te 
werken na de AOW-gerechtigde leeftijd worden gehonoreerd conform de mogelijkheden 
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in de cao-po. Oud-medewerkers die naast hun pensioen de wens te kennen geven om 
invalwerkzaamheden te doen, worden ingezet op vervangingswerkzaamheden. 

4.5. Vervangerspool en RTC Transvita  
De vervangerspool van O2A5 is onderdeel van het Regionaal Transfer Centrum Transvita. 
Met 36 besturen vormt Transvita een gezamenlijke bovenbestuurlijke pool. De 
uitwisseling van poolleerkrachten (zgn. Talentenpoolers) tussen besturen onderling is een 
belangrijke oplossing voor de invalproblematiek in de regio Midden Nederland. Ook bij 
deze oplossing is echter het tekort aan invalleerkrachten merkbaar. 

O2A5 is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Dit betekent dat de loonkosten van 
vervanging bij ziekte gedeclareerd kunnen worden bij het Vervangingsfonds. Bij 
vervanging van rechtspositioneel en overig verlof worden de loonkosten bovenschools 
opgevangen.  

O2A5 maakt in principe geen gebruik van de dienstverlening organisaties die het 
onderwijzend personeel uitlenen of detacheren met een winstoogmerk. Hierop kan 
slechts in bijzondere situaties een uitzondering worden gemaakt, na overleg met afdeling 
P&O. Een voorbeeld hiervan is de vervanging voor één dag door een creatieve 
invaldocent. 

4.6.Vervangingsfonds versus Eigen risicodragerschap vervangingen  
Eigen risico dragerschap (ERD) houdt in dat O2A5 ‘los’ komt van het Vervangingsfonds.  
Daarmee is het reglement van het Vervangingsfonds niet meer van toepassing en kan 
O2A5 zelf voorwaarden opstellen voor vervanging en inzetbaarheid van medewerkers. 
Het Vervangingsfonds bepaalt de voorwaarden voor uittreding. Vooralsnog zal het 
verzuimcijfer structureel moeten dalen naar ongeveer 6%.  
 
Er is in 2020 onderzocht of ERD per 1 januari 2021 mogelijk is. Het ziekteverzuimcijfer is 
in 2020 gedaald naar 5,8%. Toch is de conclusie dat per saldo de aansluiting bij het 
Vervangingsfonds financieel voordeel oplevert en O2A5 daarmee bij het 
Vervangingsfonds aangesloten blijft in 2021. In het tweede kwartaal 2021 zal opnieuw 
onderzocht worden of ERD per 1 januari 2022 mogelijk is. 
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5. Factoren met invloed op de formatie 

O2A5 houdt rekening met actuele ontwikkelingen die hun weerslag hebben op de 
onderwijsorganisatie en de formatie. Hieronder een overzicht. 

5.1. Werving (inval)leerkrachten 
In opdracht van het ministerie van OCW is door CentErData een arbeidsmarktprognose 
uitgevoerd*. Deze nieuwe raming geeft aan dat voor het schooljaar 2024-2025, bij 
gelijkblijvende omstandigheden, een tekort van 1970 fte leerkrachten verwacht wordt  
bovenop de huidige situatie*. Het huidige tekort aan (inval) leerkrachten is ook in de 
regio van O2A5 sterk merkbaar. Met de continue werving en uitbreiding van de 
vervangerspool in het voorgaande en huidige schooljaar is hier op geanticipeerd. Bij open 
sollicitaties wordt instroom in de vervangerspool gepromoot. Na een periode van 
verkenning op de scholen binnen ons bestuur als vaste poolleerkracht, is doorstroom als 
interne kandidaat bij vacatures een voordeel. 

Naast werving van bevoegde leerkrachten wordt ook ingezet op oplossingen, zoals 
instroom van stagiaires, herintreders (de zg. stille reserve) en zij-instromers. Dit heeft 
geresulteerd in het traject Zij-instroom O2A5 (zie 5.2) en het traject Opleidingsschool 
(zie 5.3). 

*zie www.arbeidsmarktplatformpo.nl  

5.2. Zij-instroomtraject 
In 2020 zijn onze 5 zij-instromers aan het tweede opleidingsjaar begonnen. Zij werken 
als groepsleerkracht op één van onze scholen en tegelijkertijd volgen ze de opleiding van 
2 jaar voor het behalen van de lesbevoegdheid. Wij voorzien dat zij per 1 augustus 2021 
hun studie afronden. Een beperkte vertraging kan mogelijk ontstaan vanwege 
studievertraging gerelateerd aan Covid-19. 

Het lopende zij-instroomtraject is geëvalueerd met alle betrokkenen.  

Er is door bestuurder en clusterdirecties besloten om per 1 februari 2021 met 1 nieuw 
zij-instroomtraject te starten en per 1 september 2021 met maximaal 5 nieuwe zij-
instroomtrajecten te starten. Het aantal deelnemers zal mede afhankelijk zijn van de 
beschikbare formatieruimte voor zij-instromers op onze scholen. Voor deze trajecten 
wordt subsidie aangevraagd bij het Ministerie van OCenW en flanksubsidie bij RTC 
Transvita. 

5.3. Opleidingsschool 
O2A5 heeft de ambitie om structureel bij te dragen aan de kwaliteit van de opleiding van 
toekomstige leerkrachten en een meer structurele instroom van (LIO-) stagiaires te 
realiseren. Het voornemen is om toe te treden tot de Opleidingsraad, een samen-
werkingsorgaan van meerdere besturen met de HU Pabo. Deze notitie ligt in april 2021 
voor bij de GMR. De clusters Vianen-Zederik en Leerdam gaan als pilot deelnemen. Dit 
resulteert in een start van 2 scholen als aspirant opleidingsschool per 1 augustus 2021.  
Het doel is om deze ‘Leerkrachten in opleiding’ na het behalen van hun pabo diploma te 
laten instromen als medewerker. 

 

http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
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5.4. Nieuwe cao-po 
De PO-Raad en de vakbonden zetten met de lopende cao-po vervolgstappen in de 
vernieuwing en verbetering van de cao en de arbeidsvoorwaarden in het primair 
onderwijs. Het loongebouw is geharmoniseerd en de functies van schooldirecteuren en 
onderwijsondersteuners zijn geactualiseerd en zijn opgenomen in het Functieboek O2A5. 
De huidige cao-po is verlengd tot 31 december 2020. Op dit moment is er nog geen 
duidelijkheid over de cao po vanaf 1 januari 2021. 

De functiereeksen binnen het OOP bieden loopbaanperspectief en ruimte voor de 
directeur om een ondersteunende functie te openen waar binnen de schoolorganisatie 
behoefte aan is. Dit kan leiden tot hogere loonkosten.  

5.5. Inzet van bovenschoolse en boventallige medewerkers  
Medewerkers die bestuursbreed worden ingezet voor alle scholen worden bovenschools 
bekostigd.  

Er is sprake van boventalligheid als medewerkers niet in reguliere schoolformatie staan 
en ook niet ingezet kunnen worden in vervangingen en ook niet bestuursbreed kunnen 
worden ingezet. De praktijk laat zien dat dit er in de afgelopen jaren zeer beperkt 
boventalligheid is ontstaan.   

5.6. Werkdrukmiddelen  
Vanuit het regeerakkoord 2017-2021 is er budget beschikbaar gesteld voor 
werkdrukvermindering in het primair onderwijs. De werkdrukmiddelen bedragen            
€ 243,86 per leerling (schooljaar 2020-2021), en maken deel uit de subsidie Personeel 
en Arbeid. Voor schooljaar 2021-2022 gaan we uit van € 286 per leerling, het exacte 
bedrag is nog niet bekend. Werkdrukmiddelen zijn in elk geval gegarandeerd tot en met 
schooljaar 2024-2025. 

Voor de besteding van de extra middelen stelt de minister van OCenW de voorwaarde dat 
het lerarenteam, onderwijsondersteunend personeel en de clusterdirectie in gesprek gaan 
over werkdruk en de benodigde oplossingen. Hieruit volgt een plan voor besteding van 
de werkdrukmiddelen, de personeelsgeleding van de MR heeft hier instemmingsrecht op. 
De inzet van de middelen moet door de clusterdirecteur per brinnummer verantwoord 
worden.  

In het kalenderjaar 2020 is een bedrag van € 645.926 toegekend aan de O2A5-scholen. 
In totaal is € 696.030 besteed:  

 41110 Loonkosten     438.672  
 41221 Extern personeel     138.723  
 41223 Ambulante begeleiding     118.635  

     696.030  

Het feit dat de uitgaven in bovenstaand overzicht hoger uitvallen dan de berekende 
inkomsten hoeft niet te leiden tot vervolgacties. Hetgeen “extra” besteed is, is in de 
begroting van de scholen bekostigd uit reguliere subsidiegelden. 

De clusterdirectie evalueert op elke school of de gekozen inzet van de werkdrukmiddelen 
in 2020-2021 inderdaad heeft bijgedragen aan werkdrukvermindering. De inzet van de 
werkdrukmiddelen wordt planmatig vastgelegd en toegevoegd aan het werkverdelings- 
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plan van iedere school; de controller levert hiervoor een format aan dat in het 
werkverdelingsplan wordt opgenomen.  

5.7. Harmonisering werktijdfactoren  
De intentie om te komen tot harmonisering van de werktijdfactoren is nog niet helemaal 
afgerond. Harmonisering houdt in dat de werktijdfactor wordt afgerond op 1 maximaal 2 
cijfers achter de komma. In de praktijk betekent dit dat iemand met b.v. wtf 0,6266 de 
keuze heeft om minder wtf 0,6 of meer wtf 0,7 te gaan werken. Het voordeel van 
afgeronde werktijdfactoren is dat er geen uren ongemerkt wegvloeien. Wenst iemand de 
oude werktijdfactor te behouden dan worden allee uren vanzelfsprekend volledig ingezet. 
De directeur kan besluiten deze extra uren te clusteren en de betrokken medewerker in 
te zetten in vervanging, zodat intervisie onder collega’s goed te organiseren is.  
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6. Meerjaren personeelsplanning 

Afgeven van een werkgelegenheidsgarantie voor de komende drie schooljaren vereist 
een zorgvuldige onderbouwing. Daartoe zijn in bijlage 2 het overzicht van de 
ontwikkeling/ prognoses van het leerlingenaantal 2021-2025 opgenomen en in bijlage 4 
het meerjaren-bestuursformatieplan 2021-2025 toegevoegd. In dit hoofdstuk worden 
deze personele gegevens en prognoses voor de komende jaren weergegeven en 
toegelicht. 

6.1. Te verwachte formatie  
Zoals weergegeven in bijlage 2 zal het aantal leerlingen de komende jaren op 
bestuursniveau stabiliseren. Het aantal leerlingen vormt voor een groot deel de basis 
voor de formatie.           
 
Zoals is toegelicht in hoofdstuk 3.1. vormt het aantal leerlingen op de peildatum  
1 oktober de basis voor de bekostiging in het volgend jaar (T -1 systematiek). 
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de ingezette formatie, inclusief 
vervangingen.  
 

 
Bovenstaande fte aantallen, zijn inclusief alle vervangingen van ziekte, zwangerschap en 
overig verzuim en betreffen personeel met een aanstelling bij O2A5. Leerlingaantallen en 
formatie op bestuursniveau lopen niet altijd exact evenredig. 

6.2. Benodigde vervanging  
Jaarlijks wordt een verzoek ingediend bij het Vervangingsfonds voor het continueren van 
deelname van de vervangerspool aan de gezamenlijke boven bestuurlijke vervangerspool 
RTC Transvita. Jaarlijks wordt de benodigde vervanging geprognotiseerd. 

 
 
Een aantal vaste poolleerkrachten wordt deels ook ingezet op tijdelijke reguliere formatie 
en langdurig rechtspositioneel verlof (b.v. bevallingsverlof). Vanwege Covid-19 wordt een 
nog groter beroep gedaan op de capaciteit van de vervangerspool. Medewerkers die tot 
de risicogroep behoren of medewerkers die getest moeten worden, zorgen voor meer 
vervangingsaanvragen. Medewerkers die zwanger zijn dienen vanaf 28 weken 
zwangerschap 1,5 meter afstand tot leerlingen te houden. Veelal is dit niet te 

Verwachte ontwikkeling formatie in FTE
Jaar / datum Leerlingen Formatie 
2019-2020 2782 199,81 Formatie

31-12-2019 203,70 Realisatie
2020-2021 2758 200,00 Formatie

31-12-2020 200,21 Realisatie
2021-2022 2823 196,73 Formatie
2022-2023 2839 195,93 Formatie
2023-2024 2821 195,13 Formatie
2024-2025 2813 195,13 Formatie

Benodigde bezetting fte
Vervanging tbv ziekteverlof 8,60
Vervanging tbv rechtspositioneel verlof 7,00
Benodigde omvang 15,60
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waarborgen. De medewerker voert dan andere werkzaamheden uit op school of vanuit 
huis. Hierdoor worden de poolleerkrachten voor een langere periode ingezet om de 
vervanging vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof in te vullen. 
 
Ieder jaar wijzigt de samenstelling van de vervangerspool per 1 augustus. Er zal een 
aantal medewerkers doorstromen in reguliere formatie op een school. Tegelijkertijd 
zullen medewerkers op basis van vrijwillige mobiliteit of verplichte mobiliteit instromen in 
de vervangerspool. De extra vervangingsbehoefte vanwege Covid-19 en de krapte op de 
arbeidsmarkt is voldoende basis om niet terughoudend te zijn met de bezetting van de 
vervangerspool. Kortom, de vervangerspool biedt doorlopend vacatureruimte. Om die 
reden is het gehele schooljaar een doorlopende vacature intern en extern opengesteld. 

6.3. Natuurlijk verloop 
Het natuurlijk verloop in de afgelopen jaren ziet er als volgt uit: 
 
Uitstroom kalenderjaar Medewerkers WTF   
2018 27 17,3 8,8% 
2019 30 16,7 8,2% 
2020 20 14,1 7,0% 

    
prognose 2021 25 16,0 8,0% 

 
Het jaar 2020 laat met 7% het laagste natuurlijk verloop zien in de afgelopen 3 jaar.    
Het gemiddelde uitstroompercentage van de afgelopen 3 jaar is 8%. Voor 2021 
prognosticeren wij een uitstroompercentage van 8%.  
Een specificatie van de reden van uitstroom in 2020 en 2019 is hieronder gegeven:  

 

De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van O2A5 laat zien dat de medewerkers 
van 55-plus binnen O2A5 een groep vormt van 70 medewerkers, zijnde 25,2% van het 
personeelsbestand. De leeftijdsopbouw heeft een evenwichtige verdeling in 
leeftijdscategorieën. Blijft van belang om oog te houden voor de werving in de jongere 
leeftijdscategorie tot 34 jaar.  
 
Leeftijdsopbouw per 31-12-2020 WTF aantal percentage 
t/m 24 jaar 9,05 11 4,5% 
25 tot en met 34 jaar 44,34 61 22,1% 
35 jaar tot en met 44 jaar 56,99 81 28,5% 
45 jaar tot en met 54 jaar 39,38 56 19,7% 
55 jaar tot en met 64 jaar 46,58 64 23,3% 
65 jaar en ouder 3,88 6 1,9% 
totaal werknemers 200,21 279 100,0% 

 

Reden uit dienst
pensioen 7 35,0% 5 16,7%
eigen verzoek 9 45,0% 18 60,0%
ziek 4 20,0% 1 3,3%
anders 0 0,0% 6 20,0%
totaal 20 100,0% 30 100,0%

2020 2019
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De verwachte uitstroom op basis van de wettelijke AOW leeftijd (zie bijlage 3) en de 
reeds bekende voorgenomen pensioenaanvragen is:  
 
AOW en voornemen pensioen WTF 
1-8-2021 4,91 
1-8-2022 1,00 
1-8-2023 2,34 
1-8-2024 1,93 
1-8-2025 6,40 
1-8-2026 5,98 

 
De verwachting is  dat meerdere medewerkers gebruik zullen maken van de mogelijkheid 
om eerder dan de wettelijke AOW leeftijd met pensioen te gaan. Daar waar dit reeds 
bekend is, is dit meegenomen in de prognose. 

6.4. Formatieprognose  
De totale formatieprognose is  als volgt opgebouwd: 

 

Uitgangspunt is de formatie voor scholen/clusters per schooljaar 2020-2021 zijnde 
167,92 fte. Over 3 jaar komt de prognose voor schooljaar 2023-2024 uit op 163,66 fte. 
Dit is over 3 schooljaren een terugloop in formatie van 4,26 fte. En betekent een 
gemiddelde terugloop van 1,42 fte per schooljaar. In ieder schooljaar zal de feitelijke 
realisatie (daadwerkelijk inzet van personeel) afwijken door praktische omstandigheden 
en incidentele ontwikkelingen. 

De ontwikkeling in formatie op bestuursniveau laat een groei en stabilisatie zien, 
tegelijkertijd kan op clusterniveau een ander trend zichtbaar zijn. Zo is per 1 augustus 
2021 sprake van geringe verplichte mobiliteit in cluster Giessenlanden.  

Uitgaande van de prognose dat in 2021 e.v. een uitstroom van 8% (16 fte) gaat 
plaatsvinden, resulteert dit op bestuursniveau in een personeelstekort in de komende 
jaren. Een personeelstekort betekent werven van nieuw personeel voor ons bestuur. 

Formatie            
19-20

Realisatie                                  
31.12.19

Formatie          
20-21

Realisatie                                  
31.12.20

Formatie          
21-22

Formatie          
22-23

Formatie          
23-24

Formatie          
24-25

Giessenlanden 33,52 35,16 32,82 33,54 29,82 29,82 29,82 29,82
Leerdam 41,45 41,14 42,23 43,09 41,87 42,87 42,87 42,87
Lingewaal 17,30 16,57 15,96 16,15 15,61 15,61 15,61 15,61
Molenwaard 33,07 32,85 32,20 32,76 31,73 29,93 29,14 29,14
Vianen-Zederik 41,27 43,22 44,72 44,70 46,22 46,22 46,22 46,22

Scholen / Clusters 166,61 168,94 167,92          170,23          165,25          164,45          163,66          163,66          

Vervangerspool 8,60 8,84 8,60               7,33               8,60               8,60               8,60               8,60               
Vervanging Overigen 7,00 7,85 7,00               7,00               7,00               7,00               7,00               7,00               
Bestuursbureau 10,15 9,85 9,43               9,43               9,43               9,43               9,43               9,43               
Projecten / Beleid 2,95 4,69 2,95               2,73               2,95               2,95               2,95               2,95               
Seniorenregeling 4,50 3,53 4,10               3,50               3,50               3,50               3,50               3,50               

Gezamenlijk 33,20 34,76 32,08             29,98             31,48             31,48             31,48             31,48             

Totaal 199,81 203,70 200,00          200,21          196,73          195,93          195,13          195,13          
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6.5. Handhaven werkgelegenheidsgarantie 
Op grond van voorgaande prognose van het meerjarenformatieplan en analyse van de 
meerjaren personeelsplanning handhaaft O2A5 voor de komende drie schooljaren de 
werkgelegenheidsgarantie.  

Zoals in bijlage 4 Meerjarenformatieplan valt te lezen is de situatie op de individuele 
scholen mogelijk anders dan de trend die de cijfers op O2A5 bestuursniveau laten zien. 
Medewerkers die te maken krijgen met personeelsoverschot op de school, hebben 
werkgelegenheidsgarantie en worden ingezet in vacatures die gaan ontstaan in reguliere 
formatie vanwege natuurlijk verloop. Om boventalligheid te voorkomen, worden deze 
medewerkers ingezet in de vervangerspool of als impuls om de kwaliteit van het 
onderwijs te bevorderen.  

Het mobiliteitsbeleid waarbij gestimuleerd wordt dat medewerkers solliciteren op 
vacatures van andere scholen en in de vervangerspool, blijft van belang om het 
werkgelegenheidsbeleid te kunnen handhaven.  

6.6. Toekomstperspectief  
Voor de komende periode voorzien we een krappe arbeidsmarkt met als resultaat een 
personeelstekort voor O2A5. De voorliggende prognose en situatie op de arbeidsmarkt 
maakt het noodzakelijk om op intensieve en innovatieve wijze personeel te werven.  

De focus ligt hierbij op werven van bevoegde leerkrachten voor zowel reguliere vacatures 
als voor de vaste vervangerspool O2A5. Daarnaast zijn ook de werving en selectie van 
herintreders en van geschikte kandidaten voor zij-instroomtrajecten en van onderwijs 
assistenten die de pabo willen gaan volgen, belangrijke onderdelen om het 
personeelsbestand op niveau te brengen.  

De pabo’s hebben dit cursusjaar een toename van studenten waaronder ook met name 
deeltijd studenten. Dit biedt het perspectief op meer afgestudeerde leerkrachten op 
termijn. Op het structureel binden van stagiaires zal in de toekomst sterk worden 
ingezet. 

Van even groot belang is de zorg voor en de binding van onze huidige medewerkers, de 
leerkrachten die (met de extra druk van het tekort aan (inval)leerkrachten), de 
onderwijskwaliteit op hoog niveau houden!  
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Bijlage 1 Afkortingenlijst 

 

BAPO  Bevordering arbeidsparticipatie ouderen 

CAO-PO Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs 

CARROUSEL Proces van herplaatsingen binnen O2A5 bij verplichte en 
vrijwillige mobiliteit voor aanvang van het nieuwe schooljaar. 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

FTE Full time equivalent  

GGL Gewogen gemiddelde leeftijd 

GVO/HVO Godsdienst en humanistisch onderwijs 

MR Medezeggenschapsraad 

(P) MR Personeelsgeleding medezeggenschapsraad 

GMR  Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

(P)GMR Personeelsgeleding gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad 

GPL Gemiddelde personeelslast 

LGF Leerling gebonden financiering 

LIO Leraar in opleiding 

OCenW Onderwijs cultuur en wetenschappen 

OP Onderwijzend personeel 

OOP Onderwijsondersteunend personeel 

PiO Personeel in Onderwijs 

VF/PF Vervangingsfonds / Participatiefonds 

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

WWZ Wet Werk en Zekerheid 
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Bijlage 2 Leerlingenaantallen per school  

 

 

  

Werkelijk Werkelijk Werkelijk prognose prognose prognose prognose prognose
schooljaar 2019/20 2020/21 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027
teldatum 1 Oktober 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
07AF De Wilgenhoek 172 185 204 225 250 270 280 280
09HC De Sterrekijker Leerdam 93 74 92 94 90 90 90 90
09HC10 Sterrenkijker Kedichem 45 55 48 48 49 47 47 47
10CU De Hobbitstee 225 209 209 210 210 210 210 210
10UK Het Mozaik 139 131 124 120 122 122 122 122
Cluster Leerdam 674 654 677 697 721 739 749 749
01VY De Lingewaard 252 245 252 248 252 254 254 254
07FZ Het Tweespan Giessenbu 70 71 60 55 55 54 54 54
07FZ10 Tweespan Schelluinen 89 91 83 83 83 83 83 83
08TI Den Beemd 48 43 40 39 38 38 38 38
08TI10 Giessen-Oudekerk 32 30 31 32 33 34 35 35
09RP Klim Op 63 80 82 89 92 89 89 89
Cluster Giessenlanden 554 560 548 560 564 563 563 563
05ZY De Zandheuvel 100 97 93 91 91 91 91 91
08FG De Schatkist 49 44 53 46 45 42 42 42
10BI De Rietput 114 115 109 106 101 101 101 101
Cluster Lingewaal 263 256 255 243 237 234 234 234
00AZ De Stapsteen 98 92 91 83 75 75 75 75
01XH De Ammers 125 118 123 112 102 103 103 103
04HT De Knotwilg 90 87 84 87 83 79 79 79
08IE De Tuimelaar 210 201 212 207 189 179 179 179
08UA De Boomgaard 94 93 95 98 102 93 93 93
Cluster Molenwaard 617 591 605 587 551 529 529 529
02ZF De Vlindertuin 72 77 92 88 84 84 84 84
08DI De Springplank 121 121 114 114 111 111 111 111
09ZO Prinses Wilhelmina 89 77 70 72 75 75 75 75
18KP KC Werelds 181 197 197 204 204 204 204 204
18LZ De Gaard Tijl 88 73 75 70 70 70 70 70
18LZ10 De Gaard Mr. Vos 123 152 190 204 204 204 204 204
Cluster Vianen 674 697 738 752 748 748 748 748

Cluster Leerdam 674 654 677 697 721 739 749 749
Cluster Giessenlanden 554 560 548 560 564 563 563 563
Cluster Lingewaal 263 256 255 243 237 234 234 234
Cluster Molenwaard 617 591 605 587 551 529 529 529
Cluster Vianen 674 697 738 752 748 748 748 748
Totaal O2A5 2782 2758 2823 2839 2821 2813 2823 2823
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Bijlage 3 AOW leeftijd 

De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-
leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 
een jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus 
gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. 

  

 

De AOW-leeftijd voor mensen die vanaf 2025 met pensioen gaan, hangt af van de 
levensverwachting. 

Ieder jaar uw AOW-leeftijd checken; 

De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Bent u geboren na 31 december 
1959? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar. Kijk ieder 
jaar in januari wat uw AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. 

Bron: www.rijksoverheid.nl en www.svb.nl 

  

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.svb.nl/
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Bijlage 4 Meerjarenformatieplan-bestuursformatieplan 2021/2025 

 

De formatie-aantallen uit bovenstaand overzicht betreffen de aantallen FTE-inzet zoals 
opgenomen in de begroting 2021 en meerjaren-begroting 2021-2025. Hierin is nog niet 
de werkelijke ontwikkeling opgenomen die de personeelsinzet zal doormaken (ook in 
reactie op wijzigingen op de verwachte leerlingaantallen).   

 

Cluster Brin Cluster Formatie            
19-20

Realisatie                                  
31.12.19

Formatie          
20-21

Realisatie                                  
31.12.20

Formatie          
21-22

Formatie          
22-23

Formatie          
23-24

Formatie          
24-25

Giessenlanden 01VY De Lingewaard 11,62 12,13 11,03             11,85             11,03             11,03             11,03             11,03             
Giessenlanden 07FZ00 Het Tweespan (G) 3,30 3,30 3,30               3,30               2,30               2,30               2,30               2,30               
Giessenlanden 07FZ10 Het Tweespan (S) 4,26 4,35 4,26               4,31               4,26               4,26               4,26               4,26               
Giessenlanden 08TI00 Den Beemd 3,46 4,10 3,36               3,21               2,36               2,36               2,36               2,36               
Giessenlanden 08TI01 Giessen-Oudekerk 2,86 3,19 2,99               2,99               2,99               2,99               2,99               2,99               
Giessenlanden 09RP Openbare Klim-Op 5,28 5,30 5,08               5,08               4,08               4,08               4,08               4,08               
Giessenlanden Cluster 2,73 2,79 2,79               2,79               2,79               2,79               2,79               2,79               
Giessenlanden Totaal Cluster 33,52 35,16 32,82             33,54             29,82             29,82             29,82             29,82             
Leerdam 07AF De Wilgenhoek 7,84 8,38 9,42               9,45               10,42             11,42             11,42             11,42             
Leerdam 09HC00 De Sterrenkijker (L) 5,64 5,09 5,46               5,94               5,06               5,06               5,06               5,06               
Leerdam 09HC01 De Sterrenkijker (K) 2,95 2,83 2,75               2,75               2,75               2,75               2,75               2,75               
Leerdam 10CU Hobbitstee 8,48 8,96 8,42               8,66               8,46               8,46               8,46               8,46               
Leerdam 10UK Het Mozaiek 10,36 10,50 10,50             10,86             9,20               9,20               9,20               9,20               
Leerdam Cluster 6,18 5,38 5,68               5,43               5,98               5,98               5,98               5,98               
Leerdam Totaal Cluster 41,45 41,14 42,23             43,09             41,87             42,87             42,87             42,87             
Lingewaal 05ZY De Zandheuvel 5,72 5,98 5,46               5,46               5,11               5,11               5,11               5,11               
Lingewaal 08FG De Schatkist 4,04 3,41 3,41               3,51               3,41               3,41               3,41               3,41               
Lingewaal 10BI Openbare De Rietput 6,08 5,77 5,68               5,78               5,68               5,68               5,68               5,68               
Lingewaal Cluster 1,46 1,40 1,40               1,40               1,40               1,40               1,40               1,40               
Lingewaal Totaal Cluster 17,30 16,57 15,96             16,15             15,61             15,61             15,61             15,61             
Molenwaard 00AZ De Stapsteen 4,95 5,03 4,05               4,62               4,05               3,45               3,45               3,45               
Molenwaard 01XH De Ammers 4,47 4,67 4,60               4,60               4,60               4,60               3,80               3,80               
Molenwaard 04HT De Knotwilg 5,20 4,81 4,41               4,41               4,41               3,61               3,61               3,61               
Molenwaard 08IE De Tuimelaar 8,14 8,14 8,74               8,64               8,54               8,54               8,54               8,54               
Molenwaard 08UA De Boomgaard 4,61 4,21 4,02               4,21               4,21               3,81               3,81               3,81               
Molenwaard Cluster 5,70 6,00 6,39               6,29               5,93               5,93               5,93               5,93               
Molenwaard Totaal Cluster 33,07 32,85 32,20             32,76             31,73             29,93             29,14             29,14             
Vianen-Zederik 02ZF De Vlindertuin 4,29 4,49 4,74               4,74               4,74               4,74               4,74               4,74               
Vianen-Zederik 08DI De Springplank 5,63 6,44 6,03               6,28               6,03               6,03               6,03               6,03               
Vianen-Zederik 09ZO Prinses Wilhelmina 4,13 4,38 4,05               4,15               4,05               4,05               4,05               4,05               
Vianen-Zederik 18KP Kindcentrum Werelds 8,71 9,26 10,11             9,71               10,11             10,11             10,11             10,11             
Vianen-Zederik 18LZ00 Tijl Uilenspiegel 6,63 7,78 9,98               9,76               9,98               9,98               9,98               9,98               
Vianen-Zederik 18LZ00 Meester Vos 5,18 6,05 4,44               4,69               4,44               4,44               4,44               4,44               
Vianen-Zederik Cluster 6,71 4,83 5,38               5,38               6,88               6,88               6,88               6,88               
Vianen-Zederik Totaal Cluster 41,27 43,22 44,72             44,70             46,22             46,22             46,22             46,22             
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