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2. Voorwoord 

Hiermee bied ik u het meerjarig bestuursformatieplan 2014-2017 aan. Uiteraard 

borduurt dit plan voort op het plan van vorig jaar. De verschillen zijn klein; voor BOOR 

geldt nog steeds dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de formatie in evenwicht te 

brengen met de bekostiging. Daarnaast geldt voor de begroting van BOOR, en 

daarmee voor de scholen, nog immer de opdracht het weerstandsvermogen weer op 

het gewenste peil te brengen. Om die redenen zal ook het komend jaar de 

vacaturestop worden gehandhaafd. Formatief gaat er dus de komende tijd nog niet 

veel veranderen, waarbij moet worden aangetekend dat externe ontwikkelingen, maar 

bijvoorbeeld ook de leeftijdsopbouw van het personeel, wel degelijk hun invloed doen 

gelden. 

Zo zullen aan het eind van dit schooljaar helaas een aantal schoolassistenten, in 

overeenstemming met het sociaal plan voor deze groep medewerkers, zeer tegen mijn 

zin moeten worden ontslagen. De invoering van passend onderwijs heeft gevolgen 

voor SCOOR, de dienst van ambulante medewerkers. Verder maakt de vergrijzing het 

vervullen van vacatures met name in het voortgezet onderwijs een lastige zaak. 

Ik ga er van uit dat de inhoud van dit meerjarig bestuursformatieplan u voldoende 

inzicht geeft in de formatieve ontwikkelingen in het komend jaar en de perspectieven 

voor de komende jaren. 

Uiteraard bespreek ik een en ander graag met u in uw vergadering.  

 

Namens het college van bestuur BOOR, 

 

Huub van Blijswijk. 
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3. Inleiding 

Op de arbeidsmarkt van het onderwijs is veel in beweging. Enerzijds is er in sommige 

delen van Nederland sprake van forse krimp, waardoor scholen worden gesloten en 

personeel wordt ontslagen. Aan de andere kant is er vanwege de vergrijzing de 

verwachting dat de komende jaren het tekort aan leerkrachten enorm zal groeien. 

Tussen de sectoren zijn er verschillen, maar ook tussen het platteland, kleinere 

gemeentes en de grote steden, c.q. vinexlocaties.  

 

Naast deze demografische factoren is er een maatschappelijke en politieke context, 

waarbinnen een krachtige wens wordt uitgesproken voor betere kwaliteit van - en meer 

geld voor het onderwijs. 

 

In het Nationaal Onderwijs Akkoord wordt extra geld vrijgemaakt voor personeelsbeleid 

en (na)scholing van leerkrachten en daarbovenop worden maatregelen genomen en 

financiering toegezegd voor startende leerkrachten, bij-, na- en opscholing van 

leerkrachten, en de uitbreiding van conciërges en klassenassistenten. 

 

Ondertussen geldt voor het primair onderwijs van BOOR dat er nog steeds geen 

evenwicht is in de inkosten en uitgaven ten behoeve van het onderwijzend personeel.  

Dat betekent dat BOOR  ook het komend jaar de vacaturestop handhaaft.  

 

Tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs de komende jaren 

geconfronteerd met kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten. De vraag naar docenten 

groeit de komende jaren fors als gevolg van pensionering van leraren en toename van 

het aantal leerlingen. Van de in 2009 nog aanwezige formatie zal in 2015 40% zijn 

vervangen. Het aanbod van nieuw afgestudeerde leraren in de regio in met name de 

vakken natuurkunde, scheikunde, techniek, Nederlands, Engels en Duits is te gering. 

Daar bovenop komt de verplichting dat vanaf 2016 alleen nog bevoegde leerkrachten 

voor de klas mogen staan, waar nu nog ongeveer een derde van de lessen wordt 

gegeven door leerkrachten die niet (compleet) bevoegd zijn. 

 

BOOR voert werkgelegenheidsbeleid. Dit betekent dat alle vaste medewerkers van 

BOOR gegarandeerd zijn van werk. Recent zijn voor het primair en voortgezet 

onderwijs met de vertegenwoordigers van de vakcentrales in het decentraal 

georganiseerd overleg nieuwe sociale statuten vastgesteld. 

Alle medewerkers in vaste dienst bij BOOR hebben en houden in deze onzekere tijd 

hun baan. BOOR is er trots op om deze garantie aan haar vaste medewerkers te 
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kunnen geven. Om financieel gezond te blijven moet BOOR helaas wel afscheid 

nemen van collega’s met tijdelijke aanstellingen. 

 

Ook vallen collega’s met een aanstelling onder de I/D-regeling niet onder dit 

werkgelegenheidsbeleid. Nu de gemeente Rotterdam de bekostiging van hun functies 

beëindigt, is BOOR gedwongen deze collega’s te ontslaan. Gezamenlijk met de 

gemeente Rotterdam heeft BOOR zich ingespannen voor een sociaal plan voor deze 

collega’s en het is gelukt om voor dertien mensen een nieuwe functie te creëren.  

Voor 20 medewerkers is er per 1 augustus ontslag. Dat is pijnlijk en BOOR probeert 

deze groep mensen zo goed mogelijk op hun nieuwe situatie voor te bereiden. 
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4. Beschrijving van BOOR 

Stichting BOOR is het bestuur van de openbare scholen in Rotterdam. De stichting 

heeft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod met 70 scholen voor (speciaal) 

basisonderwijs, 8 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 6 scholen voor 

voortgezet onderwijs. Ruim 4.000 medewerkers verzorgen onderwijs aan ongeveer 

30.000 leerlingen.  

 

Onze ambities voor de komende vier jaar zijn opgeschreven in het strategisch 

beleidsplan 2013-2016 Het kind voorop. Dit strategisch beleidsplan heeft de 

instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de 

gemeenteraad. Naast een beschrijving van onze missie en visie is in het nieuwe 

strategisch beleidsplan gekozen voor de thema's Identiteit en Kernwaarden, 

Kwaliteitsprofiel en Passend onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor de 

Organisatiestructuur en het Besturingsmodel van BOOR.  

 

Met Identiteit en Kernwaarden willen we een stevig fundament leggen voor het omgaan 

met culturele dilemma's en uitdrukking geven aan het openbare karakter van BOOR. 

Met Kwaliteitsprofiel leggen we een basis voor onderwijskwaliteit volgens landelijke en 

BOOR-standaarden, waarbij de ontwikkeling van talenten en het behalen van hoge 

resultaten speerpunten zijn. Passend onderwijs sluit aan bij het nieuwe regeringsbeleid 

en begeleidt de scholen op weg naar onderwijs op maat voor elke leerling. De 

aandacht voor de Organisatiestructuur heeft als doel de bedrijfsvoering van BOOR te 

professionaliseren. Binnen het onderwerp Besturingsmodel wordt gewerkt aan 

resultaatgerichte sturing, transparantie in de toedeling van taken en 

verantwoordelijkheden en het afleggen van verantwoording.  

 

Dit beleidsplan staat niet op zichzelf. Het is verbonden met het stedelijk en landelijk 

beleid. Belangrijk is dat na de gemeenteraadsverkiezingen nieuw Rotterdams 

Onderwijsbeleid voor de periode 2014-2018 zal worden vastgesteld, een gezamenlijk 

beleid van gemeente Rotterdam en de schoolbesturen, waaronder BOOR.  

Ook het Nationaal programma Rotterdam-Zuid kent eigen onderwijsdoelstellingen 

vanuit een project als de Children’s zone en de plannen voor de zogenaamde 

kantelwijken. De inzet is dat Rotterdam Zuid weer gaat excelleren. BOOR zal hier een 

flinke bijdrage aan leveren. 
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4.1. Kernwaarden BOOR 

 

Maximale talentontplooiing 

Leerlingen worden aangespoord het maximale uit zichzelf te halen. De basis hiervoor 

wordt gelegd door effectief taal-, lees- en rekenonderwijs en onderwijs in sociale 

vaardigheden. 

 

Actieve pluriformiteit 

Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor iedereen. De identiteit en de kernwaarden 

van BOOR stellen grenzen aan het gedrag van de leerling en diens ouders. 

Kenmerkend voor het openbaar onderwijs is bijvoorbeeld het respect en de 

betrokkenheid ten opzichte van verschillende levensbeschouwingen en overige 

verschillen tussen mensen. 

 

Naleving van kinderrechten  

De kinderrechten afkomstig uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind, de 

Nederlandse grondwet en de Verklaring van de Rechten van de Mens zijn verankerd in 

de doelstellingen van BOOR. De scholen zijn erop gericht leerlingen hiervan bewust te 

maken.  

 

Sterke binding met de samenleving 

Het openbaar onderwijs wil zich verbinden met de maatschappelijke omgeving waarin 

zij zich bevindt. Onze scholen zijn sterk gericht op hun omgeving, de wijk en de stad, 

en gedragen zich daarin als maatschappelijk ondernemer. Leerlingen ontwikkelen zich 

daardoor tot zelfbewuste en participerende burgers. 

 

Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht 

Leerlingen van BOOR worden opgeleid tot nieuwsgierige en betrokken mensen die zijn 

gericht op de toekomst. Deze nieuwsgierigheid en betrokkenheid strekt zich uit naar 

medeleerlingen maar ook naar de stad, het land, de wereld waarin zij leven en de 

ontwikkelingen die daarin plaatsvinden. 
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5. Kwaliteit en onderwijs 

De komende jaren vindt binnen BOOR een herstructurering van de organisatie plaats 

om de focus maximaal te kunnen houden op verbetering van onderwijs(resultaten). 

Deze herstructurering is beschreven in de notitie BOOR 2.0.  

BOOR staat niet alleen voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, maar wil zijn 

leerlingen voorbereiden op een rol in de maatschappij. Dit is een breed en 

overkoepelend proces en grijpt in op de organisatie als geheel, op alle 

onderwijssectoren en diensten.  

 

Scholen moeten zich volledig kunnen concentreren op het aanbieden van 

kwaliteitsonderwijs aan alle leerlingen met al hun onderwijsbehoeften. Het bestuur en 

management zijn daarbij dienstbaar en faciliterend aan het primaire proces. In dat 

kader moet er meer recht worden gedaan aan verschillen tussen de drie 

onderwijssectoren. Elke sector heeft een eigen identiteit, karakter en cultuur en 

opereert binnen een eigen context. Er moet voldoende ruimte zijn om daar, vanuit 

maatschappelijk ondernemerschap, invulling aan te geven en de bestuurlijke inrichting 

moet daarop aangepast zijn. Dat komt de menselijke maat ten goede, kan ervoor 

zorgen dat medewerkers zich beter (h)erkend voelen binnen de BOOR-organisatie en 

genereert de professionele ruimte om aan gestelde uitdagingen goed invulling te 

geven. 

 

Minstens zo belangrijk als nieuwe structuren en systemen is cultuur. De verbeteracties 

vragen ook om een verandering in hoe er wordt gewerkt. De focus komt te liggen op 

een bestuurlijke cultuur van bescheidenheid; ondersteunend, faciliterend, dienstbaar 

aan het onderwijs op de scholen. BOOR zal zich de komende periode verder 

ontwikkelen naar een lerende organisatie met een professionele cultuur: leren van en 

met elkaar, geven en nemen van verantwoordelijkheid, elkaar aanspreken op 

resultaten en sturen op prestaties.  Duurzame ontwikkeling van kwaliteit en 

opbrengstgericht werken op alle niveaus zijn daarbij centrale thema’s die op 

organisatieniveau invulling krijgen via onder andere de planning- & controlcyclus en 

projectmatig werken en op individueel niveau via het HR-beleid en de 

gesprekkencyclus. 

 

De veranderingen zijn nodig om ook in de toekomst het bijzondere karakter van het 

openbaar onderwijs in Rotterdam te verankeren. Zoals de commissie Governance 

Openbaar Onderwijs in haar rapport de overtuiging uitspreekt: met ieders inzet moet dit 

mogelijk zijn, en zoals het algemeen bestuur in haar ambitie-statement aangeeft: 

samen moeten wij het doen, samen zijn wij BOOR. Alleen dan kan de organisatie 

topprestaties gaan leveren. 
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6. Leerlingenprognoses, meerjarenbegroting 

en formatiegegevens 

Het meerjarig bestuursformatieplan 2014-2017 geeft op basis van leerlingenprognoses 

en de meerjarenbegroting inzicht in de budgettaire en formatieve ontwikkelingen voor 

de scholen in de drie sectoren. Uiteraard gaat het in dit meerjarig bestuursformatieplan 

om indicaties voor de komende jaren. Ontwikkelingen zijn niet alleen afhankelijk van 

zaken die BOOR kan beïnvloeden zoals de kwaliteit van het onderwijs en het bieden 

van passend onderwijs aan alle kinderen, maar ook van factoren buiten BOOR. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan bezuinigingen op de bekostiging door de overheid, de 

ontwikkeling van de huisvestingsmarkt, leegstandsreductie, denk aan sloop en 

nieuwbouw in problematische stadswijken en de vestiging en bouw van nieuwe 

scholen. 

 

BOOR verwachtte, op basis van de prognoses van directeuren en rectoren, in de 

komende jaren een toename van het aantal leerlingen in alle sectoren. Op de teldatum 

1 oktober 2013 was echter het totaal aantal leerlingen bij BOOR 30.052  (2012: 

30.256), verdeeld over voortgezet onderwijs 9.989 (2012:9.815), (speciaal) 

basisonderwijs 18.211 (2012:18.612) en (voortgezet) speciaal onderwijs 1852 (2012: 

1.829). Er is dus groei in het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, maar een 

flinke daling in het basisonderwijs. Om die reden neemt ook het aantal 

formatieplaatsen op de basisscholen af. In onderstaande tabellen zijn de leerlingen- 

prognoses te zien en de consequenties daarvan voor baten en lasten voor BOOR 

totaal en voor de afzonderlijke sectoren. 

 

De leerlingaantallen in het (speciaal) basisonderwijs stijgen licht. Men verwacht in het 

kader van de wetgeving rond passend onderwijs dat er meer leerlingen in plaats van 

naar het speciaal onderwijs naar het speciaal basisonderwijs zullen worden verwezen. 

Dit leidt tot een groei van het aantal leerlingen op de verschillende scholen voor 

speciaal basisonderwijs.  
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De prognoses leiden tot de volgende meerjarenbegroting van BOOR. 

 

 

 

 

Dit zijn de cijfers op basis van de vastgestelde begroting 2014. Voor het PO zijn we 

momenteel bezig met de formatiebegrotingen 2014-2015. De uitkomsten hiervan 

geven inzicht in de maatregelen die binnen de scholen moeten worden genomen om 

binnen de begroting te blijven.  

 

Voor een uitgebreide toelichting op de bovenstaande gegevens verwijzen wij naar de 

meerjarenbegroting 2014-2017. Een aantal uitgangspunten en bijzonderheden lichten 

wij hierna kort toe: 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017

Bedragen x € 1.000

Leerlingaantallen 29.932 30.311 30.411 30.488

Baten

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 214.931 211.185 210.611 209.935

Overige overheidsbijdragen 21.185 20.964 20.754 20.702

Overige baten 8.838 8.613 8.648 8.644

Totaal Baten 244.954 240.762 240.013 239.281

Formatieplaatsen in fte's 2.838 2.798 2.787 2.783

Lasten

Personele lasten 199.581 199.513 200.634 202.337

Huisvestingslasten 15.731 15.971 16.130 16.228

Afschrijvingen 3.551 3.536 3.354 3.117

Overige materiële lasten 22.263 20.090 20.135 20.239

Totaal lasten 241.126 239.110 240.253 241.921

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 3.828 1.652 -240 -2.640

Financiële baten en lasten -780 -781 -781 -781

Toevoeging aan weerstandsvermogen -2.239 -2.217 -2.211 -2.203

Resultaat exclusief taakstellingen 809 -1.346 -3.232 -5.624

Taakstelling 2014 817 817 817 817

Taakstelling 2015 1.879 1.879 1.879

Taakstelling 2016 1.654 1.654

Taakstelling 2017 1.934

Extra toevoeging aan weerstandsvermogen 1.626 1.350 1.118 660
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 Basis voor de meerjarenbegroting is de meerjarige formatieplanning die in 

mei/juni 2013 is opgesteld voor de schooljaren 2013-2014 tot en met 2017-

2018. 

 De prognose laat oplopende taakstellingen zien gedurende de jaren 2014 tot en 

met 2017. Deze taakstellingen ontstaan verwachtte (aanhoudende) daling van 

leerlingaantallen. Ook hebben we geen rekening gehouden met indexeringen 

van de rijksbijdragen. Daarmee hebben we bewust een voorzichtig scenario 

verwerkt in de begrotingen.  

 Overigens verwachten wij dat bij het voortgezet onderwijs de leerlingaantallen 

op enkele scholen - waaronder de nieuwe locaties Wolfert Lyceum en Wolfert 

Pro in de gemeente Lansingerland - nog aanzienlijk zullen groeien. Hiermee is 

in de meerjarenbegroting van de betreffende school rekening gehouden. 

 Voor wat betreft de overige overheidsbijdragen en de overige baten is 

uitgegaan van ongewijzigd beleid. 

 Bij de raming van de personele lasten zijn voorzienbare mutaties, zoals 

natuurlijke uitstroom, in de raming meegenomen. Periodieken van personeel 

vanaf 2015 zijn nog niet meegenomen. Daarentegen zijn ontwikkelingen in de 

gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) ook niet meegenomen bij de baten. Wij 

verwachten dat deze ontwikkelingen elkaar per saldo opheffen. Voor wat betreft 

de materiële kosten is per school een reële inschatting gemaakt, waarbij 

rekening is gehouden met lopende contracten en verwachte prijsmutaties. 

Tevens is rekening gehouden met de ontwikkeling in de kosten waarvoor een 

aanbestedingstraject in gang gezet wordt. 

 In de meerjarenraming zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de 

nulmeting voor de meerjarenonderhoudsplanning. De scholen in het primair 

onderwijs dragen een deel van hun materiële rijksbijdrage af. Vanuit dit centrale 

budget worden de uitgaven van de meerjarenonderhouds- en 

meerjareninvesteringsplan bekostigd. De scholen in het voortgezet onderwijs 

hebben in afwachting van een meerjarenonderhoudsplan een bedrag in hun 

begroting opgenomen om het strikt noodzakelijke onderhoud uit te voeren. 
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In het (speciaal) basisonderwijs wordt jaarlijks een kleine daling verwacht. Als gevolg 

van deze daling is een taakstelling noodzakelijk in 2014 van € 817.000. Ook voor de 

jaren daarna zullen, als gevolg van, dalende leerlingaantallen besparingen moeten 

worden gerealiseerd. Binnen BOOR is een werkgroep actief om maatregelen te 

inventariseren om de taakstelling voor de komende twee jaren te realiseren.  

(Speciaal) basisonderwijs

Omschrijving 2014 2015 2016 2017

Bedragen x € 1.000

Leerlingaantallen 18.371 18.187 18.005 17.825

Baten

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 101.831 98.356 96.552 95.294

Overige overheidsbijdragen 16.868 16.828 16.816 16.816

Overige baten 2.997 2.987 2.987 2.987

Totaal Baten 121.696 118.171 116.355 115.097

Formatieplaatsen in fte's 1.370 1.341 1.328 1.328

Lasten

Personele lasten 101.968 100.740 100.426 101.086

Huisvestingslasten 9.055 8.902 8.883 8.865

Afschrijvingen 1.542 1.503 1.334 1.114

Overige materiële lasten 8.137 8.194 8.155 8.136

Totaal lasten 120.702 119.339 118.798 119.201

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 994 -1.168 -2.443 -4.104

Financiële baten en lasten -65 -65 -65 -65

Toevoeging aan weerstandsvermogen -1.186 -1.151 -1.134 -1.121

Resultaat exclusief taakstellingen -257 -2.384 -3.642 -5.290

Taakstelling 2014 817 817 817 817

Taakstelling 2015 1.623 1.623 1.879

Taakstelling 2016 1.203 1.203

Taakstelling 2017 1.316

Extra toevoeging aan weerstandsvermogen 560 56 1 -75
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In het voortgezet onderwijs wordt een groei van het aantal leerlingen verwacht. In 2014 

is een taakstelling daarom niet noodzakelijk. Voor de jaren 2015 en verder zal ook in 

het voortgezet onderwijs een taakstelling moeten worden gerealiseerd. De oorzaak 

hiervan is dat de verwachte personele lasten en materiele uitgaven harder zullen 

stijgen dan de inkomsten.   

Voortgezet onderwijs

Omschrijving 2014 2015 2016 2017

Bedragen x € 1.000

Leerlingaantallen 9.774 10.312 10.622 10.866

Baten

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 75.096 74.858 76.580 77.965

Overige overheidsbijdragen 3.554 3.501 3.303 3.251

Overige baten 4.664 4.507 4.558 4.584

Totaal Baten 83.314 82.866 84.441 85.800

Formatieplaatsen in fte's 905 898 912 919

Lasten

Personele lasten 64.559 65.603 67.255 68.712

Huisvestingslasten 4.764 5.241 5.456 5.578

Afschrijvingen 1.537 1.589 1.593 1.597

Overige materiële lasten 11.076 9.286 9.423 9.554

Totaal lasten 81.936 81.719 83.727 85.441

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1.378 1.147 714 359

Financiële baten en lasten -715 -726 -726 -726

Toevoeging aan weerstandsvermogen -654 -677 -694 -706

Resultaat exclusief taakstellingen 9 -256 -706 -1.073

Taakstelling 2014 0 0 0 0

Taakstelling 2015 256 256 256

Taakstelling 2016 451 451

Taakstelling 2017 365

Extra toevoeging aan weerstandsvermogen 9 0 1 -1
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In het speciaal (voortgezet) onderwijs worden weinig fluctuaties in de leerlingaantallen 

verwacht, in tegenstelling tot de groei van de afgelopen jaren. Deze groei stagneert 

door de invoering van de wet passend onderwijs, waardoor meer leerlingen binnen het 

regulier onderwijs blijven of naar het speciaal basisonderwijs worden verwezen. De 

verwachting voor deze sector is dan ook dat er geen taakstellingen moeten worden 

opgelegd.  

 

 

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Omschrijving 2014 2015 2016 2017

Bedragen x € 1.000

Leerlingaantallen 1.787 1.812 1.814 1.797

Baten

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 38.004 37.970 37.479 36.676

Overige overheidsbijdragen 763 635 635 635

Overige baten 1.177 1.130 1.114 1.083

Totaal Baten 39.944 39.735 39.228 38.394

Formatieplaatsen in fte's 529 526 512 502

Lasten

Personele lasten 33.054 32.878 32.649 32.231

Huisvestingslasten 1.912 1.826 1.790 1.784

Afschrijvingen 472 444 427 406

Overige materiële lasten 3.050 2.904 2.860 2.860

Totaal lasten 38.488 38.052 37.726 37.281

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1.456 1.683 1.502 1.113

Financiële baten en lasten 0 0 0 0

Toevoeging aan weerstandsvermogen -399 -388 -383 -375

Resultaat exclusief taakstellingen 1.057 1.295 1.119 738

Taakstelling 2014 0 0 0 0

Taakstelling 2015 0 0 0

Taakstelling 2016 0 0

Taakstelling 2017 0

Extra toevoeging aan weerstandsvermogen 1.057 1.295 1.119 738
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Onderstaand  overzicht is afkomstig uit het jaarplan 2014. Het overzicht laat het 

natuurlijk verloop per functie per sector zien. Bij het natuurlijk verloop is enkel gekeken 

naar uitstroom van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Er is 

geen rekening gehouden met uitstroom vanwege andere redenen en dus ook niet met 

eventuele vervanging van dit verloop vanwege taakstellingen in de sector.  

 

 

 

De inrichting van BOOR Services is ten opzichte van 2013 verder ontwikkeld aan de 

hand van de uitgangspunten in BOOR 2.0. Belangrijke ontwikkelingen zijn de 

uitbreiding van het team Finance & Control, de overgang van de 

kwaliteitsmedewerkers en managementondersteuning vanuit de sector primair 

onderwijs.  

Gezien de invoering van een nieuwe organisatiestructuur binnen BOOR (PO) in 2013 

zal er ten aanzien van het aantal directiefuncties veel gaan veranderen. Vanwege de 

vereenvoudiging van de organisatie zullen de directielagen in het primair onderwijs 

afnemen. Er zal op termijn afscheid worden genomen van de functie van 

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017

Totaal

DIR 196 189 186 188 187

OP 2.154 2.100 2.072 2.061 2.062

OOP 607 548 541 539 533

Totaal formatie 2.956 2.838 2.798 2.787 2.783

Sector po

DIR 115 110 107 106 106

OP 1.166 1.113 1.088 1.078 1.078

OOP 188 148 146 145 145

Totaal formatie 1.469 1.370 1.341 1.328 1.328

Sector vo

DIR 58 55 55 57 57

OP 698 699 696 707 713

OOP 162 151 147 148 149

Totaal formatie 918 905 898 912 919

Sector so/vso

DIR 21 22 22 22 22

OP 290 288 288 276 272

OOP 225 219 217 215 209

Totaal formatie 536 529 526 512 502

Cvb/BOOR Services

Cvb 2 3 3 3 3

BOOR Services 31 31 31 31 31

Totaal formatie 33 34 34 34 34
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meerscholendirecteuren en adjunct-directeuren. Vanaf 2014 zal de formatie directie po 

dus aanmerkelijk gaan dalen. 

 

Prognose aantal leerlingen per fte (zowel directie, onderwijzend en 

onderwijsondersteunend personeel) 

 

Prognose aantal leerlingen per fte OP (onderwijzend personeel) 

 

 

Om de uitgaven in lijn te brengen met de grondslagen van OC&W voor de berekening 

van de bekostiging zal BOOR een taakstelling in 2014 (€ 817.000) moeten doorvoeren.  

Deze taakstelling is volledig van toepassing op het primair onderwijs. Hierdoor kan de 

verhouding leerlingen ten opzichte van het totaal aantal fte’s en het aantal fte’s 

onderwijzend personeel stijgen. Deze stijging is te zien in de jaren 2015 en verder.  

 

Personele consequenties in het kader van Passend Onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 zal de financiering van de diensten van Scoor op een andere 

wijze verlopen dan tot dat moment het geval is. Vanaf de genoemde datum gaan de 

gelden naar de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs met de verplichting om 

de gelden tot aan 01-08-2016 te besteden bij de huidige diensten ambulante 

begeleiding, tenzij er in onderling overleg andere afspraken worden gemaakt. Voor de 

medewerkers van Scoor betekent dit inhoudelijk een voorzetting van de keuze die al 

gemaakt is in de werkwijze van Scoor: meer schoolgerichte ambulante begeleiding en 

minder individuele leerlingbegeleiding. 

Wat ook duidelijk is, is dat de organisatievorm van Scoor op dit moment vanaf 01-08-

2016 niet meer zal bestaan. Om hier sturing aan te geven is er veelvuldig overleg met 

de ambulant begeleiders en de medezeggenschapsraad van Scoor. De ambulant 

begeleiders kunnen keuzes duidelijk maken in welke richting zij zich willen ontwikkelen, 

binnen kaders die door Scoor in het beleid worden aangegeven. In het schooljaar 2014 

– 2015 zal er duidelijkheid komen voor alle personeelsleden van Scoor in welke 

richting Scoor zich zal ontwikkelen in het kader van Passend Onderwijs en welke 

specifieke mogelijkheden er zullen zijn voor de personeelsleden van Scoor. 

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017

Sector po 12,6 13,4 13,6 13,6 13,4

Sector vo 10,7 10,8 11,5 11,6 11,8

Sector so/vso 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6

Totaal 10,2 10,5 10,8 10,9 11,0

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017

Sector po 15,9 16,5 16,7 16,7 16,5

Sector vo 14,0 14,0 14,8 15,0 15,2

Sector so/vso 6,3 6,2 6,3 6,6 6,6

Totaal 14,0 13,9 14,4 14,7 14,8
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7. Begroting en formatie bestuur en BOOR 

Services 

 

 

 

In het bovenstaande overzicht zijn de kosten van het bestuur en BOOR services 

opgenomen. Om een realistisch beeld te geven van deze kosten staat hieronder een 

uitgesplitst overzicht voor 2014.  

 

 

 

 

Bedragen x € 1.000 2014 2015 2016 2017

Baten

Doorberekening aan sectoren 3.731 3.731 3.731 3.731

formatieplaatsen in fte 34 34 34 34

Lasten

Personeel 3.178 3.178 3.178 3.178

Materieel 553 553 553 553

Totaal lasten 3.731 3.731 3.731 3.731

Resultaat totaal 0 0 0 0

Bestuur en BOOR services

Bestuur en BOOR services

Bedragen x € 1.000 Bestuur BOOR Services Totaal

Lasten

Personele lasten 611 2.567 3.178

Huisvestingslasten 59 133 192

Afschrijvingen 3 2 5

Overige materiele lasten 109 247 356

Totaal lasten 782 2.949 3.731

Toerekening aan de sectoren

(speciaal) basisonderwijs 446 1.815 2.261

voortgezet onderwijs 235 695 930

(voortgezet) speciaal onderwijs 101 439 540

Totaal lasten 782 2.949 3.731

Resultaat totaal 0 0 0
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8. Financiële ontwikkelingen en 

aandachtspunten 

 

Een aantal onzekerheden maakt de voorspellende waarde van een meerjarig 

bestuursformatieplan beperkt.  

Risicofactoren zijn: 

 Onduidelijkheid over de toekomstige rijksbekostiging.  

 Onduidelijkheid over kabinetsbeleid. 

 De effecten van een mogelijke bezuinigingsronde van de gemeente Rotterdam 

na 2013. 

 Bij leerlingendaling: lagere inkomsten: overbelasting frictiepot  

 Bij leerlingengroei: financiële problemen ten gevolge van t-1 systematiek. 

 Wijzigingen in cao’s. 

 

De volgende criteria en afdrachtpercentages worden gehanteerd bij de verdeling van 

gelden bovenschools en richting scholen in de kaderbrief 2014 en verder: 

 

  po vo so/vso basis 

Voorziening BAPO 3,50% 2,50% 2,20% Personele bekostiging 

Voorziening frictie 2,50% 0,40%   Personele bekostiging 

Dotatie voorziening vervangingsfonds 6,50% 1,75% 4,81% Personele bekostiging 

Sectorgelden 2,50%   1,00% Personele bekostiging 

Weerstandsvermogen 1,00% 1,00% 1,00% Personele + materiele bekostiging 

          

Personeel & arbeidsmarktbeleid 33,33%   33,33% 
Budget personeel & 
arbeidsmarktbeleid 

          

Dotatie MOP * 16,10%   10,00% Materiële rijksvergoeding 

Dotatie voorziening energie 26,00%   23,40% Materiële rijksvergoeding 

Dotatie publiekrechtelijke heffingen 2,20%   2,30% Materiële rijksvergoeding 

Dotatie WA verzekering 0,10%   0,10% Materiële rijksvergoeding 

Dotatie MIP ** 3,10%   2,40% Materiële rijksvergoeding 

BOOR services en Bestuur 14,20% 1,23% 11,90% Materiële rijksvergoeding 

Materieel   5,00%   Personele + materiele bekostiging 

Vizyr 22,60% 1,45% 17,50% Personele + materiele bekostiging 

          

* meerjarig onderhoudsplanning         

** meerjarig investeringsplanning         
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Voor het VO geldt dat de afdrachten voor vervanging en materieel bovenschools de 

afgelopen jaren ontoereikend zijn geweest. Daarom zijn deze percentages voor 2014 

opgehoogd. Op basis van een eerste inschatting van de benodigde middelen voor 

frictie, is de verwachting dat dit percentage in 2014 lager kan worden vastgesteld.  

Begin 2014 zijn twee werkgroepen (een voor VO, een voor sector PO) bij elkaar 

gekomen om de nut en noodzaak van de afdrachten te heroverwegen en om de hoogte 

van de afdrachtspercentages opnieuw te bepalen. Hieruit zijn enkele wijzigingen 

gekomen, die in de begroting 2014 (VO) en in de schooljaarbegrotingen 2014-2015 

(PO)  zijn verwerkt. 

 

Hieronder is een overzicht opgenomen van de wijzigingen in de afdrachtspercentages 

per sector. 

Wijzigingstabel afdrachten 
(S)BAO 

    

  Kaderbrief 
Begroting 2014-
2015 

Basis personele bekostiging     

Vervanging 6,50% 6,00% 

BAPO 3,50% 3,00% 

Sectorgelden 2,20% 0,00% 

Frictie 2,50% 0,00% 

      

Basis materiele bekostiging     

Administratie 22,60% 26,80% 

Bestuur 3,20% 3,30% 

BOOR Services 11,00% 12,90% 

WA verzekering 0,10% 0,00% 

MIP 3,10% 3,10% 

MOP 16,10% 16,00% 

Energiekosten 26,00% 22,50% 

Heffingen 2,20% 0,00% 

      

Basis P&A bekostiging     

P&A Beleid 33,33% 33,33% 

 

Wijzigingstabel afdrachten (V)SO     

  Kaderbrief 
Begroting 2014-
2015 

Basis personele bekostiging     

Vervanging 4,81% 0,00% 

BAPO 2,20% 2,80% 

Sectorgelden 1,00% 0,00% 
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Wijzigingstabel afdrachten (V)SO     

  Kaderbrief 
Begroting 2014-
2015 

      

Basis materiele bekostiging     

Administratie 17,50% 24,18% 

Bestuur 2,50% 4,22% 

BOOR Services 9,40% 15,99% 

WA verzekering 0,10% 0,00% 

MIP 2,40% 2,40% 

MOP 10,00% 10,00% 

Energiekosten 23,40% 21,50% 

Heffingen 2,30% 0,00% 

      

Basis P&A bekostiging     

P&A Beleid 33,33% 33,33% 

 

. * deze kosten worden niet meer bovenschools opgenomen, maar deze komen 

rechtstreeks in de begrotingen van de scholen.  

 

Wijzigingstabel afdrachten VO     

  Kaderbrief Begroting 2014 

Basis personele bekostiging     

Vervanging 1,75% 0,70% 

BAPO 2,50% 0,00% 

Frictie 0,40% 0,40% 

      

Basis materiele bekostiging     

Administratie 1,45% 1,45% 

Bestuur & BOOR Services 1,23% 1,23% 

Materieel 5,00% 5,00% 
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9. Personeel  

9.1. Mensenwerk  

 

In november 2010 is het strategisch human resource management beleidsplan 2010-

2014, Mensenwerk, vastgesteld. Nadat in 2011 de instemming van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden is verkregen, was het voornemen om in 

januari 2012 met de implementatie van het plan te starten en aansluiting te zoeken bij 

de implementatie van het strategisch beleidsplan, Het kind voorop, in het bijzonder bij 

de ontwikkeling van leiderschap. De jaren daarna liepen anders dan verwacht. 

Gedurende heel 2011 en 2012 ontbrak het aan adequate kengetallen op HR-gebied. 

Pas in de loop van 2013 kwam er langzamerhand zicht op cijfermatige ontwikkelingen. 

In 2013 werden stevige wijzigingen in de structuur en in de personele bezetting van de 

top en de serviceorganisatie van BOOR doorgevoerd, op geleide van het rapport van 

de commissie governance.  

Niettemin werden ingezette ontwikkelingen op meerdere fronten voortgezet. In het 

bijzonder de structuur van de serviceorganisatie en de aansturing van de sector primair 

onderwijs werden aangepast op basis van de uitvoeringsnotitie ’BOOR 2.0’. 

 

9.2. HRM bij BOOR in de komende jaren. 

Nu de organisatiestructuur opnieuw is ingericht en bemensd, is het tijd voor de 

volgende stappen in het HRM beleid van BOOR. Hierbij geldt dat de te onderscheiden 

sectoren primair, speciaal en voortgezet onderwijs in verschillende stadia van 

ontwikkeling verkeren op het gebied van de ontwikkeling van hun HRM beleid. In het 

BOOR jaarplan 2014 is opgenomen: 

 

‘Wij richten ons op het verbeteren van de kwaliteit van onze medewerkers op alle 

niveaus. De gesprekscyclus komt hoog op de agenda. Alle medewerkers hebben een 

gesprek gevoerd met hun leidinggevende in het kader van de gesprekscyclus. Op het 

gebied van personeel wordt beleid ontwikkeld en ondersteuning verleend om bij te 

dragen aan het in evenwicht brengen van formatie en bezetting. Qua ziekteverzuim 

willen wij weer terug komen op het niveau van 2010. Als de financiële ruimte het 

toelaat, richten wij een kwaliteitsteam van vervangers op in salarisschaal LB, die hun 

expertise inzetten op verschillende scholen. Wij gaan een actieve bijdrage leveren aan 

het platform Onderwijsarbeidsmarkt. Hrm-processen zullen verder gedigitaliseerd 

worden, in het bijzonder door de vervanging van het poortwachterprogramma.  

Leidinggevenden worden ondersteund bij hun taken met betrekking tot personeel, door 

middel van het aanbieden van laagdrempelige en actuele kennis en vaardigheden op 

het hrm-domein. 
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Werken aan HRM beleid binnen BOOR zal in de komende jaren daarom nog vooral 

veel weg hebben van ' de boel verder op orde brengen’.  

 

BOOR verwacht meer invloed te kunnen hebben op haar toekomstig HRM beleid om 

dat de af te sluiten cao’s die ruimte geven en verwacht het HRM beleid aan te zullen 

passen van een situatie waarin er teveel personeel is naar en situatie waarin er sprake 

zal zijn van vraag en mogelijk schaarste op deelgebieden van de arbeidsmarkt.  

Vastgesteld is dat de bemensing van de HRM afdeling in het servicebureau ( 1 fte HR 

adviseur en voor een gedeelte van 1 fte juridisch adviseur) te smal is voor de ambities 

die BOOR heeft.  

 

Het meeste werk is te verzetten in de sectoren primair en speciaal onderwijs. Ter 

ondersteuning zijn er drie werkgroepen van leidinggevenden ingesteld die gaan 

adviseren op de domeinen ontwikkeling, mobiliteit en gezondheid. In de sector 

voortgezet onderwijs is een ‘ commissie personeel’ aan de slag, een mix van staf en 

lijnfunctionarissen die zich al langere tijd bezig houden met personeel gerelateerde 

onderwerpen.  

 

9.3. Opleiden   

In het primair onderwijs leidt BOOR in samenwerking met het seminarium voor 

Orthopedagiek via twee masteropleidingen eigen specialisten op. In het kader van de 

masteropleiding special educational needs (sen) worden 39 personeelsleden opgeleid 

tot master sen, om een goed antwoord te kunnen geven op ontwikkelingsvraagstukken 

van leerlingen. Daarnaast worden er 17 personeelsleden opgeleid tot master intern 

begeleider. BOOR wil door deze actieve inzet op scholing van zittend personeel een 

kwaliteitsslag maken. Ten aanzien van startende leerkrachten is er in de centrale 

organisatie een kwaliteitsteam aanwezig. De activiteiten van dit team zijn opgenomen 

in een informatiemap Een goede start die aan starters ter beschikking gesteld wordt. 

Starters hebben recht op drie lesobservaties door een deskundige van de school en 

eenmalig door een kwaliteitsmedewerker aan de hand van een observatielijst 

leerkrachtvaardigheden. De conclusies worden vastgelegd in een kwaliteitskaart 

leerkrachtvaardigheden. Ter begeleiding op de werkvloer wordt een mentor 

aangewezen. De startende leerkracht wordt in de gelegenheid gesteld een Persoonlijk 

Ontwikkelingsplan (POP) te formuleren, op te nemen in een persoonlijk 

bekwaamheidsdossier. Als ondersteunde middelen wordt waar nodig een digitale 

competentiescan aangeboden om ontwikkelpunten aan te kunnen reiken en worden 

intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Het driemaal bijwonen van een 

intervisiebijeenkomst wordt gewaardeerd met een bewijs van deelname, toe te voegen 
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aan het bekwaamheidsdossier. Een onvoldoende resultaat van dit begeleiding- en 

beoordelingstraject leidt er toe dat betrokkene niet langer ingezet wordt binnen BOOR. 

 

Ook de sector voortgezet onderwijs investeert op grote schaal in het opleiden van 

nieuwe docenten. Jaarlijks worden in het kader van Opleiden-in-de-School (OidS) vele 

nieuwe docenten opgeleid voor een tweede- en eerstegraads bevoegdheid. Twee 

grote scholen van BOOR nemen deel aan de Opleidingsschool Rotterdam (OSR). Zij 

zijn ook Academische Opleidingsschool en combineren het opleiden van docenten met 

het doen van onderzoek door docenten, docenten-in-opleiding en leerlingen. OSR 

werkt samen met de Hogeschool Rotterdam, de Universiteit Leiden en de Technische 

Universiteit Delft. Naast studenten die worden opgeleid in het kader van OSR zijn er 

ook docenten-in-opleiding van andere opleidingsinstituten (Universiteit Utrecht, HALO, 

Universiteit Tilburg). Naast de reguliere tweedegraads opleiding van de Hogeschool 

Rotterdam leiden de BOOR-scholen ook jaarlijks een aantal universitaire minoren op 

tot een tweedegraads lesbevoegdheid. Het doel hiervan is ook om universitaire 

studenten al in een vroege fase van hun studie te interesseren voor het lerarenberoep 

en hen te binden aan de Rotterdamse scholen. OSR/BOOR overlegt intensief met alle 

lerarenopleidingen om te bevorderen dat vooral studenten in tekortvakken besluiten om 

een lerarenopleiding te gaan doen. Naast de forse inzet bij het opleiden van nieuwe 

docenten richten de BOOR-scholen zich op de professionalisering van docenten die 

instromen vanuit de praktijk voor de beroepsgerichte vakken in vmbo. Een aantal 

scholen neemt deel aan het project Eerst de Klas. Met dit project wordt beoogd 

pasafgestudeerde academici voor de klas te krijgen. Er zijn ook jaarlijks 

gepromoveerde wetenschappers die via bemiddeling van de universiteit aan de slag 

gaan op de BOOR-scholen.   

BOOR is groot voorstander van de herstart van de deeltijd eerstegraads 

lerarenopleidingen in Rotterdam. Deze oude MO-B opleidingen waren tot voor kort 

beschikbaar in Rotterdam en hebben sinds de jaren vijftig voorzien in de grote 

behoefte aan eerstegraads docenten in Rotterdam. De Hogeschool Rotterdam heeft 

enige tijd geleden echter besloten deze waardevolle opleidingen in te leveren voor een 

Masteropleiding. Inmiddels is het besef gegroeid dat hiermee een zeer waardevol 

opleidingstraject verloren is gegaan. BOOR ondersteunt een eventueel streven van de 

Hogeschool Rotterdam om een dergelijke opleiding weer van start te laten gaan.  

 

Naast het opleiden van docenten investeert BOOR ook in nieuw leidinggevenden. Alle 

nieuwe leidinggevenden krijgen een BOOR-cursus met het doel hen voor te bereiden 

op de nieuwe verantwoordelijkheden en hen te introduceren bij het college van bestuur 

en BOOR Services. Ook wordt er aan leidinggevenden een serie masterclasses HRM 

aangeboden rond operationele HR-onderwerpen. 
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9.4. Bedrijfscultuur 

Het rapport van de commissie Governance Openbaar Onderwijs geeft een aanbeveling 

op het gebied van de bedrijfscultuur. Er wordt cultuur gecreëerd worden van afspraak 

is afspraak, elkaar aanspreken, collegiale intervisie, openheid en kwetsbaarheid en 

checks and balances op alle niveaus. Het plan Mensenwerk spreekt over een 

professionele cultuur. Het management heeft in het realiseren een belangrijke rol. Zij 

gedragen zich volgens de regels van de professionele cultuur en accepteren dat zij 

kunnen worden aangesproken op de eigen taken en verantwoordelijkheden. In 2014 en 

de jaren daarna wordt verder gewerkt aan de gewenste cultuuromslag. 

 

9.5. Ziekteverzuim  

In het jaar 2011 zijn de verzuimdata niet betrouwbaar geweest. Vanaf 2012 is er wel 

weer een valide beeld.  

 

Het ziekteverzuim is ten opzichte van de laatst betrouwbare meting tussen 2010 en 

2013 gestegen met ruim een procent. Heden valt er ook een apart en helaas ongunstig 

cijfer te rapporteren voor de sector speciaal onderwijs. Terugkeer naar de waarden van 

2010 is de eerste doelstelling, te behalen in 2014. 

 

BOOR is met deze doelstelling aan de slag door het geven van trainingen aan 

leidinggevenden, verbetering van de informatievoorziening en het meer laten drukken 

van de kosten op de individuele scholen. BOOR heeft daartoe het vervangingsfonds in 

het primair en speciaal onderwijs verlaten en heeft een onderlinge verevening van de 

kosten van verzuim in het voortgezet onderwijs teruggebracht op het niveau van de 

scholen.  

Ook  staat een intensievere samenwerking met en sturing van de afdeling 

expertdiensten van dienstverlener Vizyr en de daar werkzame adviseurs en 

bedrijfsartsen op het programma.  
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9.6. Mobiliteit 

BOOR voert werkgelegenheidsbeleid. Dat wil zeggen dat medewerkers met een vaste 

aanstelling in een situatie van boventalligheid in principe niet ontslagen zullen worden, 

tenzij anders overeengekomen wordt in overleg met de vakbonden. Deze 

overlegsituatie speelt rond de medewerkers met een zogenaamde in en doorstroom 

(I/D) aanstelling. In 2012 werd bekend dat de totale bekostiging van de gemeente 

Rotterdam voor de groep van 48 medewerkers (stand maart 2013) komt te vervallen en 

daarom is gedwongen ontslag per 1 augustus 2014 onvermijdelijk. In de periode tot 1 

augustus 2014 bereiken nog acht van deze medewerkers de pensioengerechtigde 

leeftijd. In 2012 werd er vanuit BOOR deelgenomen aan besprekingen om de gevolgen 

van deze bezuinigingen te voorkomen of te verzachten. Dit heeft geleid tot een 

convenant met de gemeente Rotterdam. Door de inzet van gelden uit een project 

onderwijstijdverlenging zijn er in 2013 dertien arbeidsplaatsen vanuit de groep 

medewerkers worden gevuld als facilitair medewerker leertijduitbreiding. Naar 

verwachting resteert er daarom uiteindelijk ontslag voor vijfentwintig medewerkers met 

een I/D-aanstelling. Vacatures die passen bij de competenties van deze medewerkers 

staan voor hen open.  

 

In 2014 zal er vooral aandacht zijn voor het vergemakkelijken van de mobiliteit tussen 

de sectoren van BOOR.  

In de sector speciaal en voortgezet onderwijs worden geen bijzondere ontwikkelingen 

rond mobiliteit verwacht, anders dan door vrijval van vacatures.  

In de sector primair onderwijs is dat anders. De sterkte aan bovenschools directieleden 

is vergroot van vier naar zeven. De clusters van basisscholen die onder aansturing van 

deze directieleden staan zijn navenant kleiner geworden. Dit heeft aansluitende 

gevolgen voor de overige directiefuncties. Deze gevolgen zijn beschreven in het plan 

‘BOOR 2.0’. In de komende jaren zal er een forse mobiliteit op gang komen bij 

directieleden primair onderwijs. BOOR verwacht hiermee de toon te zetten voor de 

mobiliteit in de gehele organisatie in de komende jaren.  
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9.7. Functiemix 

De functiemix geeft leerkrachten de gelegenheid om onder voorwaarden door te 

stromen naar een hogere loonschaal. Er gelden streefwaarden voor het percentage 

leerkrachten dat beloond wordt conform de loonschalen LB en LC ( primair en speciaal 

onderwijs), respectievelijk LC en LD ( voortgezet onderwijs).  

Vanaf 1 januari 2014 zijn binnen stichting BOOR de volgende percentages 

gerealiseerd in het kader van de functiemix: 

 

 

Primair onderwijs 01-01-2014 

       Primair onderwijs   01-01-2014 WTF per Streef Streef 
    % categorie 2011 2014 
              

 LA 72,59 879,77 83,00 58,00 

  LB 26,93 326,43 16,00 40,00 

  LC 0,48    5,85 1,00 2,00 

 

 

 

Speciaal onderwijs per 01-01-2014 

       Speciaal onderwijs                     01-01-2014 WTF per Streef Streef 

  
 

                              % categorie 2011 2014 

  
     

  

  LA 0,76 2,2 
 

83,00 58,00 

  LB 88,2 257,11 
 

16,00 40,00 

  LC 11,06 32,23   1,00 2,00 

 

 

 

Voortgezet onderwijs per 01-01-2014 

       Voortgezet onderwijs    2014 2008 krimp/groei 
      % % % 

            

    LB 42,55 67,40 -24,85 

    LC 41,18 17,30 23,88 

    LD 16,12 14,90 1,22 

    overig 0,15 
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Allengs wordt duidelijker dat de bekostiging die het ministerie van onderwijs geeft in het 

kader van de functiemix niet in overeenstemming is met de loonkosten die het volledig 

vullen van het loongebouw conform de streefcijfers van de functiemix met zich 

meebrengt. Dit nog los van het gegeven dat veel personeelsleden niet beschikken over 

aanvullende opleiding of competenties, of de ambitie om een dergelijke loopbaanstap 

te maken. BOOR vult het loongebouw volgens de functiemix op geleide van de 

behoefte van de scholen. Volledige vulling, zonder rekenschap van de overige 

omstandigheden, zou in het meest ernstige geval kunnen betekenen dat er een 

verdere personeelsreductie plaats zou moeten vinden. Benchmarkgegevens laten zien 

dat het niet vullen van het loongebouw volgens de functiemix een landelijk beeld is. Bij 

het schrijven van dit plan zijn er onderhandelingen over een nieuwe cao, zowel in het 

primair, speciaal als voortgezet onderwijs.  

Stichting BOOR zet haar beleid ten aanzien van de functiemix voort, in afwachting van 

hetgeen in deze nieuwe cao’s zal worden opgenomen, daarna worden de 

doelstellingen voor 2015 bepaald.  

 

9.8. Enkele kengetallen met betrekking tot het personeel 

Per 1 januari 2014 was er onder het personeel van stichting BOOR - inclusief tijdelijk 

personeel - de volgende leeftijdsopbouw: 

 

    Categorie Vrouw Man Totalen: 

    
Jonger dan 20 0 0 0 

20 - 25 65 19 84 

25 - 30 289 66 355 

30 - 35 369 106 475 

35 - 40 307 78 385 

40 - 45 262 95 357 

45 - 50 302 84 386 

50 - 55 392 136 528 

55 - 60 400 188 588 

60 - 65 229 184 413 

65 en ouder 4 6 10 

 
   

Totalen : 2619 962 3581 

Bron: AFAS salarisadministratie Vizyr. 

 

 

Bij BOOR zal er in de komende tien jaar -bij gelijkblijvend werkaanbod en omvang van 

het dienstverband van mensen- circa 1000 mensen of 28% van het personeel 

vervangen moeten worden in verband met pensioen. Hiernaast zijn er ook altijd andere 

vormen van uitstroom, zoals werkaanvaarding elders, ontslag wegens disfunctioneren 

en arbeidsongeschiktheid.  
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In de sector voortgezet onderwijs ligt dit percentage van te verwachten 

pensioenuitstroom op 25,5%: 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

In de sector speciaal onderwijs op 25,7% 

Categorie Vrouw Man Totalen: 

 

    
Jonger dan 20 0 0 0 

20 - 25 31 16 47 

25 - 30 75 41 116 

30 - 35 80 60 140 

35 - 40 69 40 109 

40 - 45 71 61 132 

45 - 50 82 54 136 

50 - 55 92 90 182 

55 - 60 68 93 161 

60 - 65 51 73 124 

65 en ouder 4 6 10 

 
   

Totalen : 623 534 1157 

 
 

   

 

In de sector primair onderwijs tenslotte om circa 31%. Deze sector is daarmee de 

sector waar de grootste vervangingsvraag zal ontstaan. 

Categorie Vrouw Man Totalen: 

    
Jonger dan 20 0 0 0 

20 - 25 17 1 18 

25 - 30 163 17 180 

30 - 35 210 33 243 

35 - 40 174 33 207 

40 - 45 120 22 142 

45 - 50 142 24 166 

50 - 55 225 35 260 

55 - 60 259 65 324 

60 - 65 138 83 221 

65 en ouder 0 0 0 

 
   

Totalen : 1448 313 1761 

    

 
 

Vrouw Man Totalen: 

    
Jonger dan 20 0 0 0 

20 - 25 17 2 19 

25 - 30 52 8 60 

30 - 35 81 13 94 

35 - 40 65 5 70 

40 - 45 71 12 83 

45 - 50 79 6 85 

50 - 55 78 14 92 

55 - 60 74 31 105 

60 - 65 41 28 69 

65 en ouder 0 0 0 

 
   

Totalen : 558 119 677 
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Nb : het verschil tussen de totaaltelling en telling van de sectoren kan worden verklaard 

uit de mogelijkheid dat mensen in deeltijdbetrekkingen in meerdere sectoren van 

BOOR werkzaam zijn.  

 

Evenals in de voorafgaande jaren zal BOOR alle zeilen moeten bijzetten om de 

formatie in evenwicht te houden met de ontvangen bekostiging van het rijk en de 

gemeente. BOOR handhaaft vooralsnog haar algemene vacaturestop Toch zal de 

spanning op een overschot aan medewerkers zich steeds meer gaan toespitsen op 

specifieke functiegroepen. In het voortgezet onderwijs overtreft de vraag naar 

leraarsfuncties in bijna alle gevallen nu al het interne aanbod.  

Dit laat zich vooral verklaren uit het gegeven dat mensen nu eenmaal zijn opgeleid tot 

het geven van specifieke schoolvakken. Daar waar er intern nog personeel ter 

beschikking is, of eerder ontslagen en goed functionerend personeel voor rekening van 

BOOR een uitkering genieten, worden deze leraren ingezet. Wanneer dat aanbod er 

niet is , volgen wervingsacties op de arbeidsmarkt.  

 

In het primair en speciaal onderwijs is deze situatie nog niet bereikt. Invalkrachten 

worden inmiddels van de arbeidsmarkt gehaald, waarbij ook nadrukkelijk naar werkloze 

ex-medewerkers wordt gekeken. Uitzonderlijk worden er mensen aangesteld in een 

tijdelijk dienstverband, nog uitzonderlijker wordt dit dienstverband vanwege het 

verstrijken van de maximale termijn vast in dienst genomen. BOOR verwacht dat dit 

deel van de vacaturestop na 2014 niet langer noodzakelijk zal zijn en weer beperkt 

ruimte te hebben voor instroom van jonge medewerkers.  

Het is tevens de verwachting dat vacatures in leidinggevende functies in 2014 nog uit 

eigen geledingen ingevuld kunnen worden. Voor de jaren daarna verwacht BOOR weer 

beperkt op de markt te zullen werven. 

 

Ten aanzien van onderwijs ondersteunend personeel is het 

werkgelegenheidsperspectief somberder. In het bijzonder speelt dit bij vakleerkrachten 

en klassenassistenten in het primair onderwijs. Daar waar budgetten onder druk staan 

en de belangrijkste uitgaven aan personeel worden gedaan volgt bij boventalligheid 

doorgaans een keuze voor een vakleerkracht of klassenassistent als 

herplaatsingskandidaat. Pas op het laatst kiezen scholen voor het laten gaan van een 

groepsleerkracht. Ook bij vacatureruimte wordt er doorgaans eerst naar invulling door 

leerkrachten gekeken. BOOR voert werkgelegenheidsbeleid als in de CAO beschreven 

en garandeert dus ( uitzonderingen daargelaten) werk voor de personeelsleden met 

een vaste aanstelling. Het betekent dat BOOR in praktijk vooral problemen ondervindt 

bij de herplaatsing van vakleerkrachten primair onderwijs en klassenassistenten. 

BOOR verwacht de vacaturestop voor deze groepen nog langere tijd in stand te 

moeten houden. Er wordt in 2014 een onderzoek gestart om deze veronderstelling 

verder te staven of ontkrachten. De komst van ‘ passend onderwijs’ in de reguliere 

scholen zal hier mogelijk verandering in brengen.  
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BOOR kijkt verder dan deze periode door vooral door te gaan met stevige 

opleidingsinspanningen en het zoveel mogelijk verzachten van de gevolgen voor vast 

personeel van het tijdelijk bovenformatief zijn 

Per sector van BOOR ziet de verdeling per geslacht er als volgt uit: 

 

BOOR totaal:  

  

     Voortgezet onderwijs: 

   

 

Speciaal onderwijs:  

   

 

Primair onderwijs: 

   

 

27% 

Vrouw

Man

623 
46% Vrouw

Man

17,5% 

Vrouw

Man

18% 

Vrouw

Man
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In onderstaande tabel is de verdeling directie, onderwijsgevend personeel en onderwijs 

ondersteunend personeel opgenomen. Vele ondersteuners zijn direct in het primaire 

proces op school werkzaam, bijvoorbeeld als congiërge of klassenasssistent, maar ook 

in functies als logopedist, orthopedagoog en dergelijke. De tabel maakt een 

onderscheid tussen OOP met en zonder zorgtaken.  

 

Functiecategorie - FTE 

    Categorie Vrouw Man Totalen : 

    
DIR 91 115 206 

OP 1510 601 2111 

OOP 274 42 316 

OOP-Z 195 131 326 

 
   

Totalen : 2070 889 2959 

    * fulltime equivalent, twee personeelsleden die een halve baan hebben tellen samen 

voor een fte 

 

9.9. Vacaturebeleid 

BOOR kent al enige jaren een zeer strak vacaturebeleid . Ook in het 2015 handhaaft 

het bestuur dit vacaturebeleid. De verantwoordelijkheid voor het vacaturebeleid ligt 

vanaf 2014 bij het lijnmanagement. 

 

De verantwoordelijke rector of bovenschools directeur is bevoegd een vacature in te 

vullen. De te hanteren kaders en regels zijn:  

 

 Elke vacature wordt geplaatst op intranet van BOOR. 

 De vacature wordt intern vervuld, tenzij er geen bevoegde en geschikte 

kandidaten beschikbaar zijn binnen BOOR (ook in de andere sectoren) 

 Vizyr beheert een overzicht van beschikbare, interne kandidaten binnen BOOR 

die in aanmerking komen voor vacatures. Het kunnen mensen zijn die: 

1. boventallig zijn 

2. een functie vervullen die verdwijnt 

3. bovenschools geplaatst zijn voor gemeenschappelijke rekening van de 

scholen 

4. werkloos zijn en waar BOOR langlopende ( > 6 maanden) 

uitkeringsverplichtingen aan heeft 

5. vrijwillig mobiel zijn  

 De eerste stap dient het overzicht geraadpleegd te worden op potentieel 

geschikte kandidaten. Personeel uit categorie 1 tot en met 3 gaat voor op 

andere kandidaten 
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 Kandidaten die in een individueel re-integratietraject zitten staan niet vermeld 

op de overzichtslijst. Zij ontvangen begeleiding van een casemanager en 

personeelsconsulent. Zij hebben voorrang op de andere categorieën, indien de 

vacature past bij hun belastbaarheid.  

 Kandidaten die een functioneringsprobleem hebben of vanwege een 

functioneringsprobleem zijn ontslagen, worden niet aangeboden via het 

overzicht 

 Bij indiensttreding van buiten BOOR, vindt in principe een tijdelijke invulling van 

de aanstelling plaats,  

 Wanneer aangetoond kan worden dat de vacature zeer moeilijk vervulbaar is 

en de geschikte, bevoegde kandidaat een vaste aanstelling als voorwaarde 

stelt voor de overstap naar BOOR kan een vast dienstverband overwogen 

worden.  

 Bovenstaand schaarstecriterium geldt in elk geval niet voor de functies van 

groepsleerkracht basisonderwijs, conciërge en onderwijsassistent.  

 De rector/ bovenschools directeur informeert zich over de begrotingsruimte en 

blijft binnen de afgesproken begroting.  

 Bij een voorziene afwijking of overschrijding van de begroting wordt 

toestemming gevraagd aan het college van bestuur. Het college van bestuur 

kan zich daarbij laten informeren door het team finance en control.  

 De kandidaat solliciteert zelf bij de school waar een vacature is, op de in de 

vacature aangegeven manier 

 De directeur van de school die het gesprek voert met de kandidaat, koppelt het 

resultaat terug aan de kandidaat. Indien daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij 

het afspreken van een overgangstermijn of een negatieve presentatie van de 

kandidaat wordt ook de directeur of casemanager van de huidige school of 

organisatie-eenheid op de hoogte gesteld. 

 De directeur of casemanager van de huidige school of organisatie onderneemt 

zo nodig gepaste maatregelen.  


