
Overplaatsingsbeleid personeel Onderwijsgroep Amersfoort 

1 
 

 

 

Overplaatsingsbeleid personeel Onderwijsgroep Amersfoort 

 

Inleiding  

Door fluctuaties in leerlingaantallen kan het voorkomen dat de ene school van onze stichting 

boventallig personeel heeft terwijl op een andere school vacatureruimte ontstaat.  

Als overschotten en tekorten elkaar opheffen zijn ontslagen niet nodig. Om dat proces zorgvuldig te 

voeren is een procedure overplaatsing boventallig personeel opgesteld.  

Deze regeling voorziet in een stappenplan op basis waarvan besloten kan worden welke medewerker 

voor overplaatsing in aanmerking komt.  

De personeelsgeleding van de GMR-VO en GMR-SO hebben ingestemd met de regeling. 

 

Algemeen  

Bij boventalligheid van personeel wordt vaak met name gekeken naar de verplichtingen van de 

werkgever om de boventalligheid op te lossen. De werkgever heeft de plicht om gedwongen 

ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. De Onderwijsgroep Amersfoort hanteert in verband 

hiermee een Sociaal Statuut, waarin rechten en plichten van de werkgever en het personeelslid 

worden vermeld. Zoals vermeld heeft niet alleen de werkgever rechten en plichten; ook het 

personeelslid heeft die.  

De Onderwijsgroep Amersfoort verwacht van het personeelslid die boventallig wordt c.q. dreigt te 

worden een actieve houding en eigen initiatief om een nieuwe passende werkplek te vinden, binnen 

of buiten de Onderwijsgroep Amersfoort. Van het personeelslid wordt verwacht dat hij zich bij het 

sollicitatiegesprek voor de vervulling van de vacature op de andere school positief presenteert en 

alles wat in zijn mogelijkheden ligt, inzet om een goede werkrelatie op de nieuwe school op te 

bouwen.  

De procedure overplaatsing boventallig personeel is een uitwerking van hetgeen over overplaatsing 

in de vigerende CAO voortgezet onderwijs en de CAO primair onderwijs staat vermeld. 

In het overplaatsingsbeleid worden vrijwillige en onvrijwillige overplaatsing beschreven.  

Na de fase van vrijwillige, interne overplaatsing om boventalligheid op schoolniveau te verminderen 

treedt een volgende fase in. Tijdens deze fase tracht het bestuur boventalligheid op schoolniveau te 

verminderen door mobiliteit bevorderende maatregelen en door onvrijwillige overplaatsing van 

personeelsleden. 

In de CAO’s wordt gesproken over overplaatsing van personeelsleden van de ene naar de andere 

school binnen de stichting. Er staat echter niet beschreven wie van de personeelsleden bij een 

formatietekort moet wisselen van school. Hiervoor worden, rekening houdend met de belangen van 

de scholen en de individuele medewerkers, nadere richtlijnen opgesteld. 
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Met behulp van overplaatsing wordt getracht boventalligheid te verminderen door personeelsleden 

zoveel mogelijk binnen of buiten de Stichting (als de mogelijkheden binnen de Stichting uitgeput zijn) 

over te plaatsen.  

Het College van Bestuur coördineert de interne overplaatsing en beslist uiteindelijk of een functie 

passend is voor de over te plaatsen medewerker. Het begrip passende functie wordt nader toegelicht 

op bladzijde 4.                                                                                                                                                     

Wanneer het College van Bestuur van mening is dat er bij een school of dienst een vacature is die 

passend is voor een personeelslid, wordt de overplaatsing geëffectueerd. Personeelsleden zijn 

verplicht mee te werken aan een overplaatsingsprocedure.  

Boventallige personeelsleden voor wie de kansen op interne overplaatsing klein zijn, of die om 

andere redenen niet met het nemen van maatregelen wensen te wachten tot de mogelijkheden van 

interne overplaatsing zijn onderzocht, kunnen een beroep doen op maatregelen ten behoeve van 

plaatsing buiten onder het bestuur vallende scholen of op andere instellingen.  

 

Overplaatsingsbeleid  

Het overplaatsingsbeleid kent twee vormen, te weten de vrijwillige en onvrijwillige overplaatsing. 

Overplaatsing kan betrekking hebben op de volledige betrekkingsomvang of een gedeelte daarvan. 

1. Vrijwillige overplaatsing 

Personeelsleden kunnen op vrijwillige basis aangeven of zij in aanmerking willen komen voor 

overplaatsing binnen of buiten de Onderwijsgroep Amersfoort. Van deze personeelsleden 

wordt een actieve houding verwacht. Personeelsleden worden in ieder geval geacht interne 

vacatures in de gaten te houden.                                                                                                         

Als er een vacature is op een school van de Onderwijsgroep Amersfoort wordt daarvan 

melding gemaakt aan de scholen. De rector/directeur zorgt ervoor dat een vacature aan de 

personeelsleden van zijn school bekend gemaakt wordt. Als een medewerker van de 

Onderwijsgroep Amersfoort solliciteert op een interne vacature en hij voldoet aan het 

functieprofiel dan wordt hij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op de desbetreffende 

school. Als een interne kandidaat wel solliciteert, maar niet voldoet aan het functieprofiel, 

wordt hij door middel van een (telefonisch) afwijzingsgesprek daarvan op de hoogte gesteld.  

 

Als personeelsleden in aanmerking willen komen voor vrijwillige overplaatsing, worden zij 

opgenomen in een door HR aan te leggen bestand van over te plaatsen personeelsleden. 

Hiervoor komen in aanmerking: personeelsleden met een vast dienstverband, tijdelijk 

personeel langer dan een jaar in dienst en tijdelijk personeel korter dan een jaar in dienst dat 

een voldoende beoordeling heeft.  

 

Tenzij er sprake is van dringende redenen is overplaatsing op eigen verzoek van een 

personeelslid alleen mogelijk per 1 augustus van een jaar. Aangezien inwilliging van een 

verzoek tot vrijwillige overplaatsing formatieve consequenties kan hebben, dient een verzoek 

tot overplaatsing zo mogelijk voor 1 april , voorafgaande aan het daarop volgende schooljaar 

te worden ingediend.                                                                                                                     

Vrijwillige overplaatsing mag niet resulteren in een onvrijwillige overplaatsing van een ander 

personeelslid.  
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2. Onvrijwillige overplaatsing  

In een aantal gevallen kan het bestuur overgaan tot gedwongen overplaatsing. De werkgever 

kan een personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen: 

1. als er bij een onderdeel1 sprake is van een formatietekort;  

2. als er sprake is van een conflictsituatie, waarbij overplaatsing noodzakelijk is om tot 

werkbare verhoudingen te komen;  

3. als er sprake is van situationeel disfunctioneren; 

4. op advies van de Arbodienst of bedrijfsarts; 

5. in andere door de werkgever met name genoemde zwaarwichtige redenen;  

6. om een personele wisseling mogelijk te maken in de gevallen als bedoeld onder 2, 3,  

4 en 5.  

 

Als tot een onvrijwillige overplaatsing wordt besloten, geeft het bestuur gemotiveerd 

(schriftelijk) aan op welke wijze de belangen van het personeelslid en de belangen van de 

desbetreffende scholen tegen elkaar zijn afgewogen. In de motivering gaat het bestuur in op 

de aanleiding tot de onvrijwillige overplaatsing en de mate waarin het aangeboden werk als 

passend beschouwd wordt. 

 

Onvrijwillige overplaatsing in verband met formatietekort  

Bij het bepalen welk personeelslid of welke personeelsleden gedwongen zal/zullen worden 

overgeplaatst, geldt de volgende systematiek.  

 

De rector/directeur bepaalt rond half maart aan de hand van het formatieplan voor zijn 

school c.q. vestiging op basis van de dan beschikbare en/of voorspelbare informatie voor 

welke functies er formatieve overschotten dan wel tekorten zijn. Rond half april, wanneer de 

instroom van nieuwe leerlingen kan worden geraamd, vindt actualisatie plaats van de 

formatieve overschotten dan wel tekorten. Bij het bepalen van formatieve overschotten 

wordt vanzelfsprekend het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten als oplossing 

meegenomen.  

 

Bij het bepalen welk personeelslid voor gedwongen overplaatsing in aanmerking komt wordt 

het afspiegelingsbeginsel toegepast. Hiermee wordt bedoeld dat er gestreefd zal worden 

naar gelijke verhoudingen binnen de hieronder genoemde leeftijdscategorieën en binnen de 

organisatorische eenheid van de school, waar de boventalligheid bestaat :  

o 20 t/m 29 jaar  

o 30 t/m 39 jaar  

o 40 t/m 49 jaar  

o 50 t/m 59 jaar  

o 60 jaar en ouder.  

 

Uit de categorieën met bovenformatief personeel, komt uit de categorie met het hoogste 

percentage bruto werktijd het personeelslid met het kortste dienstverband bij de 

Onderwijsgroep Amersfoort en zijn rechtsvoorgangers het eerst in aanmerking  voor 

gedwongen overplaatsing.  

 
 

1 De Onderwijsgroep Amersfoort onderscheidt de volgende onderdelen: het Johan van Oldenbarneveltgymnasium,  

   De Amersfoortse Berg, ‘t-Atrium, Vathorst College, Trivium College, BMO en het Axia College.  
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Bij de bepaling welke categorie oververtegenwoordigd is, wordt gekeken naar het totaal van

 de bruto werktijdfactoren. Wanneer overplaatsing plaatsvindt bij de start van een schooljaar, 

 dan geldt 1 augustus van dat jaar als peildatum. De rector/directeur wijst op basis van de 

 gestelde criteria het personeelslid/de personeelsleden aan, die voor gedwongen 

 overplaatsing in aanmerking komen.  

Alleen personeelsleden, die naar de mening van de rector/directeur, voldoende 

 functioneren, komen in aanmerking voor gedwongen overplaatsing.  

Een rector/directeur van de school, waar boventalligheid bestaat, kan in verband met het 

 organisatiebelang op basis van zwaarwegende argumenten aangeven dat een personeelslid 

 niet in aanmerking moet komen voor overplaatsing. Zwaarwegende argumenten kunnen zijn: 

 organiseerbaarheid, verlies van expertise. Het College van Bestuur toetst of er sprake is van 

 zwaarwegende argumenten.                                                                                

 Ook de ontvangende school heeft er groot belang bij dat er een personeelslid komt op de 

 juiste plaats met goede kwalificaties. Het over te plaatsen personeelslid zal altijd op de 

 ontvangende school een of meerdere gesprekken hebben met de rector/directeur en (een) 

 vertegenwoordiger(s) van de sectie, waarin hij komt.      

 Een rector/directeur van de ontvangende school kan op basis van zwaarwegende 

 argumenten aangeven dat een personeelslid niet in aanmerking moet komen voor plaatsing 

 op zijn school. Een zwaarwegende argument zou kunnen zijn: de ontvangende school heeft

 dringend behoefte aan een 1e grader c.q. 2e grader. Ook hier bepaalt het College van 

 Bestuur of er zwaarwegende argumenten zijn, die afwijking van de afspraken rechtvaardigen. 

Personeelsleden met een vast dienstverband die korter dan vijf jaar van fpu- of  AOW-

gerechtigde leeftijd verwijderd zijn, komen niet voor overplaatsing in aanmerking. 

Overplaatsing van een personeelslid naar een andere school kan alleen als er op de 

ontvangende school een passende functie beschikbaar is.  

In principe gaat het steeds om overplaatsing in een passende functie.                                               

Allereerst wordt getracht het personeelslid te plaatsen in een gelijke functie op één van de onder de 

stichting ressorterende scholen. Als er voor een over te plaatsen medewerker binnen de Stichting 

geen gelijke functie vacant is, wordt deze medewerker een andere passende functie, indien 

beschikbaar binnen de Stichting, aangeboden.                                                                                            

Voor de aangeboden functie geldt dat deze zoveel mogelijk aansluit bij opleiding en ervaring van de 

medewerker.                                                                                                                                                          

De medewerker is verplicht de aangeboden functie te aanvaarden. Deze functie kan een functie zijn, 

waarvan de maximumschaal twee salarisschalen lager is dan de maximumschaal van de oude functie. 

De medewerker behoudt de salarisschaal, het salarisnummer, en het uitzicht die op hem van 

toepassing waren op de dag, voorafgaande aan de benoeming in de nieuwe functie.  

De rector/directeur van de ontvangende school en de rector/directeur van de school, waar de 

boventallige werkzaam is voeren overleg met het personeelslid dat onvrijwillig overgeplaatst gaat 

worden om te bezien onder welke condities deze overplaatsing het beste kan plaatsvinden. Deze 

worden schriftelijk vastgelegd.  
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Beroep  

Tegen een besluit omtrent overplaatsing heeft een werknemer het recht om binnen zes weken nadat 
het besluit aan hem/haar is medegedeeld in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep. Het 
beroepschrift moet verstuurd worden aan de Commissie van Beroep VO, Zwarte Woud 2, 3524SJ 
Utrecht.  
 

Planning  

1. In februari/maart geeft het bestuur in het bestuursformatieplan aan welke middelen ingezet 

kunnen worden voor personele inzet.                                                                                                       

2. Half maart bepaalt de rector/directeur op basis van de dan beschikbare en/of voorspelbare 

informatie in het formatieplan voor zijn school voor welke functies er formatieve overschotten en 

vacatures zijn.                                                                                                                                                           

3. Rond half april, wanneer de instroom van nieuwe leerlingen kan worden geraamd, actualiseert 

de rector/directeur de formatieve overschotten dan wel tekorten.                                                                  

4. Eind maart/begin april vindt er in directieraad een eerste zg. formatie-overleg plaats, waarin 

formatieve overschotten en vacatures op de scholen worden besproken; dit formatie-overleg 

wordt rond eind april op basis van nieuwe gegevens zo nodig nog een keer gevoerd.                                            

5. Vóór 1 mei maakt het bestuur zijn voornemen kenbaar welke personeelsleden het wil 

overplaatsten.                                                                                                                                                           

6. Het personeelslid dat het voornemen tot overplaatsing heeft ontvangen, kan binnen drie weken 

na verzending van het voornemen zijn zienswijze op dat voornemen aan het bestuur kenbaar 

maken. 

7. Het bestuur neemt, gelet op de kenbaar gemaakte zienswijze, binnen tien dagen een besluit 

inzake de overplaatsing.                                                                                                                                                      

8. Een personeelslid kan binnen zes weken na ontvangst van het besluit een beroepschrift tegen de 

gedwongen overplaatsing indienen bij de Commissie van Beroep.                                                                                          

 

Hardheidsclausule                                                                        

Op de in dit document vastgelegde afspraken is een hardheidsclausule van toepassing. Als de 

toepassing van de afspraken leidt tot uitkomsten, die als kennelijk onbillijk voor het personeelslid 

moeten worden aangemerkt, kan door het bestuur van deze afspraken worden afgeweken zonder 

dat hier precedentwerking vanuit gaat.  

De PGMR VO en PGMR SO hebben ingestemd met het Overplaatsingsbeleid.  

Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 oktober 2014 en met ingang van 1 januari 2020 voor 

het laatst aangepast als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. 


