
 

documentnaam 2019 10 28 IPB schema voor schooljaar 2020-2021 Datum wg P 14 november 

domein personeel  datum CvB 15 november 

auteurs stafmedewerker personeel en wg personeel Datum DO 19 november 

status concept pagina 1 

 

IPB-SCHEMA TEN BEHOEVE VAN HET SCHOOLJAAR 2020 - 2021 
 

PROCES VAN INVENTARISATIE TOT BENOEMINGEN IN BEELD 
 

 
 
Uitgangspunten 

Alle vacatures die ontstaan tussen 1 januari en 1 augustus 2020 worden op grond van tijdelijkheid ingevuld 
met als doel de vrijwillige mobiliteit kansrijk te laten zijn. 

 
Vooraf: 

▪ De begrotingsgesprekken (oktober 2019) en inventarisatie op schoolniveau geven inzicht in het aantal va-
catures dat per 1 augustus 2020 vervuld moet worden. 

▪ We gaan uit van hele werktijdfactoren! Afronding naar beneden (met instemming medewerker) of boven. 
Aanvulling van de werktijdfactor zo gauw er ruimte is in de formatie. Actief op sturen. 

▪ Alle aanstellingen die in de periode januari- juli worden gedaan zijn van tijdelijke aard (youforce:tijdelijke 
vacature) 

▪ Er kan een beroep op PON worden gedaan voor een langduriger ‘invalbaan’. Zowel medewerkers eerste als 
t w e e d e  lijst komen in aanmerking (kans dat PON dat niet wil wegens een tekort aan vervangers). 

▪ Tijdelijke medewerkers worden intensief gecoacht/gevolgd door de directeur (gesprekkencyclus). 
▪ In maart wordt door het bestuursbureau gevraagd naar het functioneren van de tijdelijke medewerkers. 
▪ Beleidsstuk Werving en selectie 

 

Vrijwillige mobiliteit: 
▪ De vacatureruimte wordt aangeboden (advertenties op website en loopbaancentrum) aan alle vaste mede-

werkers van LiemersNovum, dit om de vrijwillige mobiliteit te bevorderen. De ontvangende school volgt 
een verkorte procedure conform handboek werving en selectie. Benoeming per 1 augustus 2020. 

▪ Als door mobiliteit vacatureruimte op andere scholen ontstaat, wordt dit aangeboden aan medewerkers 
van LiemersNovum die uitbreiding van hun wtf wensen én de tijdelijk benoemden.  

▪ Tijdelijk benoemden (met een goede beoordeling) die geen plek vinden op een school, worden geplaatst in 
de Flexpool van PON (met als werkgever LiemersNovum).  
N.B.: als een tijdelijke leerkracht niet functioneert, wordt deze uiteraard niet benoemd. Met onderbou-
wing. 

▪ De mogelijkheid om een medewerker een tweede jaar een tijdelijke benoeming te geven is aanwezig 
wanneer er voldoende grond voor is. 

▪ Referenties kunnen ingewonnen worden bij huidige directeur na toestemming sollicitant. 
 
Bovenschoolse benoemingen en lio 

▪ Om te anticiperen op het lerarentekort en de wens kwaliteit binnen te halen zullen er bovenschools lera-
ren geworven worden.  

▪ Middels speeddate worden de nieuwbenoemde leraren gematcht met de scholen. 
▪ Dit vraagt solidariteit van de scholen onderling. Een eerste keus is niet altijd realiseerbaar. 
▪ Eveneens lio’ers kunnen met deze ronde meedoen. Zij ontvangen een benoemingsbrief onder voor-

waarde van het bezit van een diploma pabo op 1 augustus 2020. 
 
Afronding 

▪ Wanneer de vrijwillige mobiliteit is afgerond, eventuele boventalligen geplaatst, werktijdfactoren afge-
rond, tijdelijken geplaatst, bovenschoolse benoemingen en lio’ers geplaatst, krijgen de scholen de vrij-
heid om de overige ruimte op eigen wijze in te vullen. 

Fase 1

INVENTARISEREN 

Fase 2

VRIJWILLIGE MOBILITEIT

Fase 3

VERPLICHTE MOBILITEIT

Fase 4

BOVENSCHOOLSE 
BENOEMINGEN

Fase 5

EIGEN INVULLING 

https://spodeliemers.sharepoint.com/:b:/s/LN_beleid/EfjNhfbiXFpIuZe_nN2shW4Bt85lu0fa-Re9qSRnj2DjVA?e=XqRY7I
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Om een en ander in goede banen te leiden staat ons de volgende gefaseerde planning voor ogen: 
 

Week-
num-
mer 

Data Activiteit Toelichting 

2020  FASE 1: INVENTARISEREN  

2 - 5 6 – 31 
januari  

Informeren en inventariseren team: 
- vrijwillige mobiliteit (binnen LiemersNovum en moge-

lijkheid om mobiel te zijn naar PON), 

- (keuze) pensioen. 
- spaarmogelijkheid duurzame inzetbaarheid voor 

verlof 
- spaarmogelijkheid duurzame inzetbaarheid voor 

een afgesproken doel 

- opname duurzame inzetbaarheid als verlof 
- opname ouderschapsverlof 
- opname studieverlof (lerarenbeurs) 
- inleveren dan wel uitbreiden wtf i.v.m. 1 decimaal ach-

ter de komma. 
- Medewerkers met een tijdelijke aanstelling die in regu-

liere formatie zijn benoemd, beoordelen of ze vaste be-
noeming krijgen 

- Inventariseren of langdurige vervangers eventueel in 
aanmerking komen voor vacatureruimte (functioneren 
ze goed) 

- WENS UITBREIDING, VERMINDERING WTF INVENTARI-
SEREN 

Gesprek plannen met personeelsleden die van een van bo-
venstaande opties gebruik willen maken. 

Bestuursformatieplan. cao 
PO 2018-2019 8a 
school gebruikt eigen formulier 
om te inventariseren 
Kan maximaal 5 jaar 
(met plan). 
Kan maximaal 3 jaar (schrif-
telijke vastlegging). 

 
 
 
 
 
Eind maart beoordeling/ vloot-
schouwformulier aanleveren aan  
BB. 
 
 
 
Recht volgens cao PO. 
. 

6, 7 3 – 14 
februari 

Kenbaar maken duurzame inzetbaarheid, keuzepensioen, 
sparen, wijziging wtf etc. 
 
 
VOOR 1 MAART 2020 dienen de verzoeken binnen te zijn. De 
directeur vult een mutatieformulier in per wijziging. 
 

Schriftelijk verzoek, gericht 
aan het bestuur, door mede-
werker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASE 2: VRIJWILLIGE MOBILITEIT  

8 17 – 21 
februari 

 
21  
februari 

Definitieve vaststelling van vacatures vrijwillige mobiliteit 
op schoolniveau en bestuursniveau. 
 
Plaatsing vacatures vrijwillige mobiliteit. Vacatures wor-
den binnen LN bekend gemaakt. Vacatures staan open 
voor medewerkers in vaste dienst van LN. (Medewerkers 
die op basis van beoordeling kunnen en of willen sollicite-
ren). 
 
 

 
 
 
Vacatures komen te staan op de 
site van LiemersNovum. Aanleve-
ren aan bestuursbureau voor 
plaatsing op site. 
Solliciteren t/m 4 mrt 

9 24 - 28  
mfebfbbru-
arimaart 

VOORJAARSVAKANTIE  

11 
 
 
 
 

9 - 13 
maart 

Sollicitatiegesprekken vrijwillige mobiliteit op schoolniveau “Matchingsgesprek” op de 
school. Vrijdag 13 maart voor-
dracht benoeming/gemoti-
veerde afwijzing  aan het be-
stuur. 

    FASE 3: VERPLICHTE MOBILITEIT  

12 16 - 20 
maart 

Inventarisatie en gesprekken verplichte mobiliteit 
 Hieronder vallen: 
 Medewerkers met vaste benoeming 
 Medewerkers met tijdelijke benoeming met uitzicht op vast. 
 
 
 
 
 

 

Zie beleidsstuk Werving en selectie 
Hoofdstuk 8 Plaatsingsbeleid. 

GEFASEERDE PLANNING JANUARI TOT AUGUSTUS 2020 

https://spodeliemers.sharepoint.com/:b:/s/LN_beleid/EQLvUZufOYJGl4UW_1yV9rwBWuVHdKiS3IT420OuFNs-PQ?e=fh6kBW
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Week-
num-
mer 

Data Activiteit Toelichting 

  FASE 4: BOVENSCHOOLSE BENOEMINGEN  

9, 10 21 febr. -   
6 maart 

Vacature bovenschoolse benoemingen. - Plaatsing op website LN en op 
website PON. Openstelling voor 
alle sollicitanten. 
- Lio’ers en tijdelijken worden van 
harte uitgenodigd door de direc-
teur om mee te solliciteren. 
- Benoeming per 1 augustus 2020. 
Lio’ers krijgen benoeming onder 
voorwaarde behalen diploma) Sol-
licitatiecommissie samen stellen. 
PON inlichten. 

9 2 – 6 maart Bestuursbureau vraagt naar functioneren tijdelijke medewer-
kers en lio’ers 

BB ontvangt deze week een inge-
vuld format beoordeling (tijdelij-
ken met uitzicht op vast) vloot-
schouwformulier (tijdelijken). 
Bij lio’er zicht op tijdig behalen di-
ploma? 

11 9 - 13 
maart 

Brievenselectie  
 

Uitnodiging sollicitanten en overzicht uitnodigingen 

Sollicitatiecommissie 
 

BMO/secretariaat 

12, 13 
 
 
 

 

16 - 27 
maart 

Gesprekken met bovenschoolse sollicitanten, tijdelijken en 
lio’ers. 

 
 

 
 

Sollicitatiecommissie 
Voordracht benoeming aan be-
stuur 
Benoemingsbrief 

14 30 maart - 
3 april 

Benoemingsbrief bovenschoolse sollicitanten, tijdelijken en 
lio’ers 

 
Uitnodiging speeddate sollicitanten 

 
 

 
 

 
Organisatie speeddate BMO/secre-
tariaat 

5,16 6 - 17 april Speeddate en matching sollicitanten Organisatie speeddate BMO/secre-
tariaat 
Matching door sollicitatiecommis-
sie 

17 20 april-20 
mei 

Administratieve afhandeling 
 
 
 

Restvacatures in beeld brengen 

Directeur (aanstellingsset, VOG, 
Youforce etc.) 
Zie handleiding Youforce 

 
 

 
18, 19 27 april -   

8 mei 
MEIVAKANTIE  

  FASE 5: EIGEN INVULLING  

21 -28 20 mei -  
10 juli 

Niet ingevulde restvacatureruimte wordt door de school zelf 
ingevuld. Altijd in overleg met stafmedewerker personeel. 
 

BB levert lijst open sollicitaties 

29 13 juli ZOMERVAKANTIE  

 

 
Directeuren die een leraar (L10) willen voordragen voor benoeming tot senior leraar (L11) doen een voordracht be-
noeming aan het bestuur. De gesprekkencyclus (overleggen positief beoordeeld BG) en de gevraagde expertise is 
leidend. Benoemen per 1 augustus 2020. 
 
Voorwaarde is en blijft: kwaliteit van de leraar. HBO+ werk- en denkniveau. Beoordeling op niveau 4. 
Format advertentie en voordracht benoeming te vinden in SharePoint. OOAA-formulieren.  

https://spodeliemers.sharepoint.com/:f:/t/LN_Managementinformatie/Ep2gAza3i4BIlLFFTeco8OgBs_5mVJl-vRCVhAELT4FZyA

