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Mobiliteit binnen ABSA 
Waar we spreken over integraal personeelsbeleid [IPB] gaat het over het in overeenstemming 
brengen c.q. houden van de ontwikkeling van personeelsleden met de ontwikkeling van de school. 
Omdat personeelsleden en scholen zich  - als het goed is - voortdurend ontwikkelen zal het gevolg af 
en toe zijn dat een personeelslid behoefte krijgt aan een wisseling van taak of functie binnen de 
school of een wisseling van school en dat een school behoefte krijgt aan een wisseling van 
personeelsleden. We hebben het dan over vrijwillige mobiliteit. 
Door krimp van het aantal leerlingen op een school, kan het ook zijn dat de school met minder 
personeelsleden moet gaan draaien. Ook dan is er sprake van mobiliteit. 
 
We onderscheiden in deze notitie 2 varianten: 
Interne mobiliteit: De juiste persoon op de juiste plek [in de school]. 
Bovenschoolse mobiliteit: De juiste persoon op de juiste school binnen het bestuur. 
 
Interne mobiliteit 
Interne mobiliteit is primair een interne schoolgelegenheid. 
Daarbij kan gesteld worden dat het voor personeel goed is om af en toe eens van groep en/of bouw te 
wisselen. Aan directies de taak om dat te stimuleren.  
 
Bovenschoolse mobiliteit 
Bovenschoolse mobiliteit is een schoolwisseling binnen het bestuur. 
Doordat scholen zich ontwikkelen in een richting waar sommige personeelsleden niet achterstaan en 
niet in mee kunnen gaan of omdat mensen een groep of functie ambiëren wat op de huidige school 
niet realiseerbaar is of omdat mensen gewoon “toe zijn” aan een andere school is het goed dat er de 
mogelijkheid van externe mobiliteit is. 
 
De scholen van ABSA willen deze mobiliteit bevorderen omdat het verfrissend is [kan zijn] voor 
mensen en organisaties om af en toe eens van school te wisselen. 
 
Een definitie: 
“Mobiliteit is het vermogen van medewerkers om zich mentaal, functioneel en geografisch te 
willen verplaatsen ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van de organisatie”. 
 
En nog één: 
“Mobiliteit is een actief middel, gericht op de ontwikkeling van medewerkers en op de 
verbetering van hun inzetbaarheid. Mobiliteitsbeleid is dan het beleid wat gevoerd wordt om de 
mobiliteit van medewerkers te stimuleren”. 
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Doelstelling mobiliteit binnen ABSA 

 
Wat we binnen ABSA willen bereiken met mobiliteit: 
 

 De juiste persoon op de juiste plaats. We willen voor elkaar krijgen dat specifieke kwaliteiten 
van mensen benut kunnen worden op plaatsen waar die kwaliteiten op dat moment nodig zijn; 

 Door het bieden van loopbaan- en carrièreperspectief willen we een aantrekkelijke organisatie 
zijn voor werknemers. 

 We willen werknemers stimuleren om regelmatig stil te staan bij hun ambities en actief bezig 
te zijn me hun eigen loopbaanontwikkeling. 

 We willen kwaliteiten van werknemers niet onbenut laten, maar gebruiken voor andere 
functies binnen de organisatie. Bepaalde functies of taken kunnen voor meerdere scholen 
uitgevoerd worden. 

 We willen werknemers de kans bieden te blijven leren. 

 We willen ervoor zorgen dat scholen hun ambities waar kunnen maken door het plaatsen van 
personeelsleden die de motivatie en de mogelijkheden hebben hier een positieve bijdrage aan 
te leveren. 

 Waar nodig moeten mensen nieuwe kansen krijgen. 

 Het stelt ons in staat om op iedere school een evenwichtig samengesteld personeelsbestand 
te realiseren. 

 Gedwongen ontslag, burn-out, vastlopen, ziekteverzuim willen we voorkomen. 

 Mobiliteit kan noodzakelijk zijn bij een krimpend leerlingenaantal. 
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Gebruik maken van mobiliteit 

 
Vrijwillige mobiliteit 
Mobiliteitswensen  -intern of bovenschools- vormen onderwerp van gesprek in een functionerings-, 
voortgangs- of formatiegesprek in de periode januari / februari tussen schooldirectie en personeelslid. 
Bovenschoolse wensen van personeelsleden worden door de betrokken schooldirectie besproken met 
de HRM-mederwerker.  
 
Verplichte mobiliteit door krimpend leerlingenaantal met herplaatsing binnen ABSA 
De verwachting is dat personele krimp door een krimpend leerlingenaantal de komende jaren nog 
binnen ABSA op te vangen is en dat er dus voorlopig geen sprake zal zijn van gedwongen ontslag. 
 
Aan de afvloeiingsvolgorde per school zijn geen wettelijke regels gesteld, zolang er geen sprake is 
van ontslag en het dienstverband voor de werknemer behouden blijft. Binnen ABSA willen wij echter 
ook bij afvloeiing op school gebruik te maken van het afspiegelingsbeginsel, zoals dit wettelijk ook 
geldt bij ontslag. Het voordeel hiervan is dat bij krimp de teams qua leeftijd en andere variabelen 
evenwichtig verdeeld blijven. 
 
De schooldirecteur bepaalt op welke wijze het komende jaar de medewerkers in hun functie worden 
ingezet en daarmee ook welke functies niet meer nodig zijn. Dit gebeurt mede op grond van de 
begroting. Bepaald wordt welk bedrag er verminderd moet worden in welke functie (zie functieboek).  
 
Vervolgens wordt er bepaald wie boventallig is: 
 
1. Op alle scholen worden de contracten beëindigd van de medewerkers die de AOW leeftijd al 

hebben bereikt, maar nog in dienst zijn van ABSA.   
2. Er wordt gevraagd of er vrijwilligers zijn die hun benoeming willen verminderen dan wel 

beëindigen. Hierbij wordt het team geïnformeerd dat er gekrompen moet worden. 
3. De medewerkers met een tijdelijk contract zijn de eersten die gaan afvloeien. Zij krijgen in principe 

geen verlenging, waarbij wel aan de eisen van de beëindiging moet worden voldaan. 
4. De medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd in de bepaalde functie (conform het 

functieboek) worden in leeftijdsgroepen ingedeeld, waarbij de leeftijd van de medewerker op 1 
januari van het kalenderjaar waarin de boventalligheid wordt bepaald geldend is. 
De leeftijdscategorieën zijn: 

o t/m 24 jaar; 
o 25 t/m 34 jaar; 
o 35 t/m 44 jaar; 
o 45 t/m 54 jaar; 
o 55 jaar tot de AOW leeftijd. 
Uit de categorie met het grootste aantal werknemers dient degene af te vloeien met de kortste 
onderwijstijd (aantal dienstjaren bij ABSA of diens rechtsvoorgangers).   
In het geval dat meerdere medewerkers exact dezelfde kortste onderwijstijd hebben, vertrekt 
de jongste medewerker. Ook wordt rekening gehouden met de beschreven vrijstellingen (zie 
verderop). 

5. Indien er meer medewerkers dienen af te vloeien in dezelfde functie, wordt na de bepaling van de 
eerste boventallige medewerker dezelfde werkwijze gebruikt, maar nu zonder de reeds boventallig 
verklaarde medewerker. 

6. Indien er meerdere leeftijdscategorieën met een zelfde (grootste) aantal werknemers zijn, worden 
deze categorieën samen genomen. 

7. Om deze wijze van het afspiegelingsbeginsel te gebruiken dienen er tenminste vijf personen de 
betreffende functie te bekleden. Is dit niet het geval, dan geldt ‘last in first out (lifo)’. 

8. De werknemer die op deze wijze boventallig wordt verklaard wordt in principe herplaatst op een 
andere ABSA school met ingang van het nieuwe schooljaar en voor zijn volledige 
benoemingsomvang. Een medewerker die herplaatst is vanwege deze regeling, geniet drie jaar 
bescherming om opnieuw wegens afvloeiing herplaatst te worden. De medewerker telt wel mee in 
de telling voor het aantal medewerkers, maar krijgt zelf vrijstelling van boventalligheid. 

9. Mocht een medewerker niet herplaatst kunnen worden, dan krijgt de medewerker een plaats in de 
ABSA vervangingspool. 
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Vrijstelling van boventalligheid 
Een medewerker kan om een aantal redenen worden vrijgesteld van boventalligheid. Deze 
medewerker telt wel mee in de telling voor het aantal medewerkers in een bepaalde leeftijdscategorie, 
maar krijgt zelf vrijstelling van boventalligheid. 
1. Medewerkers met een fulltime aanstelling indien het aantal fulltime aanstellingen op schoolniveau 

kleiner is dan 40% van de totale WTF. 
2. Medewerkers die in de afgelopen drie jaar al eerder herplaatst zijn vanwege boventalligheid. 
3. Medewerkers die beschikken over specifieke kennis en/of vaardigheden die verder binnen de 

school niet aanwezig zijn en die absoluut noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs 
binnen de school. 

 
Als een medewerker die gebruik wil maken van vrijwillige mobiliteit herplaatst kan worden op een 
andere ABSA school en de school daardoor geen verdere uren hoeft in te krimpen, kan de 
boventallige medewerker alsnog op de school blijven werken. 
 
Verplichte mobiliteit ten gevolge van formatietekort op een school, conflictsituaties, disfunctioneren of 
een advies van de arbodienst gaat altijd voor vrijwillige mobiliteit. 
 
Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat een extra reistijd van ongeveer 1,5 uur enkele reis per 
dag nog aanvaardbaar kan worden geacht. 
 
Krimp bij ABSA 
Op het moment dat voorzien kan worden dat er banen zullen verdwijnen binnen ABSA, zal daarvoor 
beleid geformuleerd worden. Daarbij zal dan rekening gehouden moeten worden met de wettelijke 
eisen. 
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Tijdpad bij mobiliteit per 1 augustus 

 December   
o Begrotingsgesprekken 
o Schooldirecteur en DB bepalen hoeveel FTE ingezet kan worden 
o Schooldirecteur bepaalt in welke functie categorie er sprake is van boventalligheid.  De 

schooldirecteur legt dit voor aan de PMR. De PMR heeft instemmingsrecht. Medewerkers 
worden hierover geïnformeerd. 

o Medewerkers geven aan of zij uren of aanstelling vrijwillig willen inleveren.  
 

 Januari  
o Schooldirecteur berekent wie boventallig is. HR adviseur kan hierbij ondersteunen. 
o Gesprekken met medewerkers over verplichte / vrijwillige mobiliteit 
o Voorlopig formatieplaatje voor nieuwe schooljaar klaar 

 
 Februari 

o Schooldirecteuren geven voor 1 maart hun overzicht van vacatures en boventalligen door 
aan HR medewerker 

o Schooldirecteuren geven voor 1 maart door welke medewerkers gebruik willen maken van 
vrijwillige mobiliteit 
 

 Maart 
o HR medewerker maakt overzicht van vacatures / boventalligen / vrijwilligers mobiliteit  
o Overzicht wordt besproken in D.O. 
o Vacatures binnen ABSA worden per digitale ABSA nieuwsbrief bekend gemaakt aan 

eigen medewerkers 
 

 April 
o Boventalligen en mensen die gebruik maken van de vrijwillige mobiliteit gaan 

kennismaken op de scholen met vacatures 
o Schooldirecteuren brengen elkaar en de HR medewerker op de hoogte als er een ‘match’ 

is. 
o Eind april wordt de stand van zaken in het D.O. besproken. 

 
 Mei 

o Boventallige medewerkers die niet herplaatst kunnen worden krijgen per 1 augustus een 
plaats in de ABSA invalpool. In principe worden alle boventallige herplaats binnen de 
vaste formatie. In uitzonderlijke gevallen zullen deze medewerkers (tijdelijk) binnen de 
invalpool geplaatst worden. Dit gaat in overleg met de directeur/ bestuurder.  

o Schooldirecteuren werven nieuwe medewerkers van buiten voor de nog open staande 
vacatures. 

o Definitieve formatieplaatjes worden vastgesteld. 
 
 

Vacatures in de loop van het schooljaar 

Bij vacatures die in de loop van een schooljaar ontstaan zal meestal geen rekening gehouden hoeven 
worden met boventalligen. Dit wordt door de schooldirecteur nagegaan bij de HRM medewerker.  
De ontstane vacature wordt bekend gemaakt in het directieoverleg. Voorafgaand aan een eventuele 
advertentie in een krant of op een vacaturewebsite zal de vacature via de ABSA nieuwsbrief worden 
bekend gemaakt. Interne kandidaten worden dan als eerste in de gelegenheid gesteld te solliciteren. 
Pas als dit geen geschikte kandidaten oplevert wordt een advertentie geplaatst.   
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