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1.    Voorwoord 

 

Dit formatieplan is van toepassing op de Stichting Ichthus College (02VB). 

  

Het formatieplan beschrijft de formatiekaders voor het schooljaar 2020-2021 voor de gehele stichting, 

waartoe behoren Ichthus College Kampen Academische route, Vhbo-route, Vakroute en Praktijkroute (17ZI) 

en Ichthus Dronten en Het Perron Dronten. Allen scholen voor het Voortgezet Onderwijs (VO) van 

Landstede.   

  

Het formatieplan kan niet goed beoordeeld worden zonder de begroting 2020. In de begroting is de 

financiële ruimte bepaald, waarbinnen de hier beschreven formatieve inzet zich moet bevinden.  

  

In dit plan is de CAO-VO 2018 -2019 (verlengd tot 1-10-2020) verwerkt. De CAO-VO is leidend voor de inzet 

van medewerkers van het voortgezet onderwijs.   

  

Wie breder wil lezen, kan terecht in de volgende documenten:   

1. Strategienota Landstede Groep 2019-2022; 

2. Begroting stichting Ichthus College 2020 

3. Meerjarenbegroting 2020-2025 (concept) 

  

Hoofdstuk 2 geeft een korte inkijk in de opgave waar de stichting voor staat aan de start van het 

formatieproces 2020-2021.  Hoofdstuk 3 verkent de landelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het formatieplan.  Hoofdstuk 4 schetst de instellingseigen ontwikkeling. Het gaat hier om de kaders van het 

financieel beleid, een evaluatie van de personele bezetting en de interne ontwikkelingen.   

Hoofdstuk 5 beschrijft de uitkomsten van het formatieproces uitgedrukt in fte’s en €. 

 

2.     Context formatie nieuwe schooljaar 

In het kalender jaar 2019 is de financiële situatie van stichting Ichthus College verslechterd als gevolgd van 

een negatief resultaat (voorlopig resultaat per april 2020 € - 477k). Het negatieve resultaat is enigszins 

geflatteerd vanwege incidentele meevallers. Zonder incidentele meevallers vanuit het Rijk was dit tekort 

aanzienlijk hoger uitgevallen.  

 

De opgave voor het komende schooljaar 2020-2021 is om de omvang van de personele formatie aan te 

laten sluiten bij de begroting 2020. Ondanks de negatieve resultaten over 2019 en 2020 (begroot € - 348k) 

voldoen we toch nog aan de eisen die de overheid aan onze financiële kerngetallen stelt. Wel blijven we de 

komende 2 schooljaren een taakstelling houden in de formatie. 

 

Het Ichthus College beschikt over een forse flexibele schil (zie paragraaf 3.8). De tijdelijke medewerkers 

hebben veelal geen verlenging van hun contract ontvangen en ook onder de vaste medewerkers zijn er 

verplaatsingen tussen de scholen noodzakelijk om de werkgelegenheid te kunnen waarborgen. Bij de interne 

mobiliteit werken we met afspraken die we binnen de stichting en met de GMR zijn overeengekomen en 

volgens het beleid van de Landstede groep.  
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Bij het formatieproces wordt steeds de stichting als geheel als uitgangspunt genomen. We hebben de 

vermindering van de leerlingenaantallen én de financiële situatie verwerkt in de begroting 2020. In principe 

laten we de formatiebudgetten meebewegen met de leerlingenaantallen. Als we dit niet direct doorvoeren 

vanaf augustus, kan er bij de start van het nieuwe kalenderjaar een financieel knelpunt ontstaan, wat 

vervolgens moeilijk recht is te zetten. Tegelijkertijd betekent dit dat we meer moeten bezuinigen dan begroot.  

 

Het opvangen van calamiteiten kan beter op stichtingsniveau plaatsvinden dan in de begrotingen van de 

scholen zelf. We zijn samen verantwoordelijk voor de stichtingsbegroting en opvangen van schommelingen 

in de formatie. Gedurende het boekjaar kan zich een aantal calamiteiten voordoen, wat tot hogere kosten 

kan leiden. In overleg met het bestuur worden deze betaald uit het calamiteitenbudget. We brengen op dit 

moment de risico’s in beeld. 

 

3.1  Landelijke ontwikkelingen 

De landelijke ontwikkelingen zijn hieronder puntsgewijs in paragrafen opgenomen.  

 

3.1 CAO VO 
Op dit moment is de cao VO 2018-2019 van kracht en loopt tot 1 oktober 2020. De onderhandelingen voor 

een volgende cao VO zijn reeds gestart.  

 

De VO-raad en de onderwijsbonden hebben 7 april 2020 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een 

nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs.  

Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvangen met terugwerkende kracht een structurele 

loonsverhoging van 2,75% op 1 maart 2020. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd 

naar 8% en volgt in juni een eenmalige uitkering van 750 euro. 

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en 

werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor schoolleiders, tijdelijke 

contracten en ketenbepaling, en professionalisering. Ook hebben cao-partijen afgesproken in de looptijd van 

deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame 

inzetbaarheid. 

 

Ontwikkeltijd  

In de cao VO zijn afspraken gemaakt over ontwikkeltijd per 1 augustus 2019. De maximale lestaak wordt dan 

verminderd met 30 uur, samen met de opslagfactor totaal 50 uur. Hier zijn geen extra middelen voor ter 

beschikking gesteld. Dit heeft er toe geleid dat de beoogde vermindering van de lestaak niet per week wordt 

verwerkt, maar samengebracht in een vijftal onderwijs ontwikkeldagen. Gevolg is wel dat dit technisch 

mogelijk gemaakt moet worden in het taakbeleid. Voor PRO zijn er andere afspraken gemaakt, namelijk dat 

de ontwikkeltijd zichtbaar wordt gemaakt in de taakruimte. 

 

3.2 Ontwikkeling loonkosten en bekostiging   
Of er uit het CAO overleg tussen de VO raad, de sociale partners en de bonden nog een percentage 

loonsverhoging wordt afgesproken is niet reëel om te verwachten gezien de economische gevolgen van de 

coronacrisis.  
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3.3 Functiemix 
De sociale partners hebben geconstateerd dat de functiemixstreefcijfers op de meeste scholen in Nederland 

zijn behaald. De scholen en de GMR maken jaarlijks afspraken over de percentages van de functiemix als 

onderdeel van het formatieplan. 

 

De functiemix wordt één keer per jaar gemeten, te weten 1 oktober. De meting van dat moment wordt 

besproken met de G/DMR. Uitkomst hiervan is de eventueel vervolgstap die aan de functiemix gegeven 

wordt.  

 

Zie ook paragraaf 3.8. 

 

3.4 Onderwijstijd 
 

Leerlingen moeten voldoende tijd krijgen om de leerstof te verwerven. De wet schrijft voor dat elke leerling 

een programma moet kunnen volgen van tenminste 3700 uur voor vmbo, 4700 uur voor havo of 5700 uur 

voor vwo. Dit mag naar eigen inzicht worden gespreid over de volledige opleidingsduur. Voor individuele 

leerlingen mag van die norm worden afgeweken.  

Voor het praktijkonderwijs geldt dat er 1000 klokuren per jaar onderwijs moet worden gegeven (art. 10f, lid 

3a, WVO). Spreiding over de jaren is binnen het praktijkonderwijs niet mogelijk. Deze uren moeten worden 

ingevuld met activiteiten die worden verzorgd in het onderwijsprogramma (art. 6g, tweede lid, WVO).  

 

Onderwijstijd is een belangrijk formatiekader. De school moet zich middels de lessentabel jaarlijks 

verantwoorden voor het programmeren van voldoende onderwijstijd. Op dit moment wordt een 

roosterwerkplan geschreven en de jaarplanning opgesteld om deze kaders te waarborgen.  

 

In zijn algemeenheid zijn er door de overheid drie criteria met de onderwijstijd verbonden.  

Het eerste criterium voor onderwijstijd is dat het moet gaan om (onderwijs)activiteiten die verzorgd worden 

onder verantwoordelijkheid van een medewerker die op grond van artikel 33 van de WVO onderwijs mogen 

verzorgen. Het tweede criterium is dat de onderwijstijd onder verantwoordelijkheid van de school bewust 

gepland en verzorgd moet worden voor de gehele leerroute van een leerroute. De school is verantwoordelijk 

voor de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het onderwijsprogramma en daarmee van het leerproces, 

evenals voor de bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming.  

 

Verder  is belangrijk dat met de medezeggenschapsraad wordt afgesproken: 

• Welke soorten onderwijsactiviteiten worden ingepland als onderwijstijd;  

• Op welke wijze vindt de registratie van de onderwijstijd plaats; 

• Wat is het beleid voor het omgaan met lesuitval;  

• Op welke dagen verzorgt de school geen onderwijs (roostervrije dagen voor leerlingen).  

 

In de wet is voorgeschreven dat een leerling ten minste 189 dagen onderwijs moet kunnen volgen, met dien 

verstande dat wanneer er vanwege de vakantiespreiding een week minder beschikbaar is dit 184 dagen zijn. 

In het examenjaar gaat het ook om minder dagen. Er hoeft geen onderwijs te worden verzorgd vanaf de 

aanvang van het eerste tijdvak waarin het centraal examen wordt afgenomen (art. 6g1, WVO).  

 

Bovenstaande wordt door onze scholen nog niet overal op de juiste wijze uitgevoerd en met de 

medezeggenschapsraden is nog geen afgesproken werkwijze overeengekomen. Het is daarom onduidelijk 

of de onderwijstijd in zijn algemeenheid wordt behaald als alle ongeplande uitval wordt meegerekend.  
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Aan dit formatieplan zijn de verschillende lessentabellen opgenomen van de verschillende leerroutes.  

 

3.5 Persoonlijk budget en Seniorenverlof   
 

Persoonlijk budget (CAO-VO): 

• Elke medewerker krijgt jaarlijks de beschikking over 50 klokuren om keuzes te maken die passen binnen 

zijn/haar levensfase en persoonlijke situatie.   

• De medewerker van 57 jaar en ouder heeft recht op een aanvulling op dit budget van 120 klokuren met 

een eigen bijdrage van 50% (voor OOP schaal 1 t/m 8 is dit 40%).  

• De medewerker van 57 jaar en ouder heeft het recht om het budget met maximaal 170 klokuren aan te 

vullen met een eigen bijdrage van 100%.  

 

Consequentie van deze maatregel is dat deze uren niet in te zetten zijn binnen het reguliere taakbeleid. Een 

fulltime medewerker met een dienstverband van 1659 uur kan op basis hiervan maar 1609 uur door de 

werkgever worden ingezet, 50 klokuren zijn naar eigen inzicht door de medewerker in te zetten ten behoeve 

van werkdrukvermindering.  

  

Medewerkers hebben verschillende mogelijkheden om hun persoonlijk budget in te zetten:  

• Werkdrukvermindering voor docenten;  

• Verlofmogelijkheden als aanvullend ouderschapsverlof, extra zorgverlof, studieverlof en  

recuperatieverlof;  

• Doelbesteding in geld voor kinderopvang, om pensioenaanspraken te verhogen en voor alle 

medewerkers en de uitbetalingsmogelijkheid (geldt alleen voor medewerkers van Ichthus College). 

• Medewerkers hebben tevens de mogelijkheid om het persoonlijk budget te sparen  Met de komst van de 

cao-VO 2016-2017 is hieraan geen maximum meer gekoppeld. Maar na vier jaar wordt wel de opbouw 

van 50 uren niet meer gegarandeerd. De uren worden omgezet in een bedrag op basis van het 

individueel uurloon en bij opname wordt dit omgekeerd opnieuw gedaan, alleen tegen het dan geldend 

uurloon. Het organiseren van vervanging van deze verlofperiodes zal flexibiliteit en creativiteit vragen 

aangaande de inzet van personeel.  

• Medewerkers van 57 jaar en ouder kunnen het totaalbudget inzetten ten behoeve van verlof.   

 

Mogelijke consequenties van het persoonlijk budget zijn:  

• Bij 50 klokuren: de medewerker kan bij een lesduur van 50 minuten zijn/haar lestaak met 1 lesuur per 

week verminderen;  

• Bij 120 klokuren: de medewerker kan bij een lesduur van 50 minuten zijn/haar lestaak met 3 lesuren per 

week verminderen. Opname van de uren wordt op een herkenbare wijze gedaan door een halve dag per 

week vrij te krijgen (bij fulltime dienstverband); 

• Bij 340 klokuren: de medewerker kan bij een lesduur van 50 minuten zijn/haar lestaak met 6 lesuren per 

week verminderen.  Opname van de uren wordt op een herkenbare wijze gedaan door een halve dag 

per week vrij te krijgen (bij fulltime dienstverband); 

  

Voor de startende leraar (vallend onder de CAO-VO) geldt het recht op een reductie van zijn lesgevende 

taak met 20% gedurende het eerste jaar van de aanstelling en 10% voor het tweede jaar van de aanstelling. 

Startende docenten met een lesreductie, komende gedurende die 2 jaar niet aanmerking voor het 

persoonlijk budget.  Onder een startende leraar wordt verstaan de medewerker met een eerste reguliere 

aanstelling in een leraarsfunctie, ongeacht de omvang van de betrekking.  

  

Hiermee heeft iedere medewerker dus optimale keuzevrijheid over de inzet van dit verlof.  
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Omdat alle gespaarde PB-uren in de loop van de jaren fors kunnen oplopen, is het belangrijk dat hiervoor 

een deugdelijke registratie wordt gevoerd evenals een goede reservering van de middelen. Voor de 

vervanging van medewerkers die langdurig spaarverlof opnemen moet namelijk vervanging worden 

gerealiseerd; de reservering van het verlof moet vrijvallen t.b.v. de exploitatie.  

 

De financiële consequenties vallen binnen de formatiebudgetten van de eenheden. Voor uren die worden 

gespaard, wordt financieel gereserveerd (op basis van werkelijke loonkosten). Wat niet vergeten mag 

worden is dat gespaarde uren na 4 jaar niet meer worden geïndexeerd voor het werkelijke uurloon. Dit 

betekent dat de medewerker minder uren kan opnemen dan aanvankelijk werden gespaard. Deze 

reservering komt wel ten laste van het lopende formatiebudget. Voor medewerkers die verlof direct opnemen 

of kapitaliseren geldt dat deze kosten direct ten laste van de lopende formatiebudgetten gaat, hiervoor wordt 

dan niet gereserveerd.   

 

3.6 Actieplan Leraar 2020, Sectorakkoord VO 
 

Vanuit de overheid zijn reeds verscheidene ontwikkelingen ingezet, waaronder op het gebied van het 

waarborgen van de kwaliteit van leraren en leidinggevenden. Het gaat hier o.a. om: 

• de maximale duur waarop iemand onbevoegd voor de klas mag staan; 

• ontwikkelingen vanuit Actieplan Leraar 2020. 

 

Het Actieplan Leraar 2020 kent een aantal actielijnen, namelijk: 

• de actielijn ‘De kwaliteit van de leraar en schoolleider wordt duurzaam geborgd’ gericht op onder 

meer verdere professionalisering van leraren en schoolleiders en de invoer van het lerarenregister; 

• de actielijn ‘Naar professionele scholen, met ruimte voor goed onderwijspersoneel’ gericht op HRM-

beleid in relatie tot het kwaliteitsbeleid op schoolniveau; 

• de actielijn ‘Er komen voldoende en goed opgeleide leraren’ gericht op kwaliteitsverbetering van de 

lerarenopleiding, waaronder de invoer van kennisbasis en landelijke toetsen.  

 

De overheid en de VO-raad hebben in het sectorakkoord vo afgesproken dat vanaf 2017 alle lessen worden 

gegeven door bevoegde docenten. Om dat te bereiken heeft staatssecretaris Dekker in februari 2016 een 

plan van aanpak aan de Tweede Kamer gestuurd. Schoolbesturen worden in het plan van Dekker expliciet 

aangesproken op het tegengaan van onbevoegd lesgeven. Er wordt de komende jaren meer van besturen 

en scholen verwacht als het gaat om het maken van afspraken met leraren om de juiste bevoegdheid te 

halen. Ook de VO-raad erkent dat blijvende inspanningen van de sector noodzakelijk zijn om het aantal 

onbevoegd gegeven lessen verder terug te dringen. 

 

Binnen de stichting zijn vrijwel alle onbevoegde docenten aan het studeren om hun bevoegdheid te behalen. 

Met een aantal van hen moeten afspraken worden gemaakt over de termijn waarop de bevoegdheid moet 

worden gehaald. In de praktijk betekent dit dat de flexibele schil door een aantal langdurig studerende 

collega’s minder flexibel is. In verband met drie opeen volgende tijdelijke contracten moeten deze 

medewerkers bij het behalen van hun bevoegdheid direct een dienstverband worden aangeboden voor 

onbepaalde tijd.  

 

3.7 Vereenvoudiging bekostiging VO  
 

In verband met een vereenvoudiging van de bekostiging van het voorgezet onderwijs wordt het GPL van 

docenten niet meer verhoogd vanaf conform het convenant leerkracht. Per kalenderjaar 2021 treedt de 

vereenvoudiging bekostiging in werking wat een negatief effect heeft op de formatie 2020-2021. Doordat er 

een overgangsregeling is voor 5 jaren is dat het eerste jaar gering, ca. € 17k voor de stichting Ichthus (02VB) 
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en € 20k voor PRO (17ZI). Na 5 jaar zal dat voor (02VB) € 86k en (17ZI) € 102k zijn, dus in totaal € 188k 

daling aan inkomsten als gevolg van de vereenvoudiging bekostiging. Dit alles heeft de komende jaren een 

flinke impact op de baten van de stichting. 

 

De beoogde inwerkingtreding van de vereenvoudigde bekostiging wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Voor 

een zorgvuldige implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo is meer 

voorbereidingstijd nodig. DUO heeft ook meer tijd nodig om de vereenvoudiging uit te voeren. Het uitstellen 

van de vereenvoudigde bekostiging betekent voor vo-scholen en besturen dat de bekostiging voor 2021 nog 

wordt vastgesteld op basis van de huidige bekostigingssystematiek. 

 

 

3.8 De Prestatiebox 
 

Eind 2011 werd door de VO-raad namens de VO schoolbesturen een  bestuursakkoord getekend waar de 

ambities van de sector en de beleidsdoelstellingen van de minister zoveel als mogelijk samenkomen. Deze 

ambities vallen uiteen in vijf gebieden, namelijk:  

1. opbrengstgericht werken;  

2. kernvakken: Nederlands, wiskunde en Engels;  

3. excellentie/hoogbegaafdheid: de 20% beste Vwo’ers nog beter maken;  

4. omgaan met verschillen; 

5. HRM en professionalisering.  

   

In het kader van de Prestatiebox ontvangt iedere school een bedrag van 330,50 euro per leerling (begroting 

2020) om te besteden aan de in het bestuursakkoord beschreven ambities. De beschikbaar gestelde 

middelen voor 2020 zijn niet geoormerkt. De beschikbaar gestelde middelen worden toegevoegd aan de 

middelen van de eenheid en als subsidie verantwoord. De eenheden hebben ieder hun plannen opgenomen 

in het schoolbeleidsplan.   

  

3.9 Deskundigheidsbevordering/professionalisering  
 

In de CAO VO is een minimum basisbudget opgenomen voor professionalisering:  

• 5% van de normjaartaak bij OP en 2,5% voor OOP wordt besteed aan professionalisering; 

• een persoonlijk scholingsbudget van 600 euro voor OP en OOP.  

  

Binnen de stichting wordt dit minimum op alle scholen gerespecteerd. Er zijn onderlinge verschillen in de 

facilitering van de deskundigheidsbevordering. Er wordt middels het afstemmen van het taakbeleid gestreefd 

naar gelijkheid op dit punt. We vinden dit een belangrijke arbeidsvoorwaarde die gelijk zou moeten zijn. 

 

Het streven is om de individuele ontwikkelvragen van medewerkers te verzamelen, zodat op schoolniveau 

een professionaliseringsplan kan worden opgezet dat aansluit bij de ontwikkeling van de school en de 

ontwikkelwens van medewerkers.  
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3.10 Werkgelegenheid  
 

Middels de diverse onderwijsakkoorden is er lumpsum verstrekt aan het VO waarmee financiële ruimte is 

geboden om uitvoering te geven aan het beleid op gebied van werkgelegenheid. Er is een eenmalige 

uitkering ontvangen in de lumpsum bekostiging. Dit is niet alleen bedoeld voor nieuw jong personeel maar 

zeker ook voor het in dienst houden van jonge docenten.   

 

Startende docenten kunnen hun professionaliseringsuren inzetten voor begeleiding op maat. Daarnaast 

krijgen startende docenten hun cao-gebonden 20% lesreductie voor het eerste jaar en 10% voor het tweede 

jaar.   

  

De werkgever zal jaarlijks medewerkers moeten aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 

bestuursniveau wordt deze afspraak met de P(G)MR uitgewerkt in het overleg over het formatieplan. Op 

bestuursniveau wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop dit binnen Landstede Groep als collectief 

vorm kan krijgen, waarmee ook onze stichting kan worden bediend. 

 

In cursusjaar 19-20 zijn wederom collega’s in tijdelijke dienst aangesteld, veel via Innotiq. Hun aanstellingen 

worden in principe beëindigd. De reden tot beëindiging kan te maken hebben met formatieve frictie, 

onvoldoende functioneren of herplaatsing van andere medewerkers binnen de stichting. In de periode dat dit 

formatieplan wordt geschreven, hebben alle tijdelijke mensen duidelijkheid over hun aanstelling van volgend 

jaar of weten wanneer die duidelijkheid er is.  

 

Ook vinden er gesprekken plaats met collega’s die op een andere locatie binnen de stichting aan het werk 

zullen moeten. Dit doen we in overleg volgens het met de GMR overeengekomen ‘interne 

overplaatsingsbeleid’: veelal in goed overleg met de secties of vakgroepen Als we daar niet uitkomen, 

zoeken we naar mogelijkheid voor herplaatsing buiten de stichting. Voorop staat het behoudt van 

onderwijstalent en werkgelegenheid binnen Landstede Groep. 

 

 

3.11      Inzet LIO-docenten 
 

Binnen de stichting zijn veel stagiaires, LIO-ers en DIO-ers aan het werk om werkervaring op te doen en om 

de toestroom van (jong) personeel te garanderen. Een deel van deze mensen is de afgelopen jaren in dienst 

genomen. De tijdelijke flexibele schil die daardoor ontstaat helpt ons ook in tijden van krimp. De omvang van 

deze flexibele schil wordt wel kleiner naarmate de krimp doorzet. 

 

Het Ichthus College is een zogenoemde opleidingsschool en we ontvangen hiervoor subsidie van de 

overheid. Dit betekent dat we binnen het samenwerkingsverband van opleidingsscholen een aantal 

stageplaatsen zijn overeengekomen. Dit aantal is niet vrijblijvend, want de toegekende subsidies is hiermee 

verbonden. De stagecoördinator verdeelt daarom de stagiaires over de verschillende docenten. Deze 

taakhouder doet dit in overleg, maar dit overleg is niet vrijblijvend.  

 

Over de inzet van LIO-docenten in de school hebben we het volgende afgesproken: 

1. Een LIO-docent wordt voor maximaal 5 onbezoldigde eigen lessen ingezet; 

2. Een LIO-docent krijgt reiskostenvergoeding, een kerstpakket en een CYOD-laptop; 

3. Een begeleider van LIO-docent krijgt 80 lesuren in de jaartaak, of een equivalent daarvan in 

lesvermindering 1-2 lessen om de onderwijskwaliteit te waarborgen.  
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4. Interne ontwikkelingen  

Dit hoofdstuk focust op een aantal interne ontwikkelingen die medebepalend zijn voor de formatiekeuzes van 

dit plan. De input varieert van de kaders voor het financieel beleid, (de vastgestelde begroting 2020), de 

personele bezetting en het natuurlijk verloop.  

 

4.1 Onderwijskundige kaders voor de formatie 
Om het aantal lessen te berekenen wordt in de formatie gewerkt met een aantal onderwijskundige kaders. 

Het zijn kaders die al bij de start van de formatie worden gehanteerd om te bepalen hoeveel klassen en 

lesgroepen worden gevormd.  

 

Algemene kaders (o.b.v. financieel verbeterplan) voor de samenstelling van de jaartaak: 

1. Docenten worden eerst ingezet op het maximaal aantal lessen passend bij hun betrekkingsomvang, 

t.w. 25 lessen van 50 min. in Dronten en 20 lesuren van 60 min. in Kampen. Op dit kader wordt een 

uitzondering gemaakt van de functie van teamleider en de taak van zorgcoördinator.  

2. Parttimers worden naar rato van hun betrekkingsomvang geplaatst op lessen, eventueel wordt hierbij 

1 les extra op hun jaartaak geplaatst. Deze les gaat wel ten koste van de taakruimte. 

3. Een grote taak die lestaak verdringt, wordt gespreid over meerdere docenten. 

4. Een stapeling van grotere taken die de lessen verdringen wordt voorkomen door de taken te 

spreiden over verschillende medewerkers. 

5. Taken die niet van doen hebben met het onderwijs worden (zo mogelijk) verplaatst naar de 

onderwijsondersteunende medewerkers en waar mogelijk in het team verdeeld.  

6. Op het uitgangspunt om geen lesverdringende taken toe te staan, wordt afgeweken bij de  volgende 

taken: GMR/DMR; lerarenbeurs, Opleiden in de school; STO; 10-14 onderwijs, Rebound en andere 

subsidie gebonden activiteiten.  

7. Extra formatiebudget in verband met subsidie wordt toegekend op basis van een projectplan (o.a. 

STO). In het plan worden de middelen toegekend aan medewerkers en aangewend om beoogde 

resultaten te bereiken.  

8. Bij een stijging of daling van het aantal leerlingen t.o.v. de begroting wordt extra formatie 

toegerekend (of ingehouden) met de formule: formatie (fte) = extra of minder leerlingen / 12. 

 

Algemene maatregelen voor de samenstelling van klassen: 

• Als minder dan 11 leerlingen kiezen voor een keuzevak, dan wordt het keuzevak niet aangeboden. 

Tenzij de groep kan worden gecombineerd met een ander leerjaar tot een groep van minimaal 22 

leerlingen. 

• Leerlingen die willen opstromen van de TL/mavo naar de havo wordt als extra vak aardrijkskunde 

aangeboden. Dit vak wordt in elk geval mee geroosterd; een ander extra vak kan soms niet worden mee 

geroosterd in het basisrooster.  

• Een extra vak op havo en vwo wordt weliswaar aangeboden, maar kan niet altijd worden ingeroosterd. 

Dit vak zal grotendeels op eigen kracht worden gedaan; er kan wel van de aangeboden KWT-uren 

gebruik gemaakt worden.  

• In de onderbouw wordt gestreefd naar klassen die net op- of onder de splitsingsnorm zitten.  

• Als de formatie zich niet binnen de afgesproken financiële kaders bevindt kan van de splitsingsnorm 

worden afgeweken. Dit gebeurt in goed overleg met de docent(en); hierover wordt in algemene zin 

gerapporteerd aan de medezeggenschap. 

• Bij kleine clusters in de bovenbouw wordt in overleg met de vakgroep besloten hoe dit geformeerd kan 

worden: samenvoegen met een andere jaarlaag of minder lessen toekennen dan in de lessentabel is 

afgesproken. 
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Tabel met de splitsingsnormen 

 

Leerroute splitsingsnorm 

BB   20  

KB   24  

TL   32  

Havo   32  

VWO   32  

Voor PRO liggen de splitsingsnormen tussen de 12 en 15 leerlingen, waarbij voor de praktijklessen wordt 

gestreefd naar  maximaal 12 leerlingen en voor de theorielessen naar maximaal 15 leerlingen. 

 

4.2 Ontwikkelingen leerlingen aantallen 
 

In de tekst hieronder wordt een analyse gemaakt op het leerlingen aantal van het Ichthus College. Eerst een 

algemene analyse op basis van de leerlingenpopulatie in het algemeen en daarna meer specifiek de nieuwe 

in- en uitstroom van dit schooljaar. 

 

4.2.a Prognose van het aantal leerlingen in de regio Dronten en Kampen 
Voor Ichthus Kampen valt op basis van CBS-statistieken te verwachten dat de bevolkingspopulatie  van 0-20 

jarigen de komende vijf jaar jaarlijks met 0,8% zal dalen. Nadat het marktaandeel vorig cursusjaar bij de 

meeste basisscholen steeg, is nu duidelijk te zien dat het marktaandeel bij de meerderheid van de 

basisscholen is gedaald. Op dit moment is niet feitelijk te onderbouwen waar dit door komt. In onderstaande 

gaan we daar verder op in. In Dronten groeit het aantal leerlingen; in deze analyse gaan we daar niet verder 

op in en verwijzen we naar Hoofdstuk 5 voor de aantallen.  

 

4.2.b Analyse instroom van het aantal leerlingen op ICK 
 

De afgelopen jaren zien we voor het ICK een gestage daling van het aantal leerlingen. In 2016 had de 

school 1815 leerlingen en sindsdien stromen er in leerjaar gemiddeld 70 minder leerlingen in aan de 

onderkant van de school. Dit jaar daalt het leerlingenaantal extra fors omdat er een grote havo 5 groep 

uitstroomt en het leerlingenaantal in leerjaar 1 ook fors tegenvalt. Al met al een daling van 93 leerlingen, dit 

is fors meer dan begroot en heeft grotere consequenties voor de formatie dan gedacht. De daling van het 

aantal leerlingen in de havo zal de komende jaren door zetten, omdat de bovenbouw gemiddeld groter is 

dan de onderbouw. 

 

Als je naar het beeld van de verschillende leerwegen kijkt valt een aantal zaken op. Met name in de 

beroepsgerichte leerwegen (BL + KL) en op de theoretische leerweg zien de laatste jaren enige groei. Op 

het vwo zien we enige daling en dit geeft reden voor zorg. Het aantal klassen in het VWO moet minimaal 

twee zijn om het aantal keuzevakken in de bovenbouw voldoende breed en aantrekkelijk te houden.  

 

Op de TL en de havo daarentegen zien we een forse daling. We zien dat zowel de TL als de Havo veel 

leerlingen verliezen. Een daling die niet te verklaren is op grond van fluctuaties in de basispopulatie en/of 

een afnemende belangstelling voor de gehele school. Als gekeken wordt naar het concept van het vhbo 

en/of de plaatsing in de dakpanklassen dan is het vraag of ouders en leerlingen de meerwaarde hiervan 

beleven. Bovendien als de kwaliteit van het onderwijs niet op orde is en het concept onduidelijk, dan is er 

geen houdbaar businessmodel voor de toekomst.  
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In de bovenbouw van de havo zal daarom de komende jaren dezelfde uitdaging ontstaan als bij het vwo, 

namelijk het op peil houden van het aantal de keuzevakken. Als vakken niet voldoen aan de kaders zoals 

gesteld in §3.1 betekent dit dat deze vakken onderdruk komen te staan. 

Het verdient aanbeveling om de doorstroom van de TL naar de havo de komende jaren aan te wakkeren. 

Deze instroom in klas 4 blijft fors achter bij landelijke cijfers (20-25%). 
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Tabel : Ontwikkeling leerlingenaantallen per leerjaar en aantal klassen 

 

Leerlingenaantal  

per leerlaag 

Werkelijk 

18-19 

Werkelijk 

19-20 

Werkelijk 20 - 211 

    leerjaren                          aantal stamklassen 

Ichthus College Kampen  1668 1643 1554 

PRO 86 92 94                                 geprogn. klassen/groepen 

 1: 20 

2: 20 

3: 19 

4: 12 

5:   8 

6:   5 

1: 21 

2: 19 

3: 20 

4: 20 

5:   8 

6:   4 

1: 13 

2: 23 

3: 19 

4: 20 

5:  11 

6:    8 

15 

23 

19 

20 

11 

6  

BL 109 101 102  

 1: 23 

2: 21 

3: 33 

4: 32 

1: 22 

2: 24 

3: 22 

4: 33 

1: 40 

2: 22  

3: 20 

4: 22 

20 + 18 

11 + 10 

20 

11 + 11 

KL 258 250 261 

 1: 51 

2: 62 

3: 70 

4: 75 

1: 64 

2: 56 

3: 62 

4: 68 

1: 76 

2: 64 

3: 49 

4: 72 

3 (25,25,26) 

3 (21,3)  

3 (24,5) 

3 (21,3) 

TL 377 439 400 

 1:   69 

2:   78 

3: 118 

4: 112 

1: 161 

2:   68 

3:   96 

4:   114 

1:  44 T, 22 TH 

2:  164  

3:   85 

4:   85 + 6 z.b. 

2 TH*  

6 TH  (27) 

3 H    (28/29) 

3 H    (29/29) 

Havo 495 448 398 

 1: 104 

2:   97 

3:   62 

4: 118 

5: 112 

1:   53 

2: 116 

3:   86 

4:   79 

5:   114 

1:   38 H** + 34 HV 

2:   57 

3:  110 

4:   88 + 5 (uit TL) 

5:   66 

2 HV   

2 HV (28,5) 

4 H   (27,5) 

3 H   (31) 

3 H   (22) 

VWO 343 313 297 

 1:   66 

2:   64 

3:   67 

4:   49 

5:   44 

6:   53 

1:   58 

2:   57 

3:   48 

4:   60 

5:   52 

6:   38 

1:   43 

2:    57  

3:   51 

4:   42 

5:   56 

6:   48 

2 A/G***  

2 V (28,5) 

2 V (25,5) 

2 V (21) 

2 V (28) 

2 V (23) 

-  We plaatsen leerlingen zoveel mogelijk naar het advies van de basisscholen.  

*  Twee tot vier leerlingen stromen met een TH advies of naar de H of HV klas. 

** Acht tot twaalf leerlingen stroomt met een H advies naar de dakpanklas HV. 

*** Aanvullen met leerlingen met een VH advies. 

 
1 Gegevens geactualiseerd op 21 april j.l.  
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4.3 Algemene kaders voor de eenheden 
 

4.3.1 Formatieve keuzes voor het onderwijs van het Ichthus College 

4.3.1.1     Algemene maatregelen Passend Onderwijs ICK 

Nadat het financiële verbeterplan is goedgekeurd door het CvB heeft de zorgafdeling van het ICK de 

omvang en de organisatie van de zorgstructuur vergeleken met die van het Agnieten College en het Thomas 

a Kempis College. Uit deze vergelijking bleek dat de inzet voor de taak van zorgcoördinatie en mentor 

vergelijkbaar is met die van de andere scholen binnen de groep. Echter, in de loop van de jaren is er binnen 

de zorgstructuur een extra laag met zorgtaken ontstaan. Met de taakstelling van het financiële verbeterplan 

en de daling van het leerlingenaantal ontstaat een dringende noodzaak in te grijpen.  

Afspraken voor schooljaar 2020-2021 

In het financiële verbeterplan is afgesproken om lesreductie als gevolg van grote en/of gestapelde taken niet 

toe te staan. Is een taak zo fors dat die de taakruimte van één personeelslid overschrijdt, zal de taak 

opgesplitst dienen te worden zodat deze verdeeld kan worden over meerdere medewerkers. In de zorg is 

voor de taak van zorgcoördinator of coördinator leerlingenbegeleiding (=CLB)  uitzondering gemaakt; voor 

deze taak mag lesverdringing wel plaatsvinden. Gedurende het formatie proces hebben we vastgesteld dat 

de financiële kaders en de daling van het aantal leerlingen ons aanzet tot de volgende maatregelen. 

- De taak van IB-schap wordt in deze vorm geschrapt. De IB-ers behouden echter hun LC/(LD)-functie en 

de opgebouwde expertise wordt –tegen minder uren- ingezet om de mentor te ondersteunen. Het volume 

van de inzet moet passen binnen de vrije taken en andere noodzakelijke taken niet verdringen.  

- De inzet van de CLB-ers handhaven we op het huidige niveau (19/20). 

- De inzet voor het mentoraat handhaven we op het huidige niveau (19/20). 

- De omvang van de inzet van het expertisecentrum van Landstede Groep beweegt mee met de daling van 

het aantal leerlingen met 6% terugbrengen. 

- De inzet voor taal- en rekenbegeleiding willen we zoveel verbinden met de secties en bij de mentor, zodat 

het betekenis krijgt voor de inhoud van lessen.  

- Bij de inzet van medewerkers van het expertisecentrum moet steeds worden afgewogen of de 

werkzaamheden niet door eigen gespecialiseerde personeel in taakruimte gedaan kan worden of dat voor 

de school ingehuurde expertise onmisbaar is. Dat laatste is het geval bij de schoolcoach, orthopedagoog, 

RT-er en de taalspecialist. 

Bij dit alles hebben we ook geconstateerd dat de verschillen tussen de leerlingenpopulatie van VIA en de 

Campus een andere inzet van taakuren voor de begeleiding rechtvaardigt. Deze uitspraak heeft betekenis 

voor de toedeling van taken. Echter, het geheel van taken en lessen moet wel passen binnen het 

beschikbare formatiebudget van een team. Delen van deze zorgstructuur zullen ook meegenomen worden in 

de herziening van het taakbeleid van de stichting in schooljaar ’20-’21. 

 

4.3.1.2 Profilering leerroutes Campus (ICC) 

De afgelopen 6 jaar is gewerkt aan het profiel van onze leerroutes: praktijkroute, de vakroute, de vhbo-route 

en de academische route. Voor de Campus zijn de profielen uitgewerkt in twee programma’s. Het 

programma voor de beroepsgerichte vakken voor het VHBO: projectclasses in klas 1 en 2 en 

beroepsgerichte modules in klas 3 en 4. Het programma voor een op onderzoekgericht Atheneum 

(Academische leerroute; klas 1-6). Deze programma zijn waardevol en vormen een stevig basis voor verdere 

schoolontwikkeling. In de formatie is de lestijd van de beroepsgerichte vakken teruggebracht van 90 naar 60 

minuten.  
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4.3.1.3 Van vakgroep naar sectie 

De komende jaren staat onder andere de ontwikkeling van het vakonderwijs (lessen) en de opbrengsten 

centraal. Het gesprek over het vakonderwijs en de inzet voor het realiseren van beoogde resultaten verloopt 

in hoofdzaak over de lijn van vaksecties. Dit betekent dat we overgaan van vakgroepen naar vaksectie en 

van vakgroep voorzitters naar sectievoorzitters. De ontwikkeling van de secties hoeft de samenwerking met 

andere secties niet in de weg te staan.  

Een vaksectievoorzitter zit de vaksectie voor en bevordert de professionele cultuur en kwaliteit van het 

onderwijs. Resultaten worden structureel geanalyseerd en er wordt actie ondernomen als resultaten 

tegenvallen. De huidige vakgroepvoorzitters worden voorzitters van hun sectie en blijven uit hoofde van hun 

hogere docentenfunctie de teamleider ondersteunen bij het volgen van vaksecties. De sectievoorzitter draagt 

zorgt voor het opstellen van het jaarlijkse OPP (One-Page-Plan) en het actualiseren van het vakwerkplan.  

Omvang taak sectievoorzitter: 10-20 klokuren (afhankelijk van de grootte van de sectie) 

4.3.1.4 Samenstelling brugklassen 

Voor de campus is het belangrijk om de leerlingen goed te plaatsen. De leerlingen melden zich niet 

groepsgewijs en de variatie op het plaatsingsadvies van de basisschool is groot: alleen TL, havo of vwo of 

de aanmelding voor een dakpanklas. Door het wegvallen van de eindtoets is het initiële schooladvies direct 

ook het definitieve schooladvies van de basisscholen geworden. De leerlingen hebben geen kans dat hun 

schooladvies naar boven wordt bijgesteld.  

We hebben afgesproken dat het plaatsingsadvies zoals genoemd in het OKR in Magister wordt gezet. De 

daadwerkelijke plaatsing van leerlingen is kansrijk in dakpanklassen zodat leerlingen kunnen ervaren of het 

‘naast hoger’ gelegen niveau bij hun capaciteiten (op dat moment) past. Uitgangspunt voor de formatie is dat 

er maximaal 6 eerste klassen worden gevormd (181 leerlingen).   

4.3.1.5 . Maatregel keuzevakken bovenbouw 

In het verbeterplan financiën wordt geconstateerd dat op het ICK veel verschillende keuzevakken worden 

aangeboden, waardoor, gezien de totale omvang van de scholen, inefficiënte lesgroepen ontstaan, met 

name in de bovenbouw. De afgelopen jaren is de omvang van het aantal leerlingen in de bovenbouw 

gekrompen; het aantal leerlingen op het vwo is altijd al beperkt geweest. Dit gaat ervoor zorgen dat de 

breedte van het vakkenaanbod steeds meer onder druk komt te staan.  

We hebben afgesproken om: 

- In de eerste maanden van het schooljaar 20-21 het aantal keuzevakken terug te brengen met twee. We 

effectueren deze maatregel in het nieuwe schooljaar. Vakken waar jaarlijks gemiddeld minder dan 14 

leerlingen voor kiezen per leerweg (= TL, havo en vwo), behoren tot deze risicogroep.   

- Voor andere kleinere keuzevakken wordt onderzocht of slim gebruik gemaakt kan worden van digitale 

technieken om leerlingen van Dronten en Kampen te combineren. 

4.3.1.6 Maatregelen VIA Praktijkonderwijs  

Op dit moment beschikt de praktijkroute over een prognose van het aantal leerlingen in leerjaar 1. Pas na de 

orthopedagoog en ouders een plaatsingsanalyse hebben opgesteld wordt deze voorgelegd aan de 

toelatingscommissie die een TLV PRO (= Toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs) moet afgeven.  

Dit alles betekent dat PRO iets later beschikt over het definitieve aantal nieuwe leerlingen. Het 

formatiebudget is gebaseerd op het totaal aantal leerlingen en kan daarom iets verschillen van de inzet van 

nu. PRO heeft naar verhouding weinig leerlingen, maar relatief meer medewerkers. De leerlingen lopen veel 

stage en zijn niet altijd in school. Dit alles is van invloed op het formatieproces.  
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Formatiekaders: 

- We streven naar een groepsgrootte van 15 leerlingen in de theorielessen en 12 leerlingen in de 

praktijklessen. 

- Aan het budget van PRO is 0,8 fte extra toegevoegd vanwege het minder efficiënt in te richten onderwijs 

gezien de beperkte omvang.  

-    We maken combinaties van klassen, de combinatie wordt bepaald door de mogelijkheden van leerlingen 

en het vak. 

 

4.3.1.7. Overige aandachtspunten & risico’s 

Als het formatieplan is geschreven, zijn de kaders van de formatie bekend, maar is het formatieproces nog 

niet afgerond. In de formatie wordt gewerkt met prognoses, de definitieve getallen zijn pas eind juni bekend. 

In deze paragraaf wordt een aantal aandachtspunten en mogelijke risico’s benoemd. Het is belangrijk deze 

in beeld te hebben, zodat er tijdig kan worden gehandeld om binnen de kaders te blijven.  

- Binnen het SLT hebben we geconstateerd dat er onvoldoende samenhang is tussen de processen van 

planvorming en uitvoering binnen een leerroute. Dit is vooral het gevolg van de knip die is gezet tussen 

het onder- en bovenbouw team. Het SLT heeft daarom al eerder het voornemen uitgesproken om per 1 

augustus 2020 de huidige teamindeling te vervangen door een havo-team en een vmbo-TL-team (mavo-

team) elk onder 1 teamleider.  

- Op dit moment werken we met een taakbeleid binnen de stichting dat niet past bij de beschikbare 

middelen van de begroting. De gevolgen zien we  jaarlijks terug binnen beide eenheden. In Kampen 

worden er jaarlijks taken geschrapt om binnen de formatiekaders te blijven. In Dronten is het taakbeleid 

buiten werking gesteld. We hebben daarom afgesproken dat de formateurs gedurende het 

formatieproces een overzicht maken van de beschikbare taakruimte en de taken die worden ingezet. Dit 

is de opmaat naar een proces om te komen tot een nieuw taakbeleid binnen de stichting. Voor deze 

herziening van het taakbeleid wordt een opdracht geformuleerd, die in schooljaar ’20-’21 wordt uitgevoerd 

door een externe partij. Aandachtspunten daarbij zullen in ieder geval zijn de onderwijstaak, de inzet van 

mentoren, correctietijd/examenvergoeding en activiteiten tijdens lesvrije dagen. 

- In het Perron en op VIA werken we samen met het Almere College (AC). Het ICK ontvangt van het AC 

een netto vergoeding voor de inzet van docenten. In Dronten is dit precies andersom. Deze vergoeding 

wordt als apart formatiebudget toegevoegd aan VIA, voor het Perron wordt een het formatiebudget 

gekort. 

- Binnen beide eenheden is een aantal boven schoolse taken met een forse omvang, namelijk de inzet 

voor de GMR en ICT-coördinatie. We hebben afgesproken om het budget voor deze taken evenredig te 

verdelen over de teams. Voor wat betreft de omvang van de medezeggenschapstaken houden we ons 

aan de CAO-VO. 

- Op het VIA bieden we ook beroepsonderwijs aan op MBO-niveau. Deze inzet is wel verwerkt in Foleta, 

maar hier staat nog geen extra formatiebudget tegenover. Het betreft 12 lesuren (0,6 fte) en wordt 

gefinancierd. 

- Als nieuwe medewerkers in dienst komen bij de stichting voor een project dat gefinancierd wordt met 

incidentele middelen, dan wordt hen een tijdelijk dienstverband aangeboden voor de duur van het project. 

Dit wordt op de aanstellingsacte van de desbetreffende medewerkers verwerkt. Een deel van de 

middelen vanuit het project STO worden ingezet voor medewerkers, die voor een deel boventallig zouden 

zijn zonder deze middelen. 

- In het formatieplan is rekening gehouden met 2 fte directie. 

- De huidige prognose waarmee is gerekend in het formatieplan, is gebaseerd op de reguliere 

overgangsnormen. De coronacrisis maakt dat de overgang in een ander daglicht is komen te staan. 
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Aanpassing van de overgangsnormen kan een risico vormen voor het realiseren van de beoogde 

financiële doelstellingen.  

- We hebben op dit moment niet gerekend met de extra middelen vanuit het SMV voor de Rebound in 

Kampen. Mocht er toch geld beschikbaar komen dan kan een deel van de reguliere zorg onder dit budget 

worden gebracht. Deze ruimte is beperkt, want we hebben tegelijkertijd ook specifieke 

inspanningsverplichtingen. Het budget is nog niet toegekend aan het formatiebudget, eerst zal de 

werkelijke inzet in beeld gebracht worden.  

4.4 IC Dronten 
 

In Dronten delen het Ichthus College en Almere College (beide VO-scholen) samen met Landstede MBO 

een schoolgebouw: Het Perron Dronten. Hierdoor kunnen het Ichthus College en Almere College 

gezamenlijk een breder aanbod beroepsgericht onderwijs borgen. 

Ichthus Dronten beroepsonderwijs is voornemens een doorlopende leerroute vmbo-mbo te ontwikkelen voor 

zowel vmbo-bbl als vmbo-kbl (in een later stadium) in nauwe samenwerking met Landstede, locaties 

Dronten, Harderwijk, Zwolle en Lelystad. Hiertoe wil Ichthus Dronten één team vmbo-mbo formeren in 

Dronten onder regie van mbo Landstede. Gewenste startdatum is 1 augustus 2020. 

4.5 Voorziene natuurlijke uitstroom Stichting Ichthus College 
 

Hieronder is een overzicht opgenomen over de verwachte personele uitstroom over de komende jaren, 

namelijk uitstroom als gevolg van het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Het werkelijk moment van 

uitstroom is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer en het eventuele gespaarde verlof.  

Jaar FTE   totaal  OP/OOP 

2020 6,5066  4,3755  2,1311 

2021 2,7334  1,5902  1,1432 

2022 2,2469  0,0000  2,2469 

2023 4,5629  3,4853  1,0776 

2024 1,9573  1,9573  0,0000 

Totaal 18,0071  11,4083  6,5988 

 
4.6 Voorziene uitstroom OOP 
 

Als achter de getallen gekeken wordt dan is zichtbaar dat in 2020 twee medewerkers van het OOP via 

natuurlijk verloop uitstromen; deze zijn werkzaam in de facilitaire dienst (conciërge). Verder neemt op eigen 

verzoek één medewerker uit administratie dienst afscheid met een betrekkingsomvang van 0,6 fte. 

Voor 2021 zal opnieuw een medewerker uitstromen van de administratieve dienst (0,753 fte) en een 

medewerker van de facilitaire dienst. Dit alles is gunstig voor de formatie omdat het ruimte biedt om de 

doelstellingen van de benchmark OOP te realiseren. Tegelijkertijd is het een uitdaging om de 

werkzaamheden kwalitatief goed op te vangen met het zittende personeel.  

4.7 Voorziene uitstroom docenten 
  
Voor dit en volgend bereiken twee docenten wiskunde (1e & 2e graad) de pensioen gerechtigde leeftijd. Het 

zal een uitdaging zijn om nieuwe docenten wiskunde te vinden. Een docent Frans gaat ons verlaten. Verder 

vertrekken er dit en volgend jaar twee teamleiders, één van de eenheid Dronten en één van de eenheid 

Kampen. De teamleider van Dronten zal worden vervangen. In verband met de krimpende formatie lijkt de 

voorkeur uit te gaan naar een interne kandidaat. 
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4.8 Benchmark OOP Stichting 
 

Landstede Groep gebruikt de benchmark van de VO-raad (2017) als kader voor de omvang van de 

onderwijsondersteunend dienst binnen de stichting/eenheid. In de benchmark wordt per functiecategorie 

aangegeven wat de gemiddelde inzet voor de onderwijsondersteunende taken binnen de VO-scholen zou 

moeten zijn, namelijk 21,1 %.  

Niet alle ondersteunende werkzaamheden worden binnen de stichting verricht door eigen personeel. 

Landstede Groep werkt met een dienstencentrum. Binnen het dienstencentrum werken ook mensen voor de 

scholen. Om met de benchmark van de VO-raad te kunnen rekenen, wordt de formatie van de service dienst 

bij de opzet van de formatie betrokken. Het Ichthus College heeft de beoogde streefformatie van de 

benchmark nog niet bereikt: er werken meer onderwijsondersteuners in de school dan gemiddeld genomen 

in ander VO-scholen in Nederland. 

Op dit moment heeft de schoolleiding de firma Implicit de opdracht gegeven om i.o.m. het team van 

onderwijsondersteunende medewerkers na te denken over een betere verdeling van taken. Door de 

uitstroom van zittende medewerkers doen zich mogelijkheden voor om de beoogde streefformatie relatief 

snel te bereiken. Hieronder is een tabel opgenomen waarin de eerste meting is opgenomen en de 

streefformatie op basis op basis van de omvang van de stichting toentertijd. 

De tabel maakt zichtbaar welke stappen in welke functie categorie genomen moet worden om de benchmark 

te realiseren. De kolom begroting omvat de huidige inzet van medewerkers voor een specifieke 

functiecategorie. De kolom streefformatie omvat de omvang waarnaar gestreefd moet worden voor een 

specifieke functiecategorie.  

 

Over de categorie Directie/Management moet genoemd dat in de begroting 2020 de formatie voor de 

directeur bedrijfsvoering en de directeur met ziekteverlof is opgenomen voor 1,4 fte. De nieuwe functie van 

regiocoördinator voor 0,8 fte daarentegen is niet meegenomen in de begroting. 

Het grootste verschil tussen de huidige formatie (begroting 2020) en de streefformatie zit bij de categorie 

‘Onderwijsspecifieke overhead’ en de secretariële ondersteuning. In deze categorie zijn o.a. opgenomen de 

functies van administratieve medewerkers, roostermakers, mediathecaris. Het is een hele diverse categorie. 

De uitkomsten van Implicit moeten richting geven over samenstelling van het team van 

onderwijsondersteuners. Gezien de voorziene uitstroom van medewerkers (§3.5) is duidelijk dat de 

benchmark behaald kan worden binnen 2 kalenderjaren (2020-2021). 
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4.9 Tijdelijken & uitzendkrachten Stichting Ichthus College 
 

In het financiële verbeterplan is geconstateerd dat de jarenlange inhuur van tijdelijke medewerkers via een 

uitzendbureau veel geld heeft gekost. Afgezien van de hoge loonkosten werd een langdurige verbintenis met 

het uitzendbureau niet tot optimale binding met de school.Een aantal medewerkers zit op sleutelfuncties 

(management ass., roostermaker) of op tekortvakken (wiskunde, Duits, e.d.) en worden soms al vier jaar 

ingeleend. In het verbeterplan voor de financiën is een inschatting gemaakt van de extra loonkosten voor 

deze groep medewerkers.In deze fase van de formatie zijn de lessen nog niet toegedeeld aan docenten en 

valt nog niet te zeggen welke medewerker kan blijven. Om deze opbrengsten van het formatieplan om te 

zetten in een geldbedrag moeten we eerst weten welke tijdelijke collega’s kunnen blijven.  

 

Als alle medewerkers op lessen zijn geplaatst dan zullen we de GPL (= gemiddelde personele last/kosten) 

van alle medewerkers (naar hun functiecategorie) opnieuw berekenen. Het verschil tussen het GPL in de 

begroting en het de nieuwe GPL vermenigvuldigt met het aantal zittende medewerkers drukt de besparing 

uit. De GPL zal verlagen omdat meer mensen in (tijdelijke) dienst bij de school komen. We houden 

evengoed een aantal medewerkers in tijdelijke dienst om de flexibele schil op peil te houden.  

4.10 Functiemix binnen de Stichting Ichthus College 
  
Jaarlijks wordt met de GMR afgesproken over de functiemix binnen de stichting. Het is het vinden van een 

goede balans tussen de betaalbaarheid van het functiebouwwerk en de inzet van docenten voor meer 

complexe taken op het niveau van de locatie of de gehele school. Hieronder is een tabel opgenomen met de 

mix van LB. LC en LD-docentenfuncties per 1 oktober 2019.   
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Stand van zaken Ichthus College     

     

Meting oktober 2019       

  2008 okt-19 

Groei 2019 

t.o.v. 2008   

LB  68,70% 52,27% -16,43%   

LC 13,70% 23,73% 10,03%   

LD 17,60% 23,99% 6,39%   

  
   

  

Totaal 100,00% 99,99% -0,01%   

  
   

  

  IC Kampen   IC Dronten   

  FTE % FTE % 

LB  46,8011 52,41% 24,6320 53,14% 

LC 22,2784 24,95% 10,1500 21,90% 

LD 21,2200 22,64% 11,5679 24,96% 

          

  90,2995 100,00% 46,3499 100,00% 

  
   

  

Totaal FTE 136,6494 
  

  

  
   

  

Nog te groeien         

  

Te bereiken 

2014 

Te 

groeien% 

Te groeien 

FTE   

LB  47,70% -4,57% -6,24   

LC 23,70% -0,03% -0,04   

LD 28,60% 4,61% 6,30   

 

Uit het overzicht is te herleiden dat het aantal LC-functies binnen de stichting aansluit bij de 

streefpercentages in de functiemix. Het percentage LD wijkt echter af. Het is de verwachte dat door de 

uitstroom van voornamelijk tijdelijke docenten -vaak met een LB functie- het percentage van de 

onderscheiden functies dichter bij de streefwaardes komen te liggen.  

Gezien het opgelopen tekort in de begroting en de uitstroom van medewerkers, kiest de directie ervoor het 

verschil ‘voorzichtig’ te overbruggen in twee cursusjaren. Voor dit kalenderjaar 2020 stelt de directie voor om 

3 fte formatie op te nemen voor de LD-functies in het functiebouwwerk.  

Afgezet tegen de verhouding van het aantal leerlingen betekent dit dat in Kampen de ruimte is voor 1,8 fte 

LD en in Dronten 1,2 fte LD. Of, het equivalent daarvan geheel of gedeeltelijk in de LC-functie. Na de 

zomervakantie zullen we met de GMR afspraken maken voor de inrichting van proces en het beleid voor het 

komende jaar.  
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5. Algemene kaders van het formatieplan  

 

Dit hoofdstuk wordt de uitkomst van het formatieproces bij elkaar gebracht. Het zijn overzichten die vooreerst 

de leerlingenaantallen en de personele inzet binnen de stichting Ichthus College onderscheiden naar de 

(sub)eenheden. Vervolgens is in de laatste paragraaf een vertaling gemaakt naar personele kosten afgezet 

tegen de begroting voor 2020.  

 

5.1 Geactualiseerde prognose leerlingenaantal 
 

Onderstaande tabel 4.1 laat de ontwikkeling zien van het aantal leerlingen en de effecten daarvan op de 

bijstelling van de beschikbare formatie binnen de stichting en eenheden. Hierbij wordt gerekend met de 

formule: bijstelling formatie = aantal leerlingen boven/onder de begroting / 12. 

 

Tabel 5.1 

 

 

5.2 Bijgestelde formatiebudgetten per (sub)eenheid 
 
Onderstaande tabel laat de formatiebudgetten voor schooljaar 2020-2021 zien die in Foleta worden 

ingevuld, voor OP, OOP en directie. Voor ziektevervanging is 1% gebudgetteerd, deze houden we voor het 

formatieproces buiten beschouwing, zodat het budget beschikbaar blijft lopende een schooljaar en niet wordt 

ingezet in dit formatieproces. In principe zijn de aangegeven fte’s variabel en afhankelijk van de keuze die in 

het formatieproces worden gemaakt. Uiteraard ligt de focus voornamelijk op het onderwijzend personeel 

(OP). Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen kan het budget wijzigen. Ook kan het zijn 

dat zich tijdens het formatieproces diverse calamiteiten/formatiefricties voordoen, in overleg met de directie 

van het Ichthus wordt dan bepaald of de genoemde reserves (zie 4.3) zullen worden benut. 

 

 

 

Ontwikkeling formatie per 22-4-2020 ICC IC4V IC4P DR Totaal

Leerlingenaantallen 1-10-2019 1211 357 92 819 2479

Geprognosticeerde ontwikkeling leerlingenaantallen -45 0 0 -30 -75

Geprognosticeerde ontwikkeling formatie (fte), opgenomen in de begroting 2020 -8,4 -2,74 -1,3 -4,7 -17,14

Leerlingenprognose 1-10-2020, opgenomen in begroting 2020 1166 357 92 789 2404

Daadwerkelijke ontwikkeling leerlingenaantallen -48 12 3 80 47

Daadwerkelijke ontwikkeling formatie (fte) -3,69 0,92 0,23 6,15 3,62

Bijgestelde leerlingenprognose per 1-10-2020 1118 369 95 869 2451

totaal daling aantal leerlingen -93 12 3 50 -28

Niet in 

foleta

OP OOP Dir Totaal overige

ICC 53,3051 15,0333 1,0000 69,3384 0,0000

IC4V 28,7534 4,2957 0,0000 33,0491 0,0000

IC4P 6,2202 2,3902 0,0000 8,6104 0,0000

DR 43,9054 9,8316 1,7951 55,5321 0,0000

132,1841 31,5508 2,7951 166,5300 0,0000

166,5300

Bijgesteld n.a.v. afspraken over invoer 

Foleta budgetten (22-4-2020)
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5.3 Stand van zaken formatieproces 
 

De stichting Ichthus College heeft op basis van het geprognosticeerde leerlingenaantal een begroting 

opgesteld. Met het CvB is afgesproken om in twee jaar toe te werken naar een sluitende begroting. Voor 

2020 is gerekend met een tekort van € 350k (afgerond).  

Om de begroting te realiseren zal ongeveer 17 fte minder medewerkers moeten worden ingezet. Tijdens het 

formatie proces is voor elke (sub)eenheid op basis van de begroting de beschikbare formatie vastgesteld. 

De begroting 2020 is leidend voor het formatieplan 2020-2021.  

In onderstaande tabel worden de formatiebudgetten per eenheid weergegeven, deze worden in Foleta 

ingevuld.   

 

Onderstaande tabel maakt het volgende zichtbaar: 

• de netto inzetbaarheid van het onderwijzend personeel (OP), dat is in Foleta het Budget 

• het netto benodigde aantal fte OP in Foleta, zgn. Benodigd, dit wordt berekend op basis van de 

basiskaders die in het taakbeleid zijn vastgelegd 

• het netto aangestelde aantal fte OP in Foleta, zgn. Aangesteld, dit betreft het vaste personeel 

• Netto = bruto aanstelling, minus BAPO, Ouderschapsverlof, Zwangerschapsverlof 

 

In de bepaling van het saldo netto inzetbaarheid OP wordt rekening gehouden met een aantal inhoudingen, 

dat zijn de volgende: 

1. Vereenvoudiging bekostiging: deze gaat in per kalenderjaar 2021, aangezien dit voor 7/12 deel het 

schooljaar 20-21 betreft, en het Ichthus College minder rijksbijdragen krijgt, is daar rekening mee 

gehouden en gekort op het budget per eenheid. 

2. Negatief resultaat begroting 2020 IC: zoals hierboven al vermeld is de begroting 2020 van het Ichthus 

College € 350k negatief, dit tekort is omgezet naar het aantal fte per schooljaar en gekort op het budget 

per eenheid. Dit zou kunnen betekenen dat wanneer we er in slagen het Budget in Foleta te bereiken 

dat we ook het tekort in 2020 positief beïnvloeden. Dit is geen doel aangezien het negatief tekort is 

geaccordeerd door het CvB. Wel geeft het de directie formatieve ruimte. 

3. Reserve calamiteiten: dit is voor de directie formatieve ruimte om eventuele onvoorziene effecten op te 

kunnen vangen, zoals minder rijksbekostiging, ziekte boven de standaard en overige calamiteiten in het 

formeren. In totaal 3% en dit is gekort op de budgetten per eenheid. 

4. Taakstelling IC: zoals hierboven al vermeld is in de begroting 2020 een taakstelling opgenomen van – 

17,15 fte, deze is gekort op het budget per eenheid.  

 

Het plan is om de reserve ‘negatief resultaat begroting 2020 IC’ te laten vervallen ten gunste van de 

formatiebudgetten per locatie, daar tegenover worden de bovenschoolse uren voor GMR, ICT coördinatie en 

inzet teamleider formatie ICC middels een verrekenstaat verwerkt ook ten gunste van de locaties die de 

desbetreffende inzet van personeel leveren. 
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Conclusie o.b.v. bovenstaande tabel: 

1. Het formatieproces is op 22 april 2020 nog volop in bewerking, zoals te zien is in de verschillen tussen 

Budget, Benodigd en Aangesteld (zgn. BBA in Foleta); dit wordt strak gemonitord. 

2. De budgetten staan vast (behoudens aanpassing i.v.m. wijziging in aantal leerlingen), de aangehouden 

reserves (negatieve resultaat begroting 2020 IC + reserve calamiteiten) worden in het formatiebudget 

aangehouden om tegenvallers in het formatieproces op te kunnen vangen.  

3. De werkelijke inzet OP is steeds in ontwikkeling en betreft de prognose per 22 april 2020. Op dit moment 

zouden de reserves het budgettekort bijna kunnen dekken en komen we bijna uit op de begroting 2020.   

5.4     Overzicht resultaat financieel verbeterplan 
 

In december 2019 is een financieel verbeterplan opgesteld met daarin opgenomen het resultaat van de 

begroting 2020, de vastgestelde taakstelling in fte en €, de verwachte daling van het aantal leerlingen en niet 

opgenomen ziektevervanging. Wanneer deze effecten zouden worden geeffectueerd is de verwachting in 

begroting 2021 uit te komen op € -28k. De onderstaande tabel laat een vergelijk zien tussen december 2019 

en de prognose per april 2020. Het betreft getallen in fte en € die gebaseerd zijn op gegevens die we per 22 

april 2020 kunnen leveren. Aangezien het formatieproces nog gaande is zal de tabel aan wijziging 

onderhevig zijn, de vorderingen zullen gemonitord worden. In ieder geval blijkt dat we in de begroting 2020 

wel degelijk rekening hebben gehouden met een budget voor ziektevervanging voor de eerste 6 maanden 

(1%).  

Mocht in het begin van schooljaar ’20-’21 uit de monitoring van de financiële stand van zaken blijken 

dat er nog ruimte zit om de formatie op onderdelen aan te passen dan zullen daar voorstellen voor 

gedaan worden en worden voorgelegd aan de medezeggenschap. 

 

Formatiebudgetten Foleta 20-21 OP Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2020 2020 2020 2020

Eenheid ICC IC4V IC4P DR Totaal Totaal

22-4-2020 fte OP fte OP fte OP fte OP fte OP lln

Inzetbaar OP begroting per aug 2020 57,73         28,31         6,37           40,71           133,12      

Inzetbaar via uitzendbureau 11,78         3,89           1,72           4,40             21,78         

Vereenvoudiging bekostiging -0,10         -0,03         -0,25         -0,07            -0,46         

Negatieve resultaat begroting 2020 IC -2,53         -0,83         -0,39         -1,50            -5,25         

Reserve calamiteiten -1,48         -0,77         -0,15         -1,08            -3,48         

Taakstelling IC -8,40         -2,74         -1,31         -4,70            -17,15       

Correctie ivm leerlingenaantal -3,69         0,92           0,23           6,15             3,62           -28,00

Inzetbaar OP saldo (netto) Budget 53,31         28,75         6,22           43,91           132,18      

Leerlingenaantal 19-20 1.211         357            92               819               2.479,00   

Leerlingenaantal 20-21 1.118         369            95               869               2.451,00   

Verschil -93,00       12,00         3,00           50,00           -28,00       

Geprognosticeerde inzet OP 22-4-2020

aantal fte benodigd uit Foleta (netto) Benodigd 54,51         31,86         9,38           45,26           141,00      

aantal fte aangesteld in Foleta (netto) Aangesteld 47,24         25,53         6,46           38,52           117,75      

verschil budget tov aangesteld 6,07           3,22           -0,24         5,39             14,43         

verschil benodigd tov budget -1,20         -3,10         -3,16         -1,35            -8,82         

reserve calamiteiten+ negatief resultaat -4,01         -1,59         -0,55         -2,58            -8,73         
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De tabel geeft het verschil weer tussen de werkelijke cijfers in Foleta schooljaar 2019-2020 en het budget en 

prognose van het komende schooljaar 2020-2021. De prognose laat zien dat de taakstelling waarschijnlijk 

gehaald wordt, e.e.a. is afhankelijk van het lopende formatieproces en dus van de inzet van personeel. Een 

belangrijk aandachtspunt is de inzet van het OOP en directie, deze laat een daling zien die nog niet in Foleta 

is verwerkt en die nog controle vereist, in de prognose is het budget OOP 2020 aangehouden. 

 

Overige opmerkingen: 

 

1. Samenvatting resultaat formatieproces met een was-wordt tabel (volgt) 

2. Een financiële vertaling van de voorgestelde formatie en de conclusie of we de beoogde resultaten 

met deze formatie behalen (volgt) 

  

Stand van zaken financieel verbeterplan Begroot 2020 Formatiebudget

Financieel Prognose

Verbeterplan effect in €

Resultaat begroting 2020 -350.000          -350.000                

Reeds in begroting 2020 opgenomen afslanking fte/GPL -17,15 85.644      -612.000          -19,41 -741.057                

Effect verwachte daling lln aantal op inkomsten 2021 lln/€ -75 5.800        -435.000          -28 -162.400                

Effect van de ombuiging met …...fte op de begroting 2021 fte/GPL -17,15 85.656      1.469.000        -19,41 1.504.068              

Geen ziektevervanging opgenomen in begroting 2020 -100.000          122.400                  

resultaat begroting 2021 op basis van voorgenomen ombuiging -28.000            373.011                  

Formatieoverzicht Foleta Prognose

22-4-2020 Budget Benodigd Aangesteld Aangesteld

2019-2020 Netto FTE Netto FTE Netto FTE Netto FTE

Totaal OP 136,82 149,26 149,76 149,76

Totaal OOP 34,37 34,37 40,23 40,23

Totaal Directie 3,50 3,50 3,50 3,50

Totaal FTE 174,69 187,13 193,48 193,48

Begroot

2020-2021 per aug

Totaal OP 132,18 141,00 117,75 139,72

Totaal OOP 31,55 31,75 37,34 31,55

Totaal Directie 2,80 3,30 1,80 2,80

Totaal FTE 166,53 176,05 156,89 174,07

Verschil

Totaal OP -4,64 -8,26 -32,00 -10,04

Totaal OOP -2,82 -2,62 -2,88 -8,68

Totaal Directie -0,70 -0,20 -1,70 -0,70

Totaal FTE -8,16 -11,08 -36,59 -19,41
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Bijlagen 1:  lessentabel TH/TL 
 

 

 

 

 

Opleiding

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

Engels 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Wiskunde A

Wiskunde B

Wiskunde C

Wiskunde D

Aardrijkskunde 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Bedrijfseconomie

Bewegen Sport en Maatschappij

Biologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cultureel Kunstzinnige Vorming

Economie 2 2 2 2 2 2

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Klassieke Culturele Vorming

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Maatschappijleer 1 1 1

NASK1 2 2 2 2 2 2

NASK2 2 2 2 2 2 2

Natuurkunde

Scheikunde

Science

Mens en Techniek Techniek 2 2 2 1 1 1

Mens en Techniek Science 2 2 2

Duits 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Frans 2 2 2

Grieks*

Latijn*

Beeldend Tekenen 1 1 1 2 2 2

Drama 1 0,5 0 1 1 1

Handvaardigheid 1 1 1

Kunst Algemeen

Kunst Vorming Beeldend 1 1 1

KCKV 1 1 1

Muziek 0 0,5 1 1 1 1

Tekenen 1 1 1

Projectclasses 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Beroepsgerichte vakken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Onderzoek

Profielwerkstuk 1 1 1

Studie Loopbaan Begeleiding 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KWT 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3

Cambridge Engels

Delf Frans

Goethe Duits

Totaal 26,0 26,0 26,0 28,0 28,0 28,0 33,0 33,0 33,0 31,0 31,0 31,0

TH/TL

TH1 TH2 TL3 TL4

60 minuten
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Bijlagen 2:  lessentabel havo  
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Bijlage 3 lessentabel vwo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding V1 V2 V3 V4 V5 V6 ICK

Engels 3 2 2 2 2 2 13

Nederlands 2 3 2 2 2 2 13

Wiskunde (Rekenen) 3 2 3 8

Wiskunde A 3 2 2 7

Wiskunde B 3 3 3 9

Wiskunde C 3 2 2 7

Wiskunde D 2 2 1 5

0

Aardrijkskunde 1 1 2 1 2 2 9

Bedrijfseconomie 2 2 2 6

Bewegen Sport en Maatschappij 2 2,5 4,5

Biologie 1 1 1 2 2 2 9

Cultureel Kunstzinnige Vorming 1,5 1,5

Economie 1 2 2 2 7

Geschiedenis 1 1 2 2 2 2 10

Godsdienst 1 0,5 0,5 1 1 4

Klassieke Culturele Vorming 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 1 2 1 10

Maatschappijleer 1 1

NASK1 0

NASK2 0

Natuurkunde 1 2 2 2 7

Scheikunde 2 2 2 2 8

Science 2 2 4

Mens en Techniek Techniek 0

Mens en Techniek Science 0

0

Duits 2 2 2 2 2 1 11

Frans 2 2 3 2 2 11

Grieks* 2 2 2 2 2 10

Latijn* 2 2 2 2 2 10

0

Beeldend Tekenen 0

Drama 0,5 1 1 2 1 0,5 6

Handvaardigheid 1 1 2 2 2 8

Kunst Algemeen 1 1 2

Kunst Vorming Beeldend 1 1

KCKV 0

Muziek 0,5 1 1 2 1 0,5 6

Tekenen 1 1 2 2 2 8

0

Projectclasses 0

Beroepsgerichte vakken 0

Onderzoek 1,5 1,5 1,5 1,5 1 7

Profielwerkstuk 0

Studie Loopbaan Begeleiding (mentoraat) 2 1 1 1 1 1 7

0

KWT 2 3 3 3 4 4 19

Cambridge Engels 1 1 1 1 1 1 6

Delf Frans 1 1 1 1 1 1 6

Goethe Duits 1 1 1 1 1 1 6

Overig 0

Totaal 28,5 35 39 61 56,5 48 268

60 minuten
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Bijlage 4 lessentabel PRO 
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Bijlage 5 lessentabel VMBO B/K 
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Bijlage 6   KWT   TH/TL + HV/HAVO + VWO 
 

 

  

Opleiding

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

Engels 1 1 1 1 1 1 1

Nederlands 1 1 1 1 1 1 1

Wiskunde 1 1 1 1 1 1 1 1

Wiskunde A 1 1 1 1 1

Wiskunde B 1 1 1 1

Wiskunde C

Wiskunde D

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Bedrijfseconomie 1 1

Bewegen Sport en Maatschappij 1

Biologie 1 1 1 1 1 1

Cultureel Kunstzinnige Vorming 1 1

Economie 1 1 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 1 1 1 1 1 1

Godsdienst

Klassieke Culturele vorming 1

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer 1

NASK

NASK1 1

NASK2 1

Natuurkunde 1 1 1 1 1 1

Scheikunde 1 1

Science 1 1

Mens en Techniek Techniek

Mens en Techniek Science

Cambridge Engels 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Delf Frans 1 1 1 1 1 1

Duits 1 1

Frans 1 1 1 1

Goethe Duits 1 1 1

Grieks* 1 1 1 1

Latijn* 1 1 1

Beeldend Tekenen 1 1

Drama

Handvaardigheid

Kunst Algemeen 1

Kunst Vorming Beeldend

Kunstvakken 1

Muziek

Tekenen

Beroepsgerichte vakken

Classes

Onderzoek

Profielwerkstuk

Studie Loopbaan Begeleiding

Totaal 3 3 3 3 3 0 4 4 3 6 5 0 2 2 2 5 5 5 3 3 3 5 5 6 6 5 6 4 4 0

60 minuten

V4

KWT VWO

V1 V2 V3 V5 V6

KWT HV/HAVO

60 minuten

H5H4TL3 TL4

60 minuten

KWT TH/TL
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Bijlage 7 Rubricering functiecategorieën benchmark 

 

Het gaat om de subgroepen: 1. onderwijsspecifieke overhead, 2. directie/management, 3. secretariële 

ondersteuning, 4. staf/ beleidsmatige ondersteuning, 5. kwaliteitszorg, 6. juridische zaken, 7. marketing, 8. 

PR en communicatie, 9. personeel en organisatie, 10. informatisering en automatisering, 11. financiën en 

control, 12. facilitaire zaken, 13. huisvesting en inkoop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benchmark rubricering in subgroepen

OP Directie / management Marketing, PR en communicatie Facilitaire zaken

Docent LB Bestuur Hoofd marketing / Hoofd communicatie Hoofd facilitaire zaken

Docent LC Voorzitter centrale directie Beleid/ projectleiding marketing Locatiebeheer

Docent LD/LE Centrale directie Marketing algemeen Arbo-zaken

Lesgevende taken Directie/management Directeur/rector Beleid / projectleider PR Facilitaire zaken algemeen

LIO / stagiair betaald Plv.directeur rector PR algemeen Hoofdconciërge

LIO / stagiair onbetaald Directeur bedrijfsvoering Beleid/ projectleiding communicatie Conciërge

Decanaat / advies LOB Teamleider / coördinator / conrector Communicatie algemeen Surveillance

Logopedie Kantinebeheer

Sociaal pedagogie / remedial teaching Secretariële ondersteuning Personeel en organisatie Kantine Keuken

Theorie- en praktijkinstructie Hoofd secretariaat Hoofd P&O/Hoofd HRM Kantine overig

Lesinval Secretariaat en administratie Personeelsfunctionaris Reprografie

Docentassistentie Secretariaat directie Opleidingscoördinatie Schoonmaak

Lokaalassistentie Secretariaat overig Staf personeel en organisatie Tuinonderhoud

Onderwijsassistentie techniek Senior personeels- en salarisadministratie Onderhoud

Onderwijsassistentie algemeen Staf / beleidsmatige ondersteuning Personeels- en salarisadministratie Facilitaire dienst technisch

Technisch onderwijs assistentie Secretaris College van Bestuur Verzuimcoordinator Telefoon/ receptie

Zorgcoördinatie Beleidsmedewerker Arboarts /Dienst

Psychologie Staffuctionaris/Staf onderwijs Huisvesting

Orthopedagogie Informatisering en Automatisering Manager huisvesting

Studiebegeleiding Kwaliteitszorg  Hoofd ICT (Beleids)medewerker huisvesting

Activiteitencoördinatie Hoofd kwaliteitszorg Systeem- en netwerkbeheer Beheer groot onderhoud

Assistentie decanaat Beleid / projectleiding kwaliteitszorg Technisch medewerker Onderhoudsmedewerkers

School maatschappelijk werk Kwaliteitszorg algemeen Applicatiebeheer Begeleiding bouwprojecten

Leerlingzorg Helpdeskmedwerker

Juridische zaken Advies ICT Inkoop

Onderwijsspecifieke overhead Beleid/projectleiding juridische zaken ICT algemeen Manager Inkoop

Mediatheek Juridische zaken algemeen Medewerker inkoop

Boekenfonds Juridische zaken leerlingen/personeel Financien en Control

Roosterplanning /roosteradministratie Hoofd financiële zaken

Leerlingenadministratie Senior administratief medewerkers

Assistent leerlingenadministratie Administratief medewerkers

Foleta (scholenbeheerder en invoer) Financiële administratie

Crediteuren/debiteuren

(Concern) controller

Auditors

Beleidsondersteuning financiën


