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Betreft: Acute aanscherping beleid personeelskosten/personeelssubsidle

2 7 MAR imOranjestad,

Geachte heer/mevrouw.

In 2019 is een aantal maatregelen aangekondigd om de salariskosten van het

onderwijzend personeel defer beheersbaar te maken. Uit de beschikbare informatie

over de inzet en betaling van het onder^vijzend personeel blijkt dot de aangekondigde
maatregelen in het schooljaar 2019-2020 niet of niet volledig zijn geTmplementeerd.

Ik verwijs hiebij naar de in de bijiage opgenomen brieven d.d. 22 juli 2019 en d.d.
2 oktober 2019 inzake het ondeiwerp ‘aanscherping beleid personeelskosten’.

In verband met de recente gebeurtenissen met betrekking tot Coronavirus COVID-19

is een aanscherping van het beheer van de ondePvvijsfinancien acuut geworden.

Ik verzoek derhalve uw aandacht voor de volgende onderwerpen;

1. Aantal klassen. Er is in het schooljaar 2019-2020 te weinig of geen rekening

gehouden met het beleid inzake het minimumaantal leerlingen in een klas. Het

minimum aantal leerlingen in een klas in het gewone primair ondenvijs is 28. Dit

onderwerp zal in een separaat schrijven verder worden toegelicht aan de

schoolbesturen, met oog op de formatie van schooljaar 2020-2021.

2. “Overuren”. De toekenning van “overuren” dient per direct als volgt te worden

toegepast:

•  De gesubsidieerde volledige betrekking voor dezelfde persoon bestaot

uit 27/32 uren. Het (deeltijd) werkzaam zijn bij meerdere schoolbesturen

heeft hierop geen invioed

•  “Overuren" kunnen niet aan schoolhoofden, rectoren, directeuren,

adjunct-directeuren en conrectoren worden toegekend; de toekenning

van "overuren" is immers niet verenigbaar met de toekenning van een

toelage ex artikel 25 LMA



•  Als een docent ‘onderuren’ heeft conform het rooster, kon tegelijkertijd

geen sproke zijn von de betaling van “overuren” oan deze docent of een

andere docent. Scholen dienen efficiente roosters te maken woorin

onder andere rekening wordt gehouden met het bovenstaande, dus het

toekennen van taakuren aan docenten met 'onderuren'

•  De toekenning van "overuren” is niet meer mogelijk, tenzij er goedkeuring

is van de inspectie voor vakken waar er sprake is van schaarste van

leerkrachten. Het toegestane aantal is maximaal 4 "overuren” (zijnde tot

een maximum van 1 /8 boven de volledige betrekking) per docent, welke
betaald worden als 'losse uren’

•  Geen "overuren” voor primair onderwijs

Omwille van de crisismaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het

Coronavirus COVID-19 zijn de scholen met ingang van 16 maart 2020 gesloten.

Omdat de face-to-face onderwiisactiviteiten ziin stopgezet worden ook alle overuren

per 16 maart 2020 stopgezet. Deze maatregel loopt af wanneer de scholen heropend

worden, waarna de subsidiering ervan hervat wordt zoals beschreven in deze nota.

3. Taakuren. Voor de toekenning van taakuren geldt per direct het volgende:

Alleen taakuren die vooraf goedgekeurd zijn door de inspectie worden

gesubsidieerd. Indien de school na deze goedkeuring door de inspectie de

hoeveelheid taakuren of de manier waarop taakuren worden ingezet wenst te

wijzigen, dient de school opnieuw en voorafgaand goedkeuring van de

inspectie verkregen te hebben. (zie hieronder punt 5 voor meer detail). Een

docent die "overuren” heeft kan niet in aanmerking komen voor taakuren.

4. ‘Losse uren’. Voor de toekenning van ‘losse uren’ geldt per direct het volgende:

Het ‘losse uren’ principe meet conform het Landsbesluit verdeling les- en

taakuren worden toegepast wanneer een docent minder dan 20 contacturen

per week heeft.

Het ‘losse uren’ principe kenmerkt zich door andere:

•  de betaling van een bruto uurtarief van AWG. 60,- voor een

eerstegraadsdocent en AWG. 47,- voor de tweedegraadsdocent

•  geen doorbetaling in vakantieperiodes en/of door ziekteverzuim

•  geen recht op wettelijke premies, geen vakantiegeld, geen najaar-,

voorjaar-, bashi-premie, geen reparatietoeslag, geen uitbetaling van

ATV-dagen

•  het ontbreken van een arbeidsovereenkomst. Per schooljaar zal immers,

aan de hand van het beschikbaar aantal uren voor een bepaald vak,

de behoefte aan een docent worden beoordeeld
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In herinnering wordt gebracht dot “overuren” per direct worden uitbetaald als
losse uren.

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de regeling inzake ‘losse uren’ ook toegepast
indien de docent in de loop van het schooljaar lessen moet overnemen omwille

van ziekte van de docent aan wie de lessen volgens het rooster werden

toegewezen.

Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn er geen vervangers nneer met een volledige
betrekking in het primair onderwijs.

5. Vervangingsuren voortgezet onderwijs. Voor de toekenning van

vervangingsuren geldt per direct het voigende;

Een docent mag slechts vervangen worden indien hij of zij longer dan 3

aaneengeslofen schooldagen A.O. is. Dergelijke korte en fijdelijke

afwezigheden (3 schooldagen) kunnen en moeten door de school en hef

schoolbestuur infern opgelosf worden. Te denken valf aan het inzetten van een

docent met onderuren, de zieke docent geeft insfructies voor zelfstudie en komt

hier later in de les op terug, het hoofd of het waarnemend hoofd neemt de les

over.

Slechts indien de docent longer dan 3 aaneengesloten schooldagen afwezig is,

mag de school een vervanger inzetten. In tegenstelling tot datgene dot is

opgenomen in de circulaire d.d. 1 juni 2015 (kenmerk Directie Onderwijs: 4470),

zal de vergoeding voor deze vervangingsuren niet meer worden toegekend

conform het percentage van 150%. Met ingang van 1 april 2020 zal de betaling

van de vervangingsuren geschieden conform hef geldig uurfarief (100%) van de

betreffende docenf en bepaald op basis van hef ‘losse uren' principe (zie punf

4 boven).

6. Voor de toekenning van bijzondere vrijstelling van dienst geldt per direct het

voigende:

Indien hef schoolbesfuur bijzondere vrijsfelling van diensf mef behoud van

inkomen foekenf op grond van arfikel 29 van de landsverordening vakantie en

vrijsfelling van dienst ambtenaren, dan wordt het Solaris van de eventuele

vervanger niet gesubsidieerd

7. Management informatie. Het is van essentieel belang om de controle op de

uitbetaling van de salarissen per direct aan te scherpen:

Om deze controle op een effectieve wijze uit te kunnen voeren dient u de

Directie Onderwijs, naast de informatie die reeds wordt verstrekt, de voigende



managementinformatie op digitale wijze te verstrekken. Met voorschotverzoek

dient met ingang van april 2020 voorzien te zijn van de volgende digitale
biilagen:

•  een ‘Payroll by item report in csv-format’ van de maandelijkse declaratie
van de salariskosten

•  gescande bron-documentatie omtrent personeelsmutaties (in uren,
kindertoelage, langdurige AO of zwangerschapsverlof en door wie zij
vervangen worden (inclusief aantal gewerkte uren), beeindigde,
gewijzigde en nieuw aangegane contracten)

•  ander gesubsidieerd (kantoor)personeel

Uiterlijk vrijdag 3 april 2020 dienen alsnog de ‘Payroll by item report in -csv-
format' von de moonden jonuori 2020 t/m moort 2020 ingeleverd worden.

Alle verzochte digitale informotie dient, zolong nog geen elektronisch portool is
gecreerd, via WeTronsfer noor het volgende emoilodres te worden gemoild:
salaris@ea.aw

De Dienst Inspectie von het Onderwijs, de Directie Onderwijs, de Directie
Finoncien en het Bureau von de Minister von Onderwijs, Wetenschop en
Duurzome Ontwikkeling zullen strok toezien op de noleving von de hierboven
vermelde bepolingen.

Overtreding von bovenvermelde voorschriften worden oongemerkt ols niet-
subsidiobele uren en zijn derholve onrechtmotig betoold, woordoor zij
onmiddellijk zullen worden verhoold op het schoolbestuur.

Ik ga ervan uit dot u gezien de acute situatie waarin ons land zich momenteel bevindt

u de noodzaak van het bovenstaande volledig inziet en de regering rekent graag op
uw volledige ondersteuning in landsbelang.

In de komende dagen zal uitvoerig overleg met u worden gevoerd inzake de uitvoering
van dit besluit.

Hoogachtend,

c:
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Derieer dL-Arm>

De Minister van ' hap en Duurzame Ontwikkeiing
.*1'
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Dienst Inspectie van het Onderwijs,
Directie Onderwijs/Directie Onderwijsfinancien
Directie Finoncien


