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• PB overhevelen
• Schaal en trede
• Bekwaamheden
• Hoofdopleidingen en 

tussenstromen
• Diversen

Programma
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Persoonlijk budget 
overhevelen

Door Jan de Vries
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Meerdere wensen m.b.t. PB:

• Overzicht gespaarde uren 
school/scholengroep

• Uren (gespaard) inzetten op andere 
school

• Uren (recht) inzetten op andere school



Gespaarde PB-uren bij meerdere 
scholen:

To overhevel or not to overhevel, 
that’s the question.



Inhoud
• Nieuwe kolom mutatie in G2.1.4
• Nieuwe weergave gespaard in G2.1.4
• Dummy aanstelling in S4.1.6
• Nieuwe tabbladen in S4.1.6



Inhoud
• Overhevelen gespaarde uren andere 

school
• Overhevelen PB-recht van andere school
• Nieuwe rapportage t.b.v. overhevelen
• Geen PB sparen in S2.1.1, tabblad PB bij 

medewerker



Nieuwe kolom mutatie in G2.1.4



Nieuwe kolom mutatie in G2.1.4



Nieuwe weergave gespaard in G2.1.4

Meerdere actieve aanstellingen met spaartegoed



Nieuwe weergave gespaard in G2.1.4

De spaartegoeden op de scholen waar de medewerker 
een aanstelling heeft in dit schooljaar zijn opgeteld gelijk 
aan het totaal op scholengroep.

Deze medewerker had 251 uur gespaard (kolom gesp.); 
131 uur bij het bestuursbureau, 120 bij de vestiging 
VMBO.



Nieuwe weergave gespaard in G2.1.4

Er is 170 uur uit de spaarpot gehaald; 120 uur uit de 
spaarpot bij het bestuursbureau en 50 uur bij het VMBO 
(kolom mutatie).

Het nieuwe spaartegoed (Kolom N. Sp.) is:
81 uur op scholengroepniveau (251-170)
11 uur bij het bestuursbureau (131-120)
70 uur bij VMBO (120-50)



Nieuwe weergave gespaard in G2.1.4

Slechts 1 aanstelling, maar toch spaartegoed 
scholengroep hoger dan bij de school



Nieuwe weergave gespaard in G2.1.4

Het spaartegoed op de school waar de medewerker een 
aanstelling heeft in dit schooljaar is NIET gelijk aan het 
totaal op scholengroepniveau.

Deze medewerker heeft dit jaar slechts bij 1 van de 
scholen van de scholengroep een aanstelling (geen blauw 
driehoekje bij de naam!).



Nieuwe weergave gespaard in G2.1.4

Van de gespaarde 140 uur, zijn er 84 uur in het verleden 
bij deze school gespaard.
Blijkbaar zijn ontbrekende 56 uur (140 – 84) in het 
verleden bij 1 of meerdere ANDERE scholen van de 
scholengroep gespaard.
Welke scholen dit zijn, is te zien als er uren uit de 
spaarpot gehaald worden (zie Opnemen en inzetten van 
gespaarde PB uren) en in S4.1.6.



Dummy-aanstelling in S4.1.6
Medewerker heeft in huidige schooljaar een 
aanstelling bij 1 of meer scholen, maar bij een 
andere school van de scholengroep nog een (oude) 
PB-spaarpot:

Om die spaarpot in het huidige jaar zichtbaar te 
maken in S4.1.6 is een dummy–aanstelling gemaakt 
zodat toch het aantal (gefixeerde) uren aangegeven 
kan worden.



Dummy aanstelling in S4.1.6



Dummy aanstelling in S4.1.6

Salarisschaal is doorgeteld tot maximum; ook het 
fixeren in voorgaande jaren wordt rekening mee 
gehouden.

Als een afwijkende salarisschaal gebruikt moet 
worden, dan moet er toch een (0,0000)-aanstelling 
aangemaakt worden met de gewenste schaal en 
trede.



Nieuwe tabbladen in S4.1.6

Tabblad PB-totaal geeft het overzicht van het (gespaarde) PB 
in het huidige schooljaar (nieuw).
Tabblad Persoonlijk budget geeft het overzicht over alle jaren 
vanaf 2014-2015 met filter schooljaar.
Tabblad PB-overhevelen geeft een overzicht van alle 
overgehevelde spaarpoturen (nieuw).



Overhevelen gespaarde uren andere school

Als een medewerker de gespaarde uren van 
school A wil inzetten bij school B zal er bij 
school B een spaarpotopname gedaan moeten 
worden waarbij aangegeven moet worden 
waar de uren vandaan moeten komen.
Vervolgens kunnen de uren bij school B ingezet 
worden.



Overhevelen gespaarde uren andere 
school:

Medewerker wil 50 uur (30+20) uit de 
spaarpot halen en inzetten bij Bestuursbureau



Overhevelen gespaarde uren andere 
school:

Bij bestuursbureau kiezen voor uit spaarpot (enter)



Overhevelen gespaarde uren andere 
school:

Uren verdelen



Overhevelen gespaarde uren andere 
school:

Aantal inzetbare uren is toegenomen, spaarpot is 
leeg



Overhevelen recht op PB van andere school

Als een medewerker het PB-recht van de 
ene school in wil zetten op de andere 
school, dan gaat de overheveling van deze 
uren via de spaarpot.
Doe de uren bij de ene school in de 
spaarpot en doe vervolgens bij de andere 
school een spaarpotopname zodat het 
aantal in te zetten uren daar toeneemt.



Overhevelen recht op PB van andere school

Medewerker wil de 5 uren van het 
bestuursbureau inzetten bij MHV



Overhevelen recht op PB van andere school

Spaarpot in bij bestuursbureau:



Overhevelen recht op PB van andere school

Spaarpot uit bij MHV:



Overhevelen recht op PB van andere school

Uren inzetten voor gewenst doel:



Nieuwe rapportage t.b.v. overhevelen

De overgehevelde uren zullen verrekend 
moeten worden tussen de verschillende 
scholen; S4.1.6, tabblad PB overhevelen geeft 
deze uren weer.



Geen PB sparen in S2.1.1, tabblad PB bij medewerker

Doordat in S2.1.1 alleen spaarpotopname’s op 
schoolniveau geadministreerd kunnen worden, 
kan daar een overheveling niet (meer) verwerkt 
worden.
Alleen als er geen sprake is van spaarpotten 
elders, is een spaarpotopname in S2.1.1 
medewerker, tabblad PB nog mogelijk.



Vragen?


