
Vacatures Florion, per schooljaar 2022-2023 

 

Beste collega’s, 

In deze periode begint het formatieproces voor het nieuwe schooljaar, wellicht heb 
je dit zelf bij jou op school ook al gemerkt. Dit is wat ons betreft een proces wat nu begint en tot aan 
de zomervakantie doorloopt. We hopen dat iedereen ook in het nieuwe schooljaar weer een plek 
krijgt waarin je kunt genieten van je werk.  

We willen jullie graag wat meer informatie geven over het formatieproces vanuit bovenschools en de 
huidige vacatures onder jullie aandacht brengen.  

Mobiliteit en A-schil 

Een aantal collega’s  heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een plek op een andere school. 
We proberen dan om een match te maken tussen de collega’s. Echter in de praktijk blijkt dat dit niet 
altijd eenvoudig is in verband met de verschillende wtf’s en dagen waarop gewerkt wordt. Op het 
moment dat er op één van de scholen een vacature ontstaat wordt in eerste instantie gekeken naar 
de collega’s die mobiliteitswensen hebben aangegeven of die op dit moment werken in onze vaste 
invalpool. In het geval van een mogelijke match hebben zij voorrang ten opzichte van externe 
kandidaten. Tevens is er een verzoek gedaan aan deze collega’s om ook zelf op vacatures te reageren 
die in de komende tijd zullen ontstaan. Op het moment dat een school een vacature heeft is er altijd 
contact met personeelszaken om te verifiëren wie voorrang heeft.  

Dit heeft tot gevolg dat er niet altijd een vacature extern uitgezet kan worden omdat we in ons beleid 
hebben afgesproken dat we eerst naar medewerkers met mobiliteitswensen en onze vaste invallers 
kijken en er daarna pas een mogelijke vacature uitgezet gaat worden.  

Daarbij merken wij dat ook Florion meer en meer te maken krijgt met de krapte op de arbeidsmarkt. 
Vooral op onze scholen in de polder merken we dat het moeilijk is om collega’s te werven. Er zijn wel 
externe sollicitanten voor Florion in het algemeen, echter deze komen qua reisafstand niet in 
aanmerking voor onze scholen in de polder. Omdat we als Florion gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor alle scholen kijken we ook naar mogelijke verschuivingen waardoor er een grotere carrousel van 
wisselingen plaats kan vinden. Uiteraard houden we hierbij rekening met woonplaats en 
reisafstanden. Het kan daarom zijn dat je in de komende tijd benaderd wordt door een directeur van 
een andere school of je belangstelling hebt voor een vacature op zijn/haar school. We willen je 
vragen om deze vraag serieus te overwegen en te onderzoeken of hierin mogelijkheden voor jou zijn 
in de wetenschap dat je hierin meehelpt om onze vacatures op andere scholen op te lossen. Je keuze 
hierin is net zo als bij mobiliteitswensen altijd vrijwillig en zal ook gerespecteerd worden.  

Mocht je vragen hebben of even willen sparren dan kun je altijd contact opnemen met 
ondergetekende of je eigen directeur. Wij sturen jullie hierbij ook een overzicht van alle vacatures 
die er op dit moment per nieuwe schooljaar ontstaan.   

Mocht je belangstelling hebben voor een van de vacatures of willen kennis maken op de school, 
neem dan contact op met de betreffende directeur. Wij gaan er vanuit dat er nog meer vacatures 
ontstaan, deze zullen jullie op gebruikelijke wijze ontvangen.  

Met vriendelijke groet, 

Ellis van de Riet, Personeels- en beleidsadviseur Florion (personeelszaken@florion.nl)  



 


