
STAPPENPLAN VERVANGING ZOEKEN
Intern Extern Anders

organiseren

Collega's eigen school
vragen

Contact opnemen met
Transvita

Er wordt naar vervanging gezocht uit
onderstaande opties:

 Vaste pools: Talentenpool/Zilverpool/
 Bestuurspool 

 Flexibele pool (PiO)

 Pool voor gepensioneerden

Pool voor onderwijsassistenten

Portaal Talent van Buiten (eigen inlog)

Visual Learning Lab (VLL)

De Programmeerschool

Collega's andere scholen
vragen

Eigen netwerk:
ouders/reservisten

(het onderwijs) 
Anders organiseren

Meer inzet van (een) leraarondersteuner en
onderwijsassistenten

Gebruik maken van mogelijkheden van partijen als:

 Leraar geeft instructie voor meerdere klassen met 

Vakspecialisten geven bepaalde vakken door meerdere 

Nieuwe functies/rollen toevoegen aan het functiebouwwerk,

 Afspraken maken over verloop studie met onbevoegde
medewerkers naar bevoegd worden (zij-instroom, deeltijdpabo,
leraarondersteuner, onderwijsassistent, stagiaires). Een
stappenplan hiervoor vind je hier. 

Mogelijkheden vanuit de school zelf:

       Talentiko, Qrabbl door:
        - opvang voor een dag te regelen;
        - 4 daagse schoolweek met inzet van één van deze  
          partijen als 5e dag;
        - ochtenden les door leerkracht, middagen door één van   
          dit soort partijen.

       ondersteuning van onderwijsassistent/leraarondersteuner.

       leerjaren heen (dus niet meer 1 leraar voor elke klas, maar 
       meerdere). 

Mogelijkheden om beleid aan te passen op stichtingsniveau:

       bijv. eventmanager, school business manager, office manager.
 



GEREEDSCHAPSKIST BINDEN EN BOEIEN
n.b. Ga bij de genoemde opties na wat hierover stichtingsbreed is afgesproken

Scholing en ontwikkeling

 Regeling stagevergoeding, voorbeeld:
https://drive.google.com/file/d/1c0Gm_xwqFTjDCh
kUSni58-piXccZlsqD/view

 E-learning mogelijkheden voor
invalleerkrachten/zij-instromers/herintreders via
Transvita.

 Workshop "grip op je loopbaan" 

 Subsidiemogelijkheden controleer via de
volgende link of er mogelijkheden zijn om gebruik
te maken van een subsidie. 

Ontbreekt er nog een optie? Inspireer en deel!
Neem hiervoor contact op met één van

onderstaande contactpersonen. 

Levens-fase-bewuste
Arbeidsvoorwaarden

Werkgeluk / duurzame
inzetbaarheid (DI)

Leden van de werkgroep: 
Gert Broekhuizen (Voila), Barbera Cantor (het Sticht), Yvonne Veenstra (CBO Zeist)

Ronald de Moor (v/d Huchtscholen), Bea Lokhorst (SKOSS), Nardy Ragas (KPOA) en Deborah Steur (Transvita) 

Generatiepact 

Spitsuurverlof 

RVU regeling 

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid 

Werk maken van werkgeluk 
Hier zijn meerdere mogelijkheden voor. Neem ook contact
op met het Loopbaancentrum van Transvita. Maatwerk
kunnen we dan ook realiseren naar behoefte. 

Talentmanagement 

Taak- en functiedifferentiatie 

Taken anders organiseren
Voorbeeld 1 en nog inspiratie voor een andere optie. 

Verlagen werkdruk

https://www.transvita.nl/voor-leerkrachten/transvita-academie
https://www.transvita.nl/loopbaancentrum/loopbaanworkshop
https://www.dus-i.nl/subsidies
http://www.inpro6.nl/
http://www.inpro6.nl/
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/maatwerkregeling-duurzame-inzetbaarheid--eerder-uittreden-mdieu/vraag-en-antwoord/wat-is-een-rvu
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/maatwerkregeling-duurzame-inzetbaarheid--eerder-uittreden-mdieu/vraag-en-antwoord/wat-is-een-rvu
https://www.vfpf.nl/actueel/sectoranalyse-primair-onderwijs-biedt-aanknopingspunten-voor-beleid-over-duurzame?utm_medium=email%20en%20https://www.vfpf.nl/sites/default/files/2022-01/Factsheet%20sectoranalyse%20APPO-VfPf.pdf
https://www.vfpf.nl/actueel/sectoranalyse-primair-onderwijs-biedt-aanknopingspunten-voor-beleid-over-duurzame?utm_medium=email%20en%20https://www.vfpf.nl/sites/default/files/2022-01/Factsheet%20sectoranalyse%20APPO-VfPf.pdf
https://www.driessen.nl/opdrachtgevers/kennis/publicatie-geluk-werkt-door
https://www.driessen.nl/opdrachtgevers/kennis/publicatie-geluk-werkt-door
https://www.transvita.nl/loopbaancentrum/assessment
https://www.transvita.nl/loopbaancentrum/assessment
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/thema/innovatie-2/anders-organiseren
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/thema/innovatie-2/anders-organiseren
https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/door-taken-anders-te-organiseren-benutten-we-talent-en-verhogen-we-het-werkplezier-van
http://www.schoolpleinnoord.nl/anders-organiseren
https://www.vfpf.nl/vraagstukken/hr-en-arbo/hoe-verlaag-ik-de-werkdruk-op-school

