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Wat is Regionaal transfercentrum Transvita
Stichting RTC Transvita is hét regionaal transfercen-
trum voor primair onderwijs in Midden-Nederland. 
Transvita houdt zich in dat kader bezig met een 
gezamenlijke aanpak van arbeidsvraagstukken.

Transvita is in 2016 opgericht door de Vereniging 
Partners in Onderwijs, een vereniging van zo’n 35 
besturen met ruim 300 scholen in Midden-Nederland.

Deze brochure is speciaal geschreven voor de school-
leiders, bestuurders en staffunctionarissen van de bij 
Transvita aangesloten besturen.

Transvita houdt zich voor haar scholen bezig met:
• Vervangingen: Het coördineren van de vervangers 

en vervangingsbehoefte door middel van pool-
managment voor diverse doelgroepen

• Het ondersteunen bij loopbaanvragen middels een 
eigen loopbaancentrum

• Professionalisering van personeel
• Diverse initiatieven en facilitering op het gebied 

van werving van personeel
• Interbestuurlijke samenwerking, op bestuurs-, 

HR- en directieniveau

Dit boekje vertelt hierna kort wat de dienstverlening 
op deze gebieden inhoudt. 

Voor verdiepende informatie nodigen wij u graag uit 
om contact met ons op te nemen op 
T 030-600 88 18
info@transvita.nl

Veel leesplezier namens het team van RTC Transvita.

“Transvita geeft uitwerkingen  
aan onze samenwerkingsbehoefte 

in de regio zodat we ons op 
arbeidsmarktthema’s kunnen versterken. 

We merken dat hierdoor regionale 
verbinding ontstaat en er gezamenlijke 

initiatieven tot stand komen die  
anders wellicht niet van de grond 

zouden zijn gekomen.” 
(Jan Spier, Bestuursmanager Bij Fluenta 

Nieuwegein en Voorzitter van het 
bestuur van Transvita)



Vervangingen
Transvita coördineert de vervangers en vervangings-
behoefte voor de ruim 300 aangesloten scholen via 
de PiO-invalpool. De PiO-invalpool bestaat al sinds 
2005 en staat goed bekend als de grootste invalpool in 
Midden-Nederland. De invalpool regelt de inzet van de 
flexpoolers, talent- en zilverpoolers, bestuurspoolers 
en onderwijsassistenten. Hiernaast beheert de inval-
pool ook speciale pools zoals de pool gepensioneerden 
en de pool talent van buiten. De PiO-invalpool ont-
zorgt de scholen door het leggen van alle contacten 
met een invalkracht, wanneer er een leerkracht of 
onderwijsassistent nodig is.

Leerkrachten hebben een PABO-diploma of hun 
eindstage afgerond voordat ze ingezet worden. Een 
onderwijsassistent heeft minimaal een afgeronde 
MBO-4 opleiding en affiniteit met de doelgroep. In 
beide gevallen zijn ze in het bezit zijn van een geldige 
VOG, die door ons verzorgd wordt.

De leerkrachten en onderwijsassistenten in de PiO-
invalpool beheren hun eigen agenda. Op basis van 

hun wensen (denk aan groep, werkdagen, werkgebied 
e.d.) wordt hun agenda gevuld met passend werk. 
Wanneer de match gemaakt is en zij naar een school 
gaan, ontvangen zij bij dat bestuur een tijdelijke 
aanstelling voor de duur van de vervanging, conform 
de CAO Primair Onderwijs. D.m.v. het gebruik van een 
computerapplicatie “VervangingsManager”, wordt de 
ketenbepaling van de Wet Arbeid in Balans door ons 
bewaakt.

In onze PiO invalpool zit een grote groep vervangers 
- met een mix van achtergrond, leeftijd en motivatie -  
waar een beroep op kan worden gedaan. Er zijn inval- 
krachten die op zoek zijn naar een vaste of tijdelijke 
baan, maar ook die herintreden, sparen voor een reis, 
er seizoenswerk of een 2e baan naast hebben, of zich 
na een verhuizing willen oriënteren op nieuwe scholen. 
Ook gepensioneerden, die nog willen blijven werken, 
kunnen via ons ingezet worden. 

Via de invalpool hebben al vele invalkrachten hun 
ideale baan of balans vrije tijd-werk gevonden.

Hèléne Meijer

Planner

Madeleine van Tilburg

Assistent Coördinator Invalpool

Zirka Jansen

Coördinator Invalpool

Petra Agema

Planner 



Transvita Loopbaancentrum
‘Samen vitaal door verandering’

Transvita biedt besturen en individuele medewerkers 
van aangesloten scholen/besturen ondersteuning bij 
loopbaanvragen, vitaliteit en mobiliteit. Wij helpen 
werknemers zich bewust te zijn van hun (on)mogelijk-
heden en om hierbij passende doelen concreet te maken.

Niet alleen functies zijn aan verandering onderhevig, 
mensen zelf zijn dat ook. Door ervaringen die iemand 
opdoet in werk- en/of privésituatie kan het zijn dat er 
anders naar zaken wordt gekeken, meer uitdaging moet 
worden gezocht of behoefte ontstaat een stapje terug 
te doen. Werknemers die met plezier én op de goede 
plek werken zijn vitaler, zorgen voor meer kwaliteit en 
hebben een lager ziekteverzuim.

Goed kijken naar wat motiveert en waar talenten 
liggen, maar ook welke overtuigingen en belemmerin-
gen hierbij een rol spelen, kan helpen om inzicht te 
vergroten en een nieuw duurzaam perspectief te 

ontwikkelen. Het gaat hierbij om inzicht in jezelf, in 
werkrelaties die wél of juist niet meer inspireren, maar 
ook in de mogelijkheden die helpen bij groei en/of 
vitaliteit. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik... en hoe 
dan? Het loopbaancentrum helpt bij deze ontdekkings-
reis, die naar een passende plek binnen of buiten het 
onderwijs kan leiden. 

Hoe doen we dat?
• Voor elke werknemer 1 of 2 gratis loopbaange-

sprekken waarin we met hem/haar kunnen reflec-
teren en misschien een eerste stap kunnen zetten, 
eventueel inclusief een assessment op maat. 
Aanmelden kan rechtstreeks via onze website.

• Langere betaalde trajecten tegen kostprijs. Dit 
kunnen werk-naar-werk-trajecten zijn of bijvoor-
beeld een loopbaanoriëntatie traject.

• Passende trajecten in het kader van goed werkge-
verschap en het anticiperen op ww-risico’s.

"Transvita helpt ons via de 
PiO-invalpool goed om de inval 
op onze school te regelen. Dit 

ontzorgt ons enorm. Wij zijn op 
de Caeciliaschool heel blij met de 

ondersteuning van Transvita.” 
(Desiree Sorgedrager, Schoolleider 

van de Caeciliaschool  
in Amersfoort)

Wil jij lesgeven maar ook toekomen aan andere dingen die voor 
jou belangrijk zijn? Als oproep-leerkracht via de PiO-invalpool 
van Transvita, sta je voor de klas wanneer het jou uitkomt.

Meld je aan bij de grootste invalpool in het basisonderwijs 
van Midden Nederland op www.transvita.nl/invalpool

Én voor  
de klas ...

Wil jij lesgeven maar ook toekomen aan andere dingen die voor 
jou belangrijk zijn? Als oproep-leerkracht via de PiO-invalpool 
van Transvita, sta je voor de klas wanneer het jou uitkomt.

Meld je aan bij de grootste invalpool in het basisonderwijs 
van Midden Nederland op www.transvita.nl/invalpool

... én trainen  
voor de  
marathon?



• Wij zetten een scala aan digitale tools in om 
competenties en/of voorkeurgedrag in beeld te 
brengen. Deze zijn bruikbaar bij teamontwikke-
ling/vlootschouw of wanneer er behoefte is om 
bijvoorbeeld zicht te krijgen op competenties voor 
onderwijsassistent, ib’er of schoolleider.

• Onze loopbaancoaches hebben kennis van de 
onderwijsarbeidsmarkt, loopbaanontwikkeling en 
een groot netwerk.

• Onze ervaren professionele loopbaancoaches zijn 
Noloc-gecertificeerd en kennen het onderwijs van 
binnenuit. Neem een kijkje op onze site om onze 
coaches en hun specialismen te leren kennen.

Deborah Steur

Coördinator vaste pool / 

Loopbaancoach

Jacqueline van den Heuvel

Coördinator vaste pool / 

Loopbaancoach

Marcel Hermens

Senior Coördinator  

Talentenpool

‘Veranderen begint met het zetten 
van de eerste stap.’



Professionalisering

De Transvita Academie
Transvita wil bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs. 
Voor vaste poolers waarvoor het loonlijstbestuur de 
begeleiding heeft gedelegeerd, hebben wij de Transvita 
Academie ingericht. Voor onze PiO-(flex)poolers, die 
voor elke vervanging een tijdelijk contract aangaan, is 
professionaliseren geen vanzelfsprekendheid. Daarom 
vinden wij het belangrijk dat ook zij (kosteloos) 
gebruik kunnen maken van ons scholingsaanbod. 

Onze Transvita Academie bestaat uit een e-learning-
platform, workshops en de mogelijkheid voor (zelf)
observatie. 

• In de e-learning is, naast modules die aansluiten bij 
de bekwaamheidseisen, een scala aan onderwerpen 
te vinden die kunnen zorgen voor verdieping en 
verbreding van kennis en vaardigheid. Hierbij 
maken we gebruik van het aanbod van E-learning 
Wizard. De cursussen (meestal 4 uur) staan vol met 
praktische tips en video’s van echte lessen. 

• Voor workshops kijken we naar onderwerpen 
die zich meer lenen voor uitdiepen of ervaren in 
een groep. Hierbij maken we ook gebruik van het 
aanbod van de Marnix Academie en/of Hogeschool 
Utrecht (HU). Transvita organiseert ook (op maat) 
workshops. De workshop ‘Jouw Loopbaan’ geeft 
bijvoorbeeld inzicht in wat er aan de orde komt bij 
loopbaanontwikkeling en helpt werknemers een start 
te maken met een beknopt loopbaan- of ontwik-
kelingsplan. In deze workshop leggen we verbinding 
tussen belangen en behoeftes van werknemer en 
bestuur. Een eerste kennismaking is kosteloos.

• Om onze poolers waar zinvol ook in de klas ontwik-
kelingsgericht te kunnen observeren, maken we 
gebruik van het door ons ontwikkelde digitale 
observatie-instrument ‘Bekwaamheidslijst 
Onderwijs’. Wij hebben een toolkit van Iris 
Connect tot onze beschikking, waar poolers 
gebruik van mogen maken. 

Voor HR-medewerkers is er in co-creatie met de HU een 
leergang-HR ontwikkeld met een verdiepend aanbod.

“Het fijne aan de e-learning van de  
Transvita academie is;  

je hebt een brede keuze van actuele thema’s, je 
kunt je tijd helemaal zelf indelen en je krijgt er 
ook een deelcertificaat van. Dat laatste is ook 
prettig met het oog op het kunnen aantonen 

van je eigen professionalisering.”  
(Beer Baart, Talentpooler via RTC Transvita)



Werving voor de regio
Voor het aantrekken van nieuw personeel coördineert 
RTC Transvita verschillende activiteiten binnen onze 
regio.

Regionale vacaturebank www.voordeklas.nl
RTC Transvita heeft een regionale vacaturebank 
www.voordeklas.nl. Deze vacaturebank heeft een 
grote exposure in de regio. Er zijn maandelijks veel 
nieuwe unieke bezoekers. Voordeklas is gelinkt aan 
grotere vacaturebanken, zoals Indeed en Jobbird. 
Door alle vacatures die beschikbaar zijn binnen onze 
deelnemende besturen te publiceren, zorgen we ervoor 
dat ons bereik toeneemt. RTC Transvita verzorgt 
desgewenst de plaatsing van de vacatures. Hiermee 
ontzorgen wij scholen. Via RTC Transvita lopen er 
diverse initiatieven om onbevoegd-bekwaam personeel 
te interesseren in het basisonderwijs en vervolgens 
te begeleiden naar een werkplek. Dit kan bijvoorbeeld 
via het Portal Talent van Buiten dat is gekoppeld aan 
www.voordeklas.nl. 

Zij-instroom
RTC Transvita is hét regionale loket voor zij-instromers. 
Onze loopbaanprofessionals selecteren op potentie via 
matchtafels en pre-scans (geschiktheidassessments). 
Kansrijke kandidaten zijn verzameld in onze database 
TransPOort (www.transpoort.nu). De scholen uit de 
regio kunnen gebruikmaken van deze database en zo in 
contact komen met voorgeselecteerde kandidaten.

Herintreders
RTC Transvita werft herintreders voor de scholen bin-
nen de regio. We hebben een op maat gesneden traject 
ontwikkeld om deze herintreders goed te laten landen 
in het onderwijs. Een herintreder doorloopt samen met 
een loopbaancoach een aantal fasen binnen dit proces 
om het onderwijs weer helemaal eigen te maken en met 
vertrouwen in te stromen voor de klas.

Campagnes
RTC Transvita heeft permanente campagnes lopen 
via Social Media. Daarnaast initiëren we regelmatig 
doelgroepcampagnes. Dit om potentiele kandidaten 
te bereiken en het imago van onze sector verder te 
verbeteren. “Via www.voordeklas.nl bereiken we  

veel potentiele onderwijskrachten.  
De regio is extra zichtbaar door deze  

mooie vacaturebank.”  
(Iris Ouwerkerk, adviseur ontwikkeling  

personeel en organisatie van  
Stichting Klasse, Gouda)



Interbestuurlijke samenwerking,  
op bestuurs-, HR- en directieniveau

Transvita geeft onder de vlag van de Vereniging 
Partners in Onderwijs de samenwerking in de regio 
vorm door, daar waar een gezamenlijke aanpak van 
arbeidsmarktvraagstukken van meerwaarde kan zijn, 
initiatief te nemen. 

Transvita verzamelt en publiceert onder meer relevante 
regionale trends en cijfers, bijvoorbeeld omtrent 
de huidige en toekomstige vraag en het aanbod van 
onderwijspersoneel in onze regio. 

Ook faciliteert Transvita interbestuurlijke samen- 
werking. Er worden in dit kader thema-werkgroepen 
gecoördineerd en er worden kennisnetwerken onder-
houden waarin expertise wordt gedeeld en beschikbaar 
komt voor de regio. 

Daarnaast coördineert Transvita gezamenlijke aan-
vragen van regionale subsidies zoals bijvoorbeeld  
de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP).

“Transvita coördineert overkoepelende 
initiatieven op het gebied van 

bijvoorbeeld ‘duurzame inzetbaarheid’  
en ‘anders organiseren’.  

Daar hebben we echt wat aan voor  
onze scholen in de regio!” 

(Margreet van Belzen, Manager HR bij 
Stichting PCBO Amersfoort)



Contact: 
RTC Transvita
Wattbaan 51-4
3439 ML  Nieuwegein
T 030 600 88 18
info@transvita.nl
www.transvita.nl


