Extra hulp
voor de klas,
via talent
van buiten!
Vanaf 1 januari 2021 is er voor de regio Midden-Nederland een mooie
subsidie beschikbaar: ‘Extra Hulp Voor De Klas’. De subsidie maakt het
mogelijk voor scholen om extra ondersteunend personeel in te zetten.
Bijvoorbeeld om een afwezige werknemer te vervangen, het primaire
schoolproces te ondersteunen, taken van leraren of schoolleiders te
verlichten of om personeel in te zetten voor (online) gastlessen.

Talent van buiten,
via een handige portal
Regionaal Transfercentrum Transvita ontwikkelde een digitale
portal, waar scholen in contact kunnen komen met (on)bevoegde
mensen die kunnen ondersteunen op school. Denk aan een leraar
techniek, muziek of lichamelijke opvoeding, een gastdocent vanuit
de brandweer of het ziekenhuis, een student die kan ondersteunen
of een onderwijsassistent. Allen zijn gescreend en kunnen je helpen
om bijvoorbeeld afwezigheid door corona op te vangen of de algemene
werkdruk op je team te reguleren. Ook de onbevoegde leraren kunnen
prima een klas draaien, wel moet er binnen de school dan sprake zijn
van supervisie.
Voor wie is de portal?
Alle scholen die participeren in de subsidieaanvraag Extra
Hulp Voor De Klas EHK20089, EHK20094 en EHK20097 kunnen
gebruik maken van deze portal; dit zijn bijna alle besturen uit
het aanvraaggebied van Transvita.

Hoe werkt de portal?
Voor het beschikbaar krijgen van talent van buiten, de
plaatsing en de eventuele verloning zijn we duurzame
samenwerkingen aangegaan met drie organisaties:
ECHT Onderwijs, YoungCapital en Meester Rembrandt. In
transparante afspraken is vastgelegd dat er marktconforme
arbeidsvoorwaarden gelden voor alle kandidaten en dat er
op geen enkele manier wordt geprobeerd om mensen weg te
trekken die al werkzaam zijn in het onderwijsveld.
Deze drie partijen vind je terug op de portal, die onderdeel
is van de regionale vacaturewebsite www.voordeklas.nl
en bereikbaar via de ingang ‘Met jouw expertise in het
basisonderwijs’ op de homepage.
ECHT Onderwijs
ECHT Onderwijs en Transvita staan voor het verbinden van
onbevoegd bekwaam talent van buiten aan het onderwijs.
Dit doen wij door talent te screenen en te selecteren aan de
hand van de juiste (leraar)competenties en vaardigheden.
Daarna koppelen wij deze kandidaten aan het online platform,
die je via deze weg kunt bekijken, selecteren en boeken.
Ook kun je een zoekopdracht plaatsen waarmee ECHT Onderwijs
aan de slag gaat.

Veel mensen willen graag
een steentje bijdragen aan
het onderwijs. Een deel van
hen wil zich ook oriënteren
op een mogelijke carrière in
het onderwijs. Met de portal
‘Talent van buiten’ kom je in
contact met deze groep mensen
en kun je extra ondersteuning
aantrekken voor je school. Het
is zelfs mogelijk dat je via deze
weg iemand voor langere tijd in
kunt zetten, of personeel voor
duurzame instroom aan kunt
trekken.

YoungCapital
Voor de ad-hoc-inhuur werkt Transvita samen met
YoungCapital. Deze partij beschikt over een grote database met
potentiële kandidaten. Je kunt zelf kandidaten selecteren of
een zoekopdracht plaatsen.
De manier van verlonen is eenduidig, duidelijk en
transparant; in een menukaart staan alle all-in prijzen van
de verschillende categorieën, acht in totaal.
Zo weet je als school altijd waar je financieel aan toe bent.
De kandidaten worden altijd extern verloond. De salarissen
zijn bepaald conform CAO-PO. Je betaalt als school
een vast uurtarief. Zo ontstaan er geen contractuele
verplichtingen richting de kandidaten.
Meester Rembrandt
Enthousiaste mensen die op vrijwillige basis gratis gastlessen
willen verzorgen in het basisonderwijs, vind je ook terug op de
portal. Dit doen we in samenwerking met Meester Rembrandt.

Meer weten
Wil je meer weten over de portal en de mogelijkheden
om ondersteuning aan te trekken voor jouw school
of scholen? Op de portal worden de mogelijkheden
en werkwijze stap voor stap helder uitgelegd.
Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om
contact op te nemen met:
ECHT Onderwijs
Pieter Redelijkheid
06-23406487
pieter@echtonderwijs.nl
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