
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Format plan van aanpak 

Regionale aanpak personeelstekort 

onderwijs - aanvraagronde 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U gebruikt dit format om uw plan van aanpak te schrijven voor een subsidieaanvraag 

voor de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2022 (RAP). De 

onderdelen in het format zijn gebaseerd op de regeling Regionale aanpak 

personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 en de wijzigingsregeling 2022. 

 

Het gebruik van dit format geeft geen garantie tot een positieve beoordeling van uw 

aanvraag. Het is mogelijk dat wij na indiening van uw aanvraag u vragen uw plan te 

verduidelijken of aan te vullen. 



 

Algemeen 
In het plan van aanpak beschrijft u de activiteiten die zich richten op bestaande of te 

verwachten kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Dit 

kunnen ook activiteiten zijn gericht op het tot stand brengen of versterken van 

samenwerking in de regio voor het wegwerken van het bestaande of verwachte 

personeelstekort. In het plan beschrijft u ook op welke manier de regio inzet op 

strategische personeelsplanning. 

 

De activiteiten moeten worden uitgevoerd in de periode 1 augustus 2022 tot en met 31 

juli 2023, waarbij uitloop mogelijk is tot uiterlijk 31 december 2023. De regeling vormt 

tevens de basis voor de beoordeling van het plan van aanpak. 

In het plan van aanpak moet een begroting staan. Alle besturen die deelnemen aan de 

uitvoering moeten het plan ondertekenen. Hiervoor kunt u de bijlage aan het eind van 

dit format gebruiken of een (aparte) ondersteuningsverklaring. U vindt deze op de web-

site van de regeling onder ‘Documenten’. 

 

Format plan van aanpak 
Het format volgt artikel 20 en artikel 24 uit de wijziging van de regeling Regionale aan-

pak personeelstekort. Beschrijf in ieder geval: 

 

▪ de regio; 

▪ de besturen en eventueel andere partijen die deelnemen aan de uitvoering van het 

plan van aanpak; 

▪ de gestelde doelen en maak deze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijd-

gebonden; 

▪ de nieuwe of aanvullende activiteiten of voortzetting van activiteiten; 

▪ de wijze waarop de realisatie van de doelen wordt gevolgd en vastgesteld;  

▪ de aanstelling of voortzetting van de aanstelling van een aanjager of projectleider die 

het plan zal uitvoeren;  

▪ de (voorgenomen) inrichting of voortzetting van een informatiepunt of loket; 

▪ op welke manier de regio inzet op strategische personeelsplanning; 

▪ de begroting. 

 

 

 

 



Beschrijving van de regio 
 

Bij een aanvraag voor een nieuwe regio dient u deze hier te beschrijven. U kunt hiervoor 

het invulveld onderaan dit onderdeel gebruiken. 

 

Doet u een aanvraag voor een bestaande regio? Dan zijn de eisen hiervoor hetzelfde 

gebleven. Wijzigt uw regio in samenstelling? Dan moet de nieuwe samenstelling voldoen 

aan dezelfde, onderstaande voorwaarden en beschrijft u de regio in het invulveld. De 

peildatum blijft hetzelfde als in uw oorspronkelijke aanvraag. 

 

De regio moet een aaneengesloten gebied zijn, waarvan de afbakening samenvalt met 

de gemeentegrenzen. In een nieuwe regio mogen vanzelfsprekend géén gemeenten deel 

uitmaken die al deel uitmaken van een al gesubsidieerde regio. Om een beeld te krijgen 

van een aangesloten regio kunt u gebruikmaken van de Regioatlas, en van de kaartjes 

van de bestaande RAP-indeling voor po en vo op www.aanpaklerarentekort.nl. De lijst 

van de gemeenten waar uw regio uit bestaat neemt u op in het aanvraagformulier. 

 

De regio moet aan een aantal eisen voldoen voor wat betreft een minimum deelname 

van het aantal besturen en het aantal fte. Maak aan de hand van een berekening 

inzichtelijk dat de gekozen regio voldoet aan deze eisen. Met de regiotool kunt deze 

gegevens opzoeken. De regiotool en een handleiding voor het gebruik hiervan vindt u in 

het aanvraagformulier. Aanvragen met projectnummers die beginnen met ‘RAP20’ maken 

gebruik van de regiotool met als peildatum 1 oktober 2018. Aanvragen die beginnen met 

‘RAP21’ maken gebruik van de regiotool met als peildatum 1 oktober 2019. Aanvragen 

voor nieuwe regio’s maken gebruik van de regiotool met als peildatum 1 oktober 2020. 

 

Regio-eisen (artikel 8 van de regeling) 

Voor een aanvraag voor het primair onderwijs: 

▪ Ten minste 35 procent van de besturen van de in de betreffende regio gevestigde 

scholen voor primair onderwijs neemt deel aan de aanvraag. 

▪ De scholen uit de betreffende regio hebben ten minste een derde van de 

personeelsomvang, met een minimum van 800 fte. 

 

Voor een aanvraag voor het voortgezet onderwijs: 

▪ Ten minste 50 procent van de besturen van de in de betreffende regio gevestigde 

scholen voor voortgezet onderwijs neemt deel aan de aanvraag. 

▪ De scholen uit de betreffende regio hebben ten minste een derde van de 

personeelsomvang, met een minimum van 1.200 fte. 

 

Voor een aanvraag voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs: 

▪ Ten minste 35 procent van de besturen van de in de betreffende regio gevestigde 

scholen voor primair onderwijs en ten minste 50 procent van de besturen van de in 

de betreffende regio gevestigde scholen voor voortgezet onderwijs neemt deel aan 

de aanvraag. 

▪ De scholen voor primair onderwijs uit de betreffende regio hebben ten minste een 

derde van de personeelsomvang, met een minimum van 800 fte. 

▪ De scholen voor voortgezet onderwijs uit de betreffende regio hebben ten minste een 

derde van de personeelsomvang, met een minimum van 1.200 fte. 



 
 

 

De regio Groot-Amsterdam blijft voor wat betreft het Voortgezet Onderwijs ongewijzigd. 
Opnieuw doet 100 % van de VO-schoolbesturen in de regio mee. Binnen deze besturen is 
1570  fte aan personeel werkzaam, totaal aantal leerlingen 19.218 (gegevens regiotool – 
peildatum 1 oktober 2018). 
Ook de drie participerende opleidingsinstituten: Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van 
Amsterdam en de Vrije Universiteit, zullen hun bijdrage aan onze regionale samenwerking 
voortzetten. De regio Groot-Amsterdam werkt samen met de regio Zuid-Kennemerland, de 
aanvragen zijn wat betreft inhoud & activiteiten identiek aan elkaar. Beide regio’s zullen 
verder werken onder de naam Talent als Docent. 
 
Nieuw is dat met ingang van 1-8-2022 ook alle MBO-besturen, met alle MBO-locaties die in 
onze regio gelegen zijn, zullen participeren binnen Talent als Docent. Voor de regio Groot-
Amsterdam zijn dat locaties van Yuverta, ROCvA en NOVA. 



Beschrijving van de nieuwe partners betrokken bij het plan van 

aanpak 
 

Is bij een bestaande regio de rol, bijdrage of expertise van onderstaande partners het-

zelfde gebleven als in het oorspronkelijke plan van aanpak? Dan hoeft u hier niets in te 

vullen. Bij wijzigingen in een bestaande regio of bij een nieuwe regio vult u dit wel in. 

 

Geef een beschrijving van de regionale samenwerking en welke partners hierbij betrok-

ken zijn: 

▪ Lerarenopleidingen 

▪ Mbo-opleidingen 

▪ Andere partijen 

 

Beschrijf kort wat hun rol, bijdrage of expertise is bij de uitvoering van het project. 



 

 

Met ingang van 1-8-2022 zal het MBO in onze regio toetreden tot het project Talent als 
Docent. Voor de regio Groot - Amsterdam gaat het om de volgende drie ROC’s: Yuverta (MBO 
locatie Aalsmeer), ROC van Amsterdam (MBO College Amstelland in Amstelveen, ROC Airport 
in Hoofddorp en NOVA College Haarlemmermeer.   
 
Moeilijk vervulbare vacatures binnen het MBO zijn docenten in de sectoren: Zorg, Techniek, 
ICT, Bouw en Scheepvaart. Daarnaast blijkt het ook lastig om vacatures voor ondersteunende 
functies in te vullen, met name bij ICT, HR en Inkoop. Ook functies in de beveiliging zijn lastig 
in te vullen. Talent als Docent richt zich tot op heden vooral in op het werven en voorlichten 
van mensen die opteren voor docentfuncties. In de praktijk verwijzen we nu al mensen die 
graag werkzaam willen zijn in de onderwijssector, maar wiens vooropleiding inhoudelijke of 
qua niveau onvoldoende mogelijkheden biedt, door naar ondersteunende en/of staffuncties 
binnen onze besturen. Ook voor het MBO is het werven en voorlichten van deze doelgroep 
relevant. 

Bijdrage: 
De MBO’s zullen als volwaardig partner deelnemen aan het project en daarmee bijdragen aan 
de regionale bestuurlijke samenwerking die er binnen het project zowel op stuurgroep-
niveau, op uitvoeringsniveau en binnen de opgezette netwerken wordt vormgegeven. 
 
Natuurlijk bestaat er op het MBO uitgebreide kennis over deze sector en over het specifieke 
MBO-docentprofiel en de meest passende routes voor die doelgroep. 
Naast deze kennis is er specifieke expertise in het MBO aanwezig. Binnen het MBO werkt men 
(in vergelijking met het VO) immers al langer met zij-instromende docenten en hybride 
docenten. Vanuit die ervaring is expertise ontwikkeld op het gebied van zij-instroom en een 
meer flexibele inzet van docenten door het hybride docentschap. 
 
Die kennis en expertise kan in Talent als Docent gebruikt worden bij het “MBO-proof” maken 
en het verder ontwikkelen van het huidige aanbod in alle drie de pijlers, en het ontwikkelen 
van nieuw aanbod. 
 



Voort te zetten activiteiten in bestaande regio’s 
Doet u een aanvraag doet voor een bestaande regio? Dan somt u hier de activiteiten op 

die u ongewijzigd voort gaat zetten in de periode 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 

2023. Geef ook de periode en duur van deze activiteiten aan. 

 

Activiteitenoverzicht 

Algemeen 
 
Naam activiteit Periode en duur van 

de activiteit 

Opmerkingen 

0.1 Projectleider 0,4 fte voor 1 jaar  

0.2 Projectsecretaris 0,4 fte voor 1 jaar De functie van de projectsecretaris wordt ingevuld in de rol 

van een projectondersteuner. 

0.3 Vergaderkosten 
 

1 jaar  

 

Pijler 1 Werving, voorlichting & voorbereiding 
 
Naam activiteit Periode en duur van 

de activiteit 

Opmerkingen 

1.1 Website, bouw en 

onderhoud 

Gedurende 1 school-

jaar, duurzaam 
Website wordt aangepast op de nieuwe partners en op het 

nieuwe aanbod. 

1.2 Regionaal 
informatieloket, 
vraagbaak: 

telefonisch, per mail, 
face-to-face contact  

 

Gedurende 1 school-

jaar 
Dit loket is in afstemming met het landelijke onderwijsloket 
(website) 
 

1.3 Advertenties in lo-

kale kranten 
4 x per schooljaar 
voorafgaand aan 
informatieavonden 

 

1.4 Voorlichtingspak-

ket 
Gedurende 1 school-

jaar 
 

1.5 Informatieavon-

den 

4 x per schooljaar  

1.6 Intakegesprekken Op aanvraag, gedu-

rende 1 schooljaar 

 

1.7 Meeloopdagen Op aanvraag, gedu-

rende 1 schooljaar 

 

1.8 Cursus Ontdek je 

Talent als Docent 

3 dgn -  4 x pj bij vol-

doende animo 

Aanbod gedurende 1 

jaar. 

Deze cursus boden we voorheen aan onder de naam Zin in 

Lesgeven.  

1.9 Opfriscursus voor 

herintreders 

2 dgn – 2 x pj bij vol-

doende animo 

Aanbod gedurende 1 

jaar. 

 

1.10 Ministage in het 

veld (geven minilesje, 

2 interviews afnemen) 

1 dag op een vd scho-

len 

Aanbod gedurende 1 

jaar. 

 



Pijler 2 Inductie & Voortgezette professionalisering 

 
Naam activiteit Periode en duur van 

de activiteit 

Opmerkingen 

2.1 ICALT trainingen –  
1,2 en 3 
 

Aanbod gedurende 1 

jaar. Dagdeel per trai-

ning 

 

2.2 Ondersteuning 
scholen ontwikkelen 3 
jarig inductie-
arrangement 
(maatwerk) 

 

Gedurende schooljaar. 

Aanbod gedurende 1 

jaar. 

 

2.3 Opleiding tot 
coach 

(brede basisopleiding 
– theorie & praktijk) 
 

Jaar – 5 
bijeenkomsten. 

 
Aanbod gedurende 1 

jaar. 

 

2.4 Werkconferentie 
coaches 
 

Dagdeel 1 keer per 
jaar. 
Aanbod gedurende 1 

jaar. 

 

2.5 Informatie & 
scholingsmiddagen 
begeleiden zij-
instroom/speciale 
trajecten 

(ASK/onderwijstrainee
s)  
 

3 per schooljaar – 1 
maal informatief, 
scholing en intervisie 
 
Aanbod gedurende 1 

jaar. 

 

2.6 Cursus intervisie 

 

4 dagdelen/ 

bijeenkomsten 
Aanbod gedurende 1 

jaar. 

 

 

Pijler 3 SHRM (ondersteunend aan…) 
 
Naam activiteit Periode en duur van 

de activiteit 

Opmerkingen 

3.1 Masterclass 
Loopbaanontwikkeling
/Regie over eigen 
loopbaan 

 

3 uur 

Aanbod gedurende 1 

jaar. 

 

3.2 Netwerk HRM 

 

Min 4 bijeenkomsten 

per jaar – 2 uur 

 

Gedurende 1 school-

jaar 

 

3.3 Netwerk 
“bovenschoolse” 
coaches  
 

Min 4 bijeenkomsten 

per jaar – 2 uur 

 

Gedurende 1 school-

jaar 

 

3.4 Netwerk  voor zij-
instromers 
 

Min 4 bijeenkomsten 

per jaar – 2 uur 

 



 

Gedurende 1 school-

jaar 

3.5 Stimuleringsbeurs 10 beurzen per jaar 

Gedurende 1 school-

jaar 

We handhaven deze beurs, maar zullen deze gerichter in-

zetten voor specifieke gevallen. 

 

 



Doelstelling en activiteitenplanning  
Geef hier een korte algemene beschrijving van de doelstellingen en inhoud van de 

nieuwe en/of gewijzigde activiteiten die u gaat ondernemen in nieuwe en bestaande re-

gio’s. Beschrijf de doelstellingen en maak ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 

en tijdgebonden. Geef vervolgens de activiteiten weer in het activiteitenoverzicht. Doe 

dit zo concreet mogelijk. Benoem daarbij de beoogde resultaten en producten. Vermeld 

waar mogelijk aantallen en cijfers. Maak duidelijk op welke manier u het behalen van de 

doelen gaat volgen en vaststellen. 

 

Som hier ook uw activiteiten op die inzetten op strategische personeelsplanning. 

 

Activiteitenoverzicht 

 

Pijler 1 Werving, voorlichting & voorbereiding 
 

Naam activiteit Periode en duur 

van de activiteit 

Beoogde resultaten 

en producten 

Opmerkingen 

1.11 Bijscholen col-

lega’s regioloket 
Bij aanvang school-

jaar, 3 dagdelen. 

Expertise medewer-

kers regioloket ook 

gericht op MBO. 

Deze bijscholing bie-

den we ism MBO part-

ners & opleidingsinsti-

tuten. 

1.12 Social mediacam-

pagne 
Gedurende het hele 

schooljaar. 

Bereik en voorlichting 

aan diverse doelgroe-

pen vergroten. 

 

1.13 Fysieke campagne 

openbaar vervoer 

Gedurende het hele 

schooljaar 

Bereik diverse doel-

groepen vergroten. 

 

1.14 Voorlichtingsfilm-

pjes Talent als Docent 

In 1e semester, 3 

filmpjes 
Verschillende doel-

groepen interesseren, 

informeren en advise-

ren. 

 

1.15 Bijscholen trainers 

Ontdek je Talent als 

Docent 

Bij aanvang school-

jaar, 3 dagdelen. 

Expertise trainers 

Ontdek je Talent als 

Docent ook gericht op 

MBO. 

Training Ontdek je Ta-

lent als Docent sluit 

optimaal aan bij alle 

doelgroepen. 

Deze bijscholing bie-

den we ism MBO part-

ners & opleidingsinsti-

tuten. 

1.16 Portfoliobegelei-

ding zij-instromers 

Gedurende het 

schooljaar. 

Gerichte ondersteu-

ning bij de samenstel-

ling van het portfolio 

gericht op het as-

sessment van de ZiB. 

 

 
  



Pijler 2 Inductie & Voortgezette professionalisering 
 

Naam activiteit Periode en duur van 

de activiteit 

Beoogde resultaten 

en producten 

Opmerkingen 

2.7 Bijscholen trainers 

kernteam 
Bij aanvang school-

jaar, 3 dagdelen. 

Expertise trainers 

kernteam ook gericht 

op MBO. 

Deze bijscholing bie-

den we ism MBO part-

ners & opleidingsinsti-

tuten. 

2.8 Aanpassen be-

staande trainingsaan-

bod op nieuwe doel-

groepen. 

Gedurende het hele 

schooljaar. 

Het trainingsaanbod is 

inhoudelijk en materi-

aal afgestemd op 

deelnemers vanuit het 

VO én het MBO. 

 

2.9 Cursusmateriaal 

aanpassen 

Gedurende het hele 

schooljaar. 

Aantrekkelijk en duur-

zaam cursusmateriaal 

voor alle deelnemers.  

 

2.10 Uitvoeren cur-

susaanbod voor over-

stappers 

Gedurende het hele 

schooljaar 

Overstappers hebben 

mogelijkheid om mo-

dules te volgen op het 

gebied van een sterke 

start. 

We bieden 5 modules: 

Sterke Start; 

Relatie & Klassenma-

nagement; 

Effectieve lesorgani-

satie; 

Doelsysteem; 

Groepsdynamica. 

2.11 Ontwikkelen 

nieuw aanbod 

Gedurende het 

schooljaar 

Op basis van de be-

hoefte van de over-

stappers, ontwikkelen 

we aanvullende mo-

dules. 

 

2.12 Uitvoering 

leerarrangement 

docent in 

doorstartfase 

Deel 1: “Gepokt & ge-

mazeld” 

Deel 2: “De lat hoog 

leggen” 

Deel 1 najaar 2022. 

Deel 2 voorjaar 2023. 

Na de inductiefase, 

volgt de doorstartfase 

voor startende docen-

ten. Voor deze doel-

groep bieden we een 

integraal leerarrange-

ment, zodat zij zich 

optimaal doorontwik-

kelen tot een ervaren 

docent. 

 

 

  



Pijler 3 SHRM 

 

Naam activiteit Periode en duur van 

de activiteit 

Beoogde resultaten 

en producten 

Opmerkingen 

3.6 Bijscholen trainers 

kernteam 
Bij aanvang school-

jaar, 3 dagdelen. 

Expertise trainers 

kernteam ook gericht 

op MBO. 

Deze bijscholing bie-

den we ism MBO part-

ners & opleidingsinsti-

tuten. 

3.7 Voorlichting geven 

aan diverse betrokke-

nen over 2e en hogere 

bevoegdheid 

2 x per jaar voor 1 

feb en voor nieuwe 

schooljaar 

Informeren en stimu-

leren van schoolleidin-

gen en HR-medewer-

kers over  het behalen 

van een 2e of hogere 

bevoegdheid in een 

tekortvak. 

Terugdringen van on-

derbevoegd lesgeven 

en aanwas van docen-

ten in de tekortvak-

ken, in samenwerking 

met de instituten. 

3.8 Samenwerking 

met andere interne 

betrokkenen, zoals HR 

adviseurs, recruiters 

Gedurende het hele 

schooljaar 

Versterken samenwer-

king zowel kwantita-

tief als kwalitatief 

 

3.9 Samenwerking 

met andere externe 

betrokkenen, zoals 

STO, UWV, mobili-

teitscentra 

Gedurende het hele 

schooljaar 

Versterken samenwer-

king zowel kwantita-

tief als kwalitatief 

 

3.10 Werkbijeenkomst 

SHRM gericht op ar-

beidsmarktproblematiek 

op externe locatie voor 

bestuurders, schoollei-

ders, HR-medewerkers in 

het VO 

Najaar 2022. Zicht krijgen op de 

prognoses 2030 voor 

de tekorten in het VO 

en de problemen die 

hierdoor ontstaan. 

In kaart brengen van 

samenwerkingsmoge-

lijkheden en oplossin-

gen binnen de regio. 

 

Deze werkbijeen-

komst zal voorbereid 

en uitgevoerd worden 

ism het VOION. 

3.11 Werkbijeenkomst 

SHRM gericht op ar-

beidsmarktproblematiek 

op externe locatie voor 

bestuurders, schoollei-

ders, HR-medewerkers in 

het MBO 

Najaar 2022. Zicht krijgen op de 

prognoses 2030 voor 

de tekorten in het VO 

en de problemen die 

hierdoor ontstaan. 

In kaart brengen van 

samenwerkingsmoge-

lijkheden en oplossin-

gen binnen de regio. 

 

Deze werkbijeen-

komst zal voorbereid 

en uitgevoerd worden 

ism SBB (Samenwer-

kingsorganisatie Be-

roepsonderwijs Be-

drijfsleven). 

 



Aanvullende eisen 

Om in aanmerking voor subsidie te komen moeten de activiteiten aan een aantal voor-

waarden voldoen. Doet u een aanvraag voor een nieuwe regio? Dan moet u een project-

leider of aanjager aanstellen en een informatiepunt of loket inrichten. Geef hier een 

korte beschrijving van en wees zo concreet mogelijk. Als u nog geen projectleider kunt 

noemen, kunt u bijvoorbeeld een functieomschrijving geven. 

Geef een korte beschrijving van:  

▪ de (voorgenomen) aanstelling van een projectleider of aanjager 

▪ de (voorgenomen) inrichting van een informatiepunt of loket 

 

 

Doet u een aanvraag voor een bestaande regio? Geef dan voor de periode van 1 augus-

tus 2022 t/m 31 juli 2023 een korte beschrijving van: 

▪ de voortzetting van de aanstelling van de projectleider of aanjager;  

 

▪ de voortzetting van het informatiepunt of loket. 

 

 

Op basis van de ervaring en de evaluatie van de afgelopen twee jaar, is besloten de 
aanstelling van de projectleider ongewijzigd te continueren. 

Op basis van de ervaring en de evaluatie van de afgelopen twee jaar, is besloten om het 
informatiepunt en de invulling van het regioloket op dezelfde wijze voort te zetten. 

NVT 

NVT 



Begroting en financiële borging 
De begroting gaat over de periode tussen 1 augustus 2022 en 31 juli 2023, waarbij uit-

loop mogelijk is tot uiterlijk 31 december 2023. Doet u de aanvraag voor een bestaande 

regio? Lever dan een begroting aan voor voort te zetten, gewijzigde én nieuwe activitei-

ten en andere kosten die u maakt in deze periode.  

 

Let op! U kunt in deze begroting geen kosten opnemen die al bekostigd worden uit de 

eerdere subsidietoekenning, ook niet als de activiteiten plaatsvinden tijdens de uitloop-

periode 31 juli 2022-31 december 2022.  

 

De begroting maakt duidelijk welke kosten gemaakt worden en door wie. Daarbij wordt 

de vereiste cofinanciering aangetoond. Dit is ten minste een derde van de totale kosten 

waarvoor u subsidie aanvraagt. De activiteiten uit de begroting moeten een-op-een aan-

sluiten bij de activiteiten uit de activiteitenoverzichten. Gebruik voor activiteiten dezelfde 

naamgeving en/of nummering. 

 

U onderbouwt de opgenomen bedragen door een p*q of door offertes voor bijvoorbeeld 

de aanschaf van materialen of inhuur van derden. Deze offertes hoeft u niet mee te stu-

ren bij de aanvraag. De begroting is realistisch, dat wil zeggen dat de kosten in verhou-

ding staan tot de beoogde resultaten die in het activiteitenplan zijn beschreven. Het 

maximale uurtarief is € 100,00, inclusief overhead en exclusief BTW. 

 

Het verbeteren van de primaire arbeidsvoorwaarden en de inhuur van onderwijsperso-

neel op scholen zijn niet subsidiabel en kunt u daarom niet opgeven als onderdeel van 

de begroting (ook niet als cofinanciering). 

 

Tip voor het maken van een goede begroting: Werk vanaf het begin samen met uw con-

troller. 

 



Activiteiten begroot voor 2022  



Nummer en naam van de activiteit Totaal 

begrote 

kosten  
 

Licht toe: 
- p*q 

- materiaal 
- inhuur 

1.11 Bijscholen collega’s regioloket €6.240,- 4 dagdelen, 5 p. regioloket a €60,-pu= 

€4.800,- 

2 dagdelen, 3 p. MBO’s a €60,p pu= 

€1.440,- 

1.12 Social mediacampagne €2.500,- Inhuur freelance tekstschrijver en expert social 

media expert 

Offerte max €2.500,- 

1.13 Fysieke campagne openbaar 

vervoer 

€20.000,- Bestickering OV voor 2 bussen 4 wkn offerte 

max €12.000,- 

Abri-campagne offerte max €8.000,- 

1.14 Voorlichtingsfilmpjes Talent als 

Docent 

€5.000,- Offerte productie online videocontent offerte 

max €5.000,- 

1.15 Bijscholen trainers Ontdek je Talent 

als Docent 

€2.880,- 2 dagdelen, 4 p. VU a €90,-pu=€2.880,- 

 

1.16 Portfoliobegeleiding zij-instromers €6.000,- 20 ZiB’ers x 5 uur pp x €60,-= €6.000,- 

2.7 Bijscholen trainers kernteam €8.160,- 4 dagdelen, 7 trainers a €60,-pu= €6.720,- 

2 dagdelen, 3 p. MBO’s a €60,p pu= 

€1.440,- 

2.8 Aanpassen bestaande 

trainingsaanbod op nieuwe doelgroepen. 

€2.880,- 12 trainingen en modules x 2 trainers x 2 uur x 

€60,-= €2.880,- 

2.9 Cursusmateriaal aanpassen €840,- 7 trainers x 2 uur x €60,-= €840,- 

2.10 Uitvoeren cursusaanbod voor 

overstappers 

€2.880,- 6 modules, gericht op MBO deelnemers, x 2 

trainers x 4 uur x €60,- = €2.880,- 

2.11 Ontwikkelen nieuw aanbod €960,- 4 uur ontwikkeltijd x 2 modules x 2 trainers x 

€60,-= € 960,- 

2.12 Uitvoering leerarrangement docent 

in doorstartfase 

Deel 1: “Gepokt & gemazeld” 

€14.400,- 4 bijeenkomsten x 10 uur x 2 trainers x €90,-= 

€7.200,- 

Deel 2 wordt 2 x aangeboden= €14.400,- 

3.6 Bijscholen trainers kernteam €5.040,- 3 dagdelen x 7 trainers x €60,- = € 5.040,- 

3.7 Voorlichting geven aan diverse 

betrokkenen over 2e en hogere 

bevoegdheid 

€720,- 2 bijeenkomsten van 3 uur x 2 trainers x  

€60,- = €720,- 

3.8 Samenwerking met andere interne 

betrokkenen, zoals HR adviseurs, 

recruiters 

€1.500,- 20 uur x €75,-= €1.500,- 

3.9 Samenwerking met andere externe 

betrokkenen, zoals STO, UWV, 

mobiliteitscentra 

€3.000,- 40 uur x €75,-= €3.000,- 

3.10 Werkbijeenkomst SHRM gericht op 

arbeidsmarktproblematiek op externe 

locatie voor bestuurders, schoolleiders, 

HR-medewerkers in het VO 

€15.000,- Offerte max. €15.000,- 

3.11 Werkbijeenkomst SHRM gericht op 

arbeidsmarktproblematiek op externe 

locatie voor bestuurders, schoolleiders, 

HR-medewerkers in het MBO 

€8.000,- Offerte max. € 8.000,- 



4.0 Ontwikkeluren van de MBO-

deelnemers aan het 

professionaliseringsaanbod binnen pijler 

2 en huur extra ruimtes  

€53.000,- Gemiddelde professionaliseringstijd per MBO-

deelnemer in semester 1, verspreid over het 

volledige trainingsaanbod. 

Interne huur extra ruimtes tbv extra groepen. 

Totale kosten 2022 €159.000,-  

Subsidie (2/3) €106.000,- Optelsom activiteiten 1.11 t/m 3.11 

Cofinanciering (1/3) €53.000,- Activiteit 4.0 

 

* De cofinanciering is ten minste 1/3 deel van de totaal begrote subsidiabele kosten. Er geldt een 

maximaal uurtarief van € 100 inclusief overhead en exclusief BTW. 



Activiteiten begroot voor 2023 

 

Nummer en naam van de activiteit Totaal 

begrote 

kosten  
 

Licht toe: 
- p*q 

- materiaal 
- inhuur 

0.1 Projectleider €29.167,- Uurtarief projectleider €75,- 

0,4 fte per jaar x 7 maanden 

0.2 Projectsecretaris €15.000,- Inhuur secretariaat € 36,- per uur 
0,4 fte per jaar 

7 maanden 

0.3 Vergaderkosten 

 
€ 5.833,- €10.000,- per jaar 

7 maanden 

1.1 Website, beheer en onderhoud €10.000,- Offerte beheer en onderhoud per jaar 

1.2 Regionaal informatieloket 

 
€ 5.600,- Inhuur 4 uur per week = 160 klokuur per 

schooljaar x €60,- pu 
in 2022 gedurende 7 maanden 
 



1.3 Advertenties in lokale kranten €4.000,- Offerte 2 x een advertentie van €2.000,-  
 

1.4 Voorlichtingspakket €2.500,- Offerte drukwerk, pennen, mappen. 

1.5 Informatieavonden €2.700,- Inhuur diverse betrokkenen scholen en 
instituten: 
3 x 5 uur x €90,- p av=€1350,- 
 
2 avonden in 2023 
 

1.6 Intakegesprekken €6.300,- Inzet 3 uur per week = 120 klokuur a €90,-per 
jaar, voor 7 maanden in 2023 
 

1.7 Meeloopdagen €3.500,- 2 uur per deelnemer x 50= 100 uur per 
schooljaar x € 60,- = €6.000,- 
 7 maanden in 2023 
 

1.8 Cursus Ontdek je Talent als Docent €12.240,- Inzet 68 uur per training incl voorbereiding & 
reistijd/kosten= 68 x €90,-: 
 
€12.240,- aanbod 2 x in 2023 
 

1.9 Opfriscursus voor herintreders €2.760,- Inhuur 46 uur per training incl voorbereiding & 
reistijd/kosten= 46 x €60,- 
€2.760,- aanbod 1 x in 2023 
 

1.10 Ministage in het veld  €2.250,- 2,5 uur begeleiding voor 30 deelnemers = 75 
uur per jaar a €60,- pu:€4.500,- pj 
€2250,- in 2023 
 

1.12 Social mediacampagne €2.500,- Inhuur freelance tekstschrijver en expert social 

media expert 

Offerte max €2.500,- 
1.13 Fysieke campagne openbaar vervoer €20.000,- Bestickering OV voor 2 bussen 4 wkn offerte 

max €12.000,- 

Abri-campagne offerte max €8.000,- 
1.16 Portfoliobegeleiding zij-instromers €6.000,- 20 ZiB’ers x 5 uur pp x €60,-= €6.000,- 

  
 

2.1 ICALT trainingen – 1,2 en 3 
 

€ 3.360,- 

 

 

 

 

8 uur per training inclusief voorbereiding & 
reistijd/reiskosten x 8 pj = 64 uur per jaar 
64 x € 90,- = € 5.760,- 
 
2023 7/12 x € 5.760,- = € 3.360,- 
 

2.2 Ondersteuning scholen ontwikkelen 3 jarig 
inductie-arrangement 
 

€ 24.150,- Max. 16 uur per VO-school 
10 VO-scholen x 16 uur = 160 uur  x € 90,- = 
€ 14.400,- 
2023 7/12 € 8.400,- 
 
Max. 20 uur procesbegeleiding per MBO-team 
15 MBO-teams X 20 uur = 300 uur x €90,-
=€27.000,- 
2023 7/12 x €27.000,- = € 15.750,- 
 
Totaal= €24.150,- 
 

2.3 Opleiding tot coach 
 

€ 1.050,- 

 

Inhuur 6 uur per bijeenkomst inclusief 
reistijd/reiskosten = 30 uur  
30 x € 60,- = €1.800,-  
2023 € 1.050,- 
 
 



2.4 Werkconferentie coaches 
 

€ 3.500,- 

 

 

 

Organisatiekosten 

Gastsprekers/workshopgevers 

 

2.5 Informatie & scholingsmiddagen 
begeleiden zij-instroom/spec. trajecten 
 

€ 1.575,- 

 

3 x 5 uur = 15 uur x 3 pers = 45 uur (inclusief 
reistijd & voorbereiding) 
 45 x € 60,- = € 2.700,- 
7 maanden in 2023 € 1.575,- 
 

2.6 Cursus intervisie 
 

€ 1.120,- 

 

 

 

 

 

4 bijeenkomsten x 8 uur = 32 uur  

(inclusief reistijd, reiskosten en voorbereiding) 

x € 60,- = € 1.920,- x 7/12 = € 1.120,- 

2023 € 1.120,- 

 

 

2.10 Uitvoeren cursusaanbod voor 
overstappers 

€2.880,- 6 modules, gericht op MBO deelnemers, x 2 

trainers x 4 uur x €60,- = €2.880,- 

2.12 Uitvoering leerarrangement docent in 

doorstartfase 

Deel 2: “De lat hoog leggen” 

€14.400,- 4 bijeenkomsten x 10 uur x 2 trainers x €90,-= 

€7.200,- 

Deel 2 wordt 2 x aangeboden= €14.400,- 

3.1 Masterclass Loopbaanontwikkeling/Regie 
over eigen loopbaan 
 

€1.458,- 

 

€ 2.500,- per jaar x 7/12 = € 1.450,- 

2023 € 1.458,- 

 

 

3.2 Netwerk HRM 
 

€ 600,- 

 

 

€ 1.000,- per jaar x 7/12 = € € 600,- 

2023 € 600,- 

 

 

3.3 Netwerk “bovenschoolse” coaches  
 

€ 600,- 

 

 

€ 1.000,- per jaar x 7/12 = € € 600,- 

2023 € 600,- 

 

3.4 Netwerk  voor zij-instromers 
 

€ 600,- 
€ 1.000,- per jaar x 7/12 = € € 600,- 

2023 € 600,- 

3.5 Stimuleringsbeurs 
€10.000,- 

10 beurzen van € 1.000,- = € 10.000,- 

2023 € 10.000,- 

3.7 Voorlichting geven aan diverse 
betrokkenen over 2e en hogere bevoegdheid 

€720,- 2 bijeenkomsten van 3 uur x 2 trainers x  

€60,- = €720,- 

3.8 Samenwerking met andere interne 
betrokkenen, zoals HR adviseurs, recruiters 

€1.500,- 20 uur x €75,-= €1.500,- 

3.9 Samenwerking met andere externe 
betrokkenen, zoals STO, UWV, 
mobiliteitscentra 

€3.000,- 40 uur x €75,-= €3.000,- 

4.0 Ontwikkeluren van alle deelnemers aan 
het professionaliseringsaanbod binnen pijler 2 €86.432,- 

Gemiddelde professionaliseringstijd per 

deelnemer in semester 2, verspreid over het 

volledige trainingsaanbod. 

 
  

Totale kosten 2023 €287.295,-  

Subsidie (2/3) €191.530,- 0.1-0.2; 1.1 t/m 1.6; 1.8 t/m 3.9 

Cofinanciering (1/3) €95.765,- 0.3 & 1.7 & 4.0 



 

* De cofinanciering is ten minste 1/3 deel van de totaal begrote subsidiabele kosten. Er geldt een 

maximaal uurtarief van € 100 inclusief overhead en exclusief BTW. 

 

 

Totaaloverzicht 

 

Totale kosten 2022 2023 Gehele project 

Totale kosten  €159.000,- €287.295,- €446.295,- 

Subsidie (2/3) €106.000,- €191.530,- €297.530,- 

Cofinanciering (1/3) €53.000,- €95.765,- €148.765,- 

 

 

 

 

 

 

 



Ondertekening 

Hieronder kunt u het plan van aanpak laten onderteken door de deelnemende besturen. 

U kunt er ook voor kiezen om in plaats daarvan een getekende ondersteuningsverklaring 

mee te sturen. In dat geval hoeft het plan van aanpak niet te zijn ondertekend. 

Andersom geldt dat u geen ondersteuningsverklaring hoeft mee te sturen als het plan 

van aanpak is ondertekend. 

 

Degene die tekent moet daartoe bevoegd of gemachtigd zijn door het betreffende bestuur.  

Hieronder de handtekeningen van alle bestuurders , zowel VO en MBO uit de  
Regio Groot — Amsterdam: 
 
 

Naam bestuur Bevoegd gezag nummer 

     

   Stichting IRIS CVO 

 
41021 

Naam contactpersoon Handtekening 

    G.H.H. Vaes 
 

 

 

Naam bestuur Bevoegd gezag nummer 

 

25 pa 

Naam contactpersoon Handtekening 

 

 

  



Naam bestuur Bevoegd gezag nummer 

College van Bestuur Nova College 

Voorzitter de Heer E.F. Roelofsen en lid 

Mevrouw T.D. van den Elst 

40867 

Naam contactpersoon Handtekening 

Rosalie van Langen 

23-5-2022 

 

 

 

Naam bestuur Bevoegd gezag nummer 

Dunamare Onderwijsgroep 41664 

Naam contactpersoon Handtekening 

April van Loenen 

College van Bestuur 

 

 



 

 

 
 

Naam bestuur Bevoegd gezag nummer 

 
UvA (Interfacultaire lerarenopleidingen) 
 
 
 

 
22222 

Naam contactpersoon Handtekening 

 
Dr. Jacobijn Olthoff 
 
 
 

 

 
 

 

Naam bestuur Bevoegd gezag nummer 

 
 
Hogeschool van Amsterdam 
 
 

 
40331 

Naam contactpersoon Handtekening 

 
 
Alessandra Corda 
 
 

 

 
 

Naam bestuur  Bevoegd gezag nummer  

  
Lerarenacademie (UCGB, Faculteit der  
Gedrags- en Bewegingswetenschappen)  
  
  
  

  
75792  

Naam contactpersoon  Handtekening  

  
Nnb – voorlopig Gerhard van de Bunt  
  
  
  

 

  

  
 
 
 



 

 
 

Naam bestuur  Bevoegd gezag nummer  

  

Stichting Yuverta  

  

  

  

  

41100  

Naam contactpersoon  Handtekening  

  

W. Nakorikantodas  

  

  

    
  

 

 Naam bestuur Bevoegd gezag nummer 

 
 
Stichting Openbaar Onderwijs Amstelveen 
College 
 
 

19XY00 

Naam contactpersoon Handtekening 

 
J.F.L. de Peuter-van der Veen 
Rector- 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Naam bestuur Bevoegd gezag nummer 

Stichting Keizer Karel 71553 

Naam contactpersoon Handtekening 

Arend Smit 

 

 

Naam bestuur Bevoegd gezag nummer 

Stichting Ceder Groep 41217 

Naam contactpersoon kening 

B. Kozijn 

 

 
 

 


