
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plan van aanpak  

  VOTA-West 

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 website 

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 
Vijf VO-schoolbesturen en één mbo-bestuur werken samen 

met één lerarenopleiding in de regio Twente/Achterhoek 

West. Deze aanvraag heeft betrekking op de regio die 

gevormd wordt door de volgende gemeenten: 
gemeente Almelo, gemeente Borne, gemeente Hengelo, 

gemeente Hof van Twente, gemeente Lochem, gemeente 

Raalte en gemeente Deventer. In figuur 1 is af te lezen dat 

sprake is van een geografisch aaneengesloten regio. De 

betrokken gemeenten liggen voornamelijk in de provincie 

Overijssel; één gemeente ligt in de provincie Gelderland.  

 

Met de regiotool is in kaart gebracht welke schoolbesturen 

gevestigd zijn in de bovengenoemde regio. In totaal zijn vestigingen van acht 

schoolbesturen gelegen in de beschreven regio waar in totaal 2.120 fte’s werkzaam zijn. 

Vijf van de acht schoolbesturen nemen deel aan deze subsidieaanvraag (63%). Bij de 

vestigingen binnen de regio van deze vijf schoolbesturen zijn in totaal 1.852 fte’s 

werkzaam. Dit betekent dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 87% van het 

aantal fte’s in de regio. Hiermee wordt voldaan aan de volgende criteria uit de aanvraag: 

- 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. 

 

Arbeidsmarktanalyse van de regio 

Om te komen tot een beeld van de regionale arbeidsmarkt, is gebruikgemaakt van het 

rapport ‘De arbeidsmarkt voor leraren vo 2021-2026 – regio Drenthe/Overijssel’ van 

Centerdata en de leerlingentellingen en -prognoses uit de open onderwijsdata van DUO. 

Op basis van deze arbeidsmarktanalyse zijn diverse ontwikkelingen die invloed hebben 

op de aanvragende regio te onderscheiden. 
 

Daling van de werkgelegenheid 

Het leerlingenaantal van de deelnemende schoolbesturen is met 14% gedaald in de 

periode 2015-2021. Naar verwachting daalt het leerlingenaantal nog 11% tussen 2021 

en 2027. Deze daling heeft invloed op de verwachte werkgelegenheid in de regio. De 

prognose is dat de werkgelegenheid in de regio Twente in de periode 2021-2026 daalt 

met 11%. 

 

Verwachte tekorten aan docenten 

Ondanks het dalende aantal leerlingen en de dalende werkgelegenheid is ook sprake van 

een toenemende onvervulbare werkgelegenheid in de regio Twente volgens het 

onderzoek van Centerdata. In 2021 is sprake van 30 fte onvervulde werkgelegenheid en 

in 2026 wordt voorspeld dat sprake is van 63 fte onvervulbare werkgelegenheid. Op basis 

van de eerste opbrengen uit de Regionale Strategische Personeelsplanning worden de 

tekorten met name verwacht bij de vakken: Nederlands, Scheikunde, Natuurkunde en 

Frans. 

 
 

Figuur 1: geografisch aaneengesloten 

regio Twente/Achterhoek West 



 

 

 

Beschrijving van de nieuwe partners betrokken bij het plan van 

aanpak 
 

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. 

 

Lerarenopleiding 

Hogeschool Windesheim 

Voor de opleiding, coaching en begeleiding van (startende) docenten wordt 

samengewerkt met hogeschool Windesheim. Vanuit de opleidingsscholen AOS-ON, 

Partnerschap 2 en PILOTS werken een aantal van de betrokken besturen ook samen met 

hogeschool Windesheim. 

 

Mbo-opleiding 

ROC van Twente (mbo) 

ROC van Twente is in 2020 aangesloten bij VOTA. De deelname vanuit het ROC van 

Twente aan VOTA is gelijk aan de deelname van de VO scholen. Een afgevaardigde vanuit 

het ROC neemt deel aan de stuurgroep en een afgevaardigde neemt deel aan de 

projectgroep. Daarnaast is het ROC betrokken bij de activiteit Professionalisering.  

 

Besturen in de regio 

Samenwerkingsverband VOTA is een vorm van een groeiende samenwerking. In 2022 

zijn zeven scholen van Stichting Carmelcollege in de regio Twente/Achterhoek 

aangesloten bij VOTA. Door de groeiende omvang van de samenwerking en de nieuwe 

leden is gekozen voor het splitsen van VOTA in twee subregio’s: VOTA Oost en VOTA 

West. Binnen VOTA werken de subregio’s als één geheel. De sturing en uitwerking van de 

plannen zal via VOTA vorm en inhoud worden gegeven. In VOTA West werken Het Staring 

College, OSG Hengelo, Carmel Hengelo, Etty Hillesum Lyceum, Pius/Canisius, Het 

Erasmus, De Waerdenborch en Carmel College Salland samen. Het Assink lyceum en Het 

Staring College zijn in 2022 bestuurlijk gefuseerd tot Portuur. Aangezien gebruik wordt 

gemaakt van de regiotool 2022, gebaseerd op gegevens uit 2020, heeft Portuur namens 

Het Staring College deze aanvraag ondertekend. In het begeleidend schrijven toegevoegd 

aan de ondersteuningsverklaringen, staat dit nader toegelicht. In de cofinanciering is de 

daadwerkelijke inzet van vertegenwoordigers uit de regio opgenomen. Dit geldt voor 

zowel VOTA Oost als VOTA West. 

 

  

 
 

 

 



 

 

 

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 doe-

len gaat volgen en vaststellen. 

 

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

1.1 Strategische personeelsplanning 

Visie 

Bedoeling 

Door het opzetten van een strategische personeelsplanning, brengen de samenwerkende 

schoolbesturen in kaart hoe de arbeidsmarkt in de regio zich gaat ontwikkelen en hoe 

daar tijdig op ingespeeld kan worden door de scholen afzonderlijk en VOTA-breed. 

 

Principes (voordelen) 

- Schoolbesturen kunnen door de strategische personeelsplanning inzicht krijgen in 

de ontwikkelingen van het leerlingenaantal en de ontwikkelingen van personeels-

bestand.  

- Schoolbesturen kunnen door de strategische personeelsplanning vroegtijdig antici-

peren op het overschot en tekort in de verschillende vakken en functies en hun 

strategisch personeelsbeleid hierop aan te passen. 

Algemene omschrijving 

De activiteit Strategische Personeelsplanning is via VOTA opgezet en wordt in schooljaar 

2022-2023 voortgezet. Een aantal schoolbesturen heeft hun data-analyse in Foleta op 

schoolniveau uitgevoerd. De andere schoolbesturen hebben op andere wijze een analyse 

uitgevoerd gericht op de verwachte overschotten en tekorten. De opbrengsten van deze 

analyses op schoolniveau zijn gebundeld op VOTA-niveau. Duidelijk is op welke 

vakgebieden toekomstige overschotten en tekorten worden verwacht. De verwachte 

aantallen per vak zijn nog lastig vast te stellen.  De projectgroep zal in de 

formatieperiode 2022 een concrete aanpak in kleine vorm opstarten. Doelstelling is om in 

schooljaar 2022-2023 de data-analyse zoveel mogelijk via Foleta uit te voeren, zodat niet 

alleen vakgebieden maar ook aantallen concreet worden. Met concretere data op het 

gebied van verwachte overschotten en tekorten kan de opgezette aanpak uitgebouwd 

worden.  
 

Doelstellingen 

1.1 Strategische Personeelsplanning 
Periode en 

duur van 

activiteit 

Beoogde resultaten en producten Opmerkingen 

2021-2023 In 2022 en 2023 worden de wijzigingen m.b.t. de data als 
input voor het systeem geactualiseerd. Dit houdt in dat de 
personeelsplanningsystemen van de schoolbesturen actueel 
gehouden worden.  

Doorlopend 
(jaarlijks 
terugkomend) 

2021-2023 Begin 2023 wordt de jaarlijkse data-analyse op schoolniveau 

uitgevoerd. Vervolgens worden de analyses op schoolniveau 
gebundeld, vervaardigd in conceptadviezen en gebruikt voor 
meerjarenformatieplannen van de scholen en door de HRM-
projectgroep om te komen tot een concreet plan van aanpak 
omtrent de beleidsaanpassing en het creëren van 
gezamenlijke vacatures. 

Doorlopend 

(jaarlijks 
terugkomend) 



 

 

 

1.2 Formatieplanning 

Visie 

Bedoeling 

Door de formatieplanning van de verschillende scholen op elkaar af te stemmen, brengen 

de schoolbesturen vraag en aanbod bij elkaar. 

 

Principes (voordelen) 

- Door het formatieproces en de uitkomsten hiervan tijdig in beeld te brengen, kun-

nen vacatures en aanbod vroeg in het schooljaar bij de andere besturen worden 

gemeld. Dit biedt de mogelijkheid om middels samenwerking te anticiperen op 

toekomstige vacatures en boventallige fte’s.  

- Door het formatieproces en de uitkomsten hiervan tijdig in beeld te brengen, kun-

nen medewerkers die boventallig of zonder baan dreigen te raken vroegtijdig ge-

stimuleerd worden om mobiel te worden en te kijken naar loopbaankansen. 

Algemene omschrijving 

Vanaf 2019 worden jaarlijks de formatie-vraagstukken van de samenwerkende scholen 

uitgewisseld. Dit heeft tot diverse matches tussen schoolbesturen geleid, waardoor 

personeel behouden blijft voor de regio. Ook in 2022-2023 wordt uitvoering gegeven aan 

deze activiteit. 

Doelstellingen 

1.2 Formatieplanning 
Periode en 

duur van 

activiteit 

Beoogde resultaten en producten Opmerkingen 

2019-2023 Vanaf 2020 vindt drie keer per jaar afstemming plaats 
tussen de schoolbesturen over de volgende thema’s: 
- tijdelijken; 

- vrijwillig mobiel personeel; 
- volumeoverschot/-tekort; 

- te bemiddelen medewerkers; 
- mogelijk ex-personeel; 
- actuele zaken. 

Doorlopend 
 
Reeds mee 

gestart in 2019 
 

2020-2023 Vanaf september 2020 wordt het gevoerde proces jaarlijks 
geëvalueerd. Besproken wordt welke plaatsingen succesvol 
zijn, of er sprake is van vrijwillige mobiliteit en welke 
leerpunten uit het gevoerde proces kunnen worden 
opgedaan. 

Doorlopend 
 

1.3 Vacatureplatform 

Visie 

Bedoeling 

Het doel is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt 

zodat de besturen op het juiste moment de juiste mensen op de juiste plek kunnen 

krijgen, hetgeen belangrijk is voor het behalen van de onderwijsdoelstellingen. 

 

Principes (voordelen) 

- Vacatures krijgen een groter bereik door het bij elkaar brengen van vraag en aan-

bod op de regionale arbeidsmarkt. Dit vergroot de kans dat meerdere geschikte 

kandidaten zich melden. De aantrekkelijkheid van het werken voor een van de 

scholen wordt vergroot doordat het samenwerkingsverband werkzekerheid uit-

straalt.  



 

 

 

 

- Met de vacaturemodule op de website is het werving- en selectieproces gedigitali-

seerd, wat de eigen HR-processen efficiënter maakt en professionaliseert. Daar-

naast wordt de zoektocht naar nieuwe medewerkers versneld, doordat vacatures 

direct worden doorgeplaatst naar de eigen website van de scholen, op het intra-

net, op social media of op de website van andere vacaturebanken. De sollicitanten 

zijn te koppelen aan een selectiecommissie en uitnodigingen en afwijzingen zijn 

geautomatiseerd. Ook wordt automatisch bewaakt hoe lang de vacature openstaat 

en hoe lang de gegevens van de sollicitant worden bewaard, zodat het voldoen 

aan de wettelijke eisen geborgd is.  

- Via opgegeven voorkeuren kunnen kandidaten makkelijk zoeken naar voor hen in-

teressante vacatures in de regio, zonder dat zij daarvoor de websites van de ver-

schillende scholen hoeven te raadplegen. Daarnaast kunnen zij met behulp van 

het E-portfolio dat ontwikkeld is, direct solliciteren op vacatures en rechtstreeks 

gevonden worden door HRM’ers. 

- Gezamenlijk is er beter inzicht in het aanbod van personeel. Door de informatie 

die het systeem genereert, ontstaat zicht op de aantrekkelijkheid, doorlooptijd en 

vervulbaarheid van specifieke vacatures. Met behulp van deze informatie kan 

VOTA inspelen op (potentiële) docenten en mogelijk haar wervingsbeleid aanpas-

sen.  

- De vacaturebank richt zich zowel op werkzoekenden buiten de deelnemende scho-

len als op de eigen medewerkers, ofwel de latent werkzoekenden. Juist in een 

krimpregio is het van belang dat mobiliteit behouden/geborgd blijft, waardoor me-

dewerkers het werk kunnen kiezen dat bij hen past en waardoor besturen een 

aantrekkelijke werkgever zijn in de regio.  

Algemene omschrijving 

Op het vacatureplatform van VOTA komen de verschillende activiteiten die via VOTA 

worden uitgevoerd samen. De belangrijkste functie van de website is het samenbrengen 

van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt (vacatures en sollicitanten). 

Daarnaast staat het aanbod loopbaancoaching- en vitaliteitstrajecten, -workshops en 

groepstrainingen op het platform. Op het platform is ook het onderwijsloket te vinden en 

aanvullende informatie over VOTA, nieuwsbrieven en het E-portfolio.  

Doelstellingen 

1.3 Vacatureplatform 
Periode en 

duur van 

activiteit 

Beoogde resultaten en producten Opmerkingen 

2019-2023 Vanaf 2020 wordt het vacatureplatform gebruikt voor alle in- 
en externe en gezamenlijke vacatures van de deelnemende 
scholen. 

Doorlopend 
 
 

2021-2023 Vanaf 2021 kunnen (latent) werkzoekenden een digitaal E-
portfolio in het platform invullen zodat ze automatisch 

benaderd kunnen worden voor vacatures en direct kunnen 
solliciteren. 

Doorlopend 

2020-2023 Vanaf 2020 is een gezamenlijk Meesterbaan abonnement 
afgesloten via VOTA. Uit de evaluatie komt naar voren dat 
Meesterbaan een grote meerwaarde heeft voor de 
naamsbekendheid van VOTA. Het abonnement is voor het 

jaar 2022 verlengd en de intentie is (indien dit weer uit de 
evaluatie blijkt) ook in 2023 het abonnement te verlengen. 

Doorlopend 

2022-2023 Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt de naamsbekendheid van 
VOTA vergroot door frequenter (nieuwsbrief)berichten te 
publiceren op social media en VOTA.nl. Om dit proces te 

faciliteren wordt een contentkalender opgesteld door de 
werkgroep communicatie. 

Verdiepend 



 

 

 

 

 

1.4 VOTA Flex 

 

Visie 

Bedoeling 

Door het matchen van tijdelijke vraag en aanbod binnen VOTA kunnen tijdelijke (vervan-

gings)opdrachten ingevuld worden en ontstaan mogelijkheden voor medewerkers om er-

varing op te doen binnen andere scholen. 

 

Principes (voordelen) 

- Met behulp van VOTA Flex wordt zorg gedragen voor lagere kosten en een hogere 

kwaliteit dan wanneer ad hoc vervanging wordt ingehuurd via een uitzendbureau. 

- Voor korte en tijdelijke opdrachten is personeel beschikbaar dat direct inzetbaar is 

(geen werving- en selectieprocedures). 

- Met behulp van VOTA Flex krijgen medewerkers de mogelijkheid om ook opdrach-

ten/taken te doen buiten hun eigen school of eigen klassen/groepen en kunnen 

uitdagende/interessante banen worden geboden om medewerkers te behouden 

voor de regio. 

 

Algemene omschrijving 

Vanuit een gezamenlijke behoefte is in aansluiting op het E-portfolio het systeem voor 

VOTA Flex ingericht. VOTA Flex is een platform/systeem waarin vraag 

en aanbod gericht op kort-tijdelijke opdrachten samenkomen. Het doel is om dit systeem 

in te zetten voor alle VOTA scholen en (oud) medewerkers. Deelnemers schrijven zich in 

en worden benaderd binnen vier doelgroepen: regulier personeel (stille reserve), oud-

docenten, boventalligen en uitkeringsgenietenden (ww en bovenwettelijk deel). Door de 

focus te leggen op de vier doelgroepen wordt gericht gematcht tussen tijdelijke vraag en 

aanbod. OSG Hengelo is gestart met een pilot gericht op het gebruik van VOTA Flex 

binnen de organisatie. 
 

Doelstellingen 

1.4 VOTA Flex 

Periode en 

duur van 

activiteit 

Beoogde resultaten en producten Opmerkingen 

2021-2022 In schooljaar 2021-2022 zijn de voorbereidingen voor de 
pilot VOTA Flex gestart bij OSG Hengelo. De applicatie wordt 
‘passend’ gemaakt voor het onderwijs. 

Verdiepend 

2022-2023 De pilot wordt in schooljaar 2022-2023 uitgevoerd bij OSG 
Hengelo. Na 6 maanden worden de opbrengsten van de pilot 
geëvalueerd.  

Verdiepend 

2023 Indien uit de evaluatie van de pilot VOTA Flex blijkt dat de 
werkwijze passend is voor het onderwijs wordt de pilot 

uitgebreid naar de deelnemers van VOTA.  

Verdiepend 

 

 



 

 

 

1.5 Aanname personeel 

 

Visie 

Bedoeling 

Door samen te werken in het werven, opleiden en aannemen van personeel, wordt een 

bijdrage geleverd aan het oplossen van het lerarentekort. Deze groep trainees/zij-

instromers/hybridedocenten bestaat uit docenten voor de schaarstevakken. 

 

Principes (voordelen) 

- Door gezamenlijk op te treden ontstaat schaalgrootte, kracht in de werving en de 

mogelijkheid om in schaarstevakken te voorzien.  

- Door samen te werken kunnen zij-instromers/trainees meer kansen en uren gebo-

den worden (combinatie van scholen die samen een medewerker delen). 

- Middels een gezamenlijk inductieprogramma wordt de begeleiding van nieuwe 

medewerkers op de scholen vormgegeven. 

 

Algemene omschrijving 

Door de beperkte mobiliteit en vele reacties op vacatures in 2020 is de 

activiteit met betrekking tot de werving en selectie van zijinstromers verschoven 

naar de activiteit aanname personeel. Geïnteresseerde zijinstromers zijn doorverwezen 

naar de reguliere vacatures, wat al tot menig succesvolle match heeft geleid. In school-

jaar 2022/2023 is het voornemen om gezamenlijk te gaan werven. De projectgroep HRM 

is met de uitwerking van de adviezen voor de stuurgroep bezig om concrete vervolgstap-

pen voor het samen werven/opleiden/aannemen van personeel voor de tekortvakken tot 

stand te brengen. Een en ander is gebaseerd op de regionale Strategische Personeels-

planning. 

 

Doelstellingen 

1.5 Aanname personeel 
Periode en 

duur van 

activiteit 

Beoogde resultaten en producten Opmerkingen 

2022-2023 In schooljaar 2022-2023 vindt gezamenlijke werving van zij-
instromers/trainees/hybride docenten plaats. 

Verdiepend 
 

2022-2023 Vanaf 2022 vindt twee keer per jaar afstemming plaats 
tussen betrokken schoolopleiders/coaches van de zij-
instromers/trainees/hybride docenten met een kartrekker en 

een opleidingsexpert. 

Doorlopend 

2022-2023 In schooljaar 2022-2023 worden 
informatieavonden/meeloopdagen georganiseerd, gericht op 
zij-instromers/trainees/hybride docenten in samenwerking 
met hogeschool Windesheim. 

Verdiepend 

 



 

 

 

 

1.6 Duurzame inzetbaarheid 

Visie 

Bedoeling 

Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, is het belangrijk dat ze stilstaan bij hun 

eigen kwaliteiten, keuzes en brede inzetbaarheid. Uit het oogpunt van goed werkgever-

schap, investeren schoolbesturen in het loopbaanbewustzijn en vergroten van het welzijn 

van de medewerkers door loopbaanbegeleiding en vitaliteitstrajecten beschikbaar te 

stellen. 

 

Principes (voordelen) 

- Aan de behoeften en wensen van de medewerkers ten aanzien van loopbaanoriën-

tatie wordt tegemoet gekomen, met als beoogd effect het stimuleren van de 

brede en duurzame inzetbaarheid. Dat kan leiden tot een verlaging van het ziek-

teverzuim en het vergroten van mobiliteit.  

- Door de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt wordt van de werknemer meer wend-

baarheid en een bredere inzetbaarheid verwacht. 

- Door loopbaancoaching kan een medewerker meer regie krijgen over zijn of haar 

loopbaan. Dit helpt om medewerkers wendbaarder te maken zodat ze terechtko-

men op een plek die bij hen past, waardoor het werkplezier wordt vergroot.  

- Door vitaliteitstrajecten wordt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers ver-

groot, worden medewerkers meer bewust van hun eigen gezondheid, wordt de 

balans tussen werk en privé geborgd en wordt aandacht besteed aan de autono-

mie van de medewerkers (professionele ruimte in relatie tot het professioneel sta-

tuut). 

Algemene omschrijving 

De activiteit duurzame inzetbaarheid heeft een hoge prioriteit gekregen.  De afgelopen 

twee jaar heeft een groot aantal medewerkers gebruik gemaakt van het vitaliteits- en 

loopbaancoachingsaanbod. De intentie is om dit aanbod ook het komende schooljaar te 

blijven aanbieden en vernieuwen/actualiseren, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de 

behoeften van medewerkers. 

Doelstellingen 

1.6 Duurzame inzetbaarheid 
Periode en 

duur van 

activiteit 

Beoogde resultaten en producten Opmerkingen 

2021-2023 Vanaf 2021 kunnen medewerkers op de VOTA-website een 
aanbod vinden van loopbaancoachingstrajecten, 
vitaliteitstrajecten, vitaliteitsworkshops en groepstrainingen.  

Doorlopend 

2022-2023 In 2022-2023 nemen minimaal 75 deelnemers deel aan een 
van de loopbaancoaching-/vitaliteitstrajecten, -workshops of 

groepstrainingen. 

Verdiepend 
 

 



 

 

 

 

1.7 Professionalisering 

Visie 

Bedoeling 

Professionalisering is gericht op doelgerichte opleidings- en ontwikkelactiviteiten, waarbij 

leidinggevenden, docenten en (onderwijs)ondersteunend personeel nieuwe kennis, 

vaardigheden en gedrag kunnen verwerven, teneinde de kwaliteit van het onderwijs op 

de scholen te vergroten.  

 

Principes (voordelen) 

- De aard en inhoud van de professionaliseringsactiviteiten zijn vraaggericht. Daar-

bij wordt aangesloten bij en gebruikgemaakt van de behoeftes en ervaringen bij 

de deelnemende scholen/besturen. 

- Door te investeren in de professionalisering van medewerkers, verbetert de kwali-

teit van de docenten en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs. 

- Door samen te werken op het gebied van professionalisering krijgen medewer-

kers toegang tot een breder aanbod professionaliseringsactiviteiten en kunnen zij 

bestuursoverstijgend kennis delen. Anderzijds is het voor schoolbesturen aantrek-

kelijker om activiteiten te organiseren/in te kopen, door het grotere aantal poten-

tiële deelnemers. 

 

Algemene omschrijving 

De wens bestaat om gezamenlijk een professionaliseringsplatform op te richten. Dit 

professionaliseringsplatform brengt vraag en aanbod bij elkaar en verbindt de 

deelnemende schoolbesturen. Het uitgangspunt hierbij is dat het aanbod voor en 

(gedeeltelijk) door medewerkers wordt vormgegeven. De werkgroep 

professionalisering VOTA inventariseert de verschillende mogelijkheden op dit gebied 

en heeft een enquête uitgezet onder alle medewerkers. Medewerkers zien de 

meerwaarde van het oprichten van een professionaliseringsplatform via VOTA, waarbij 

het doel is om kennis te halen en te brengen. De projectgroep heeft de stuurgroep 

geadviseerd om een nieuw professionaliseringsplatform te laten meegroeien met de 

behoefte vanuit de scholen. Het Erasmus, Het ROC en Het Stedelijk Lyceum starten een 

pilot, waarbij professionaliseringsactiviteiten worden opengesteld voor elkaars 

medewerkers. Gelijktijdig onderzoekt de werkgroep professionalisering wat nodig is om 

de pilot uit te breiden met meer scholen richting een platform. Zodra de pilot succesvol is 

en de behoefte bij andere scholen is gegroeid, kan de stap worden gezet naar een 

gezamenlijk platform. In deze uitwerking van het platform wordt ook gekeken naar de 

aansluiting op (potentieel) nieuwe leden en de samenwerking met Hogeschool 

Windesheim. 

 

Doelstellingen 

1.7 Professionalisering 
Periode en 

duur van 

activiteit 

Beoogde resultaten en producten Opmerkingen 

2022 In 2022 wordt in kaart gebracht welke wensen en eisen de 

verschillende scholen/schoolbesturen hebben t.a.v. een 
basisprofessionaliseringsplatform. 

Verdiepend 

2022-2023 Vanaf 2022 delen drie schoolbesturen (een deel van) hun 
professionaliseringsactiviteiten met elkaar.  Zij evalueren 
deze samenwerking eind 2022/begin 2023. 

Verdiepend 

 

 



 

 

 

Wijze waarop de realisatie van de doelen wordt gevolgd en 

vastgesteld 

Procesondersteuning gericht op borging van de samenwerking en de 

opbrengsten (realisatie van doelen) 

De activiteiten die zich richten op de borging van de opbrengsten, liggen in het verlengde 

van de activiteiten die zich richten op het versterken van de samenwerking in de regio op 

gebied van personeel. Vanuit een heldere projectstructuur worden beide typen 

activiteiten vormgegeven.  

Besturen hebben afgesproken dat de samenwerking in de vorm van een 

samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd. Hierin is doel, afspraken en in- en 

uittreding vastgelegd.   

Projectstructuur 

De wijze van samenwerken binnen VOTA is vormgegeven in een projectstructuur waarvan 

sinds augustus 2018 gebruikgemaakt wordt. De werkwijze middels een projectstructuur 

borgt de samenwerking tussen de schoolbesturen en regionale partners. Uitganspunt is 

dat beide subregio’s ongedeeld (als éen geheel en aangestuurd vanuit de stuurgroep) 

samenwerken in deze projectstructuur. De projectstructuur ziet er als volgt uit: 

Stuurgroep 

De stuurgroep bestaat uit alle bestuurders van de deelnemende schoolbesturen (VOTA 

Oost en VOTA West). De stuurgroep is verantwoordelijk voor het bewaken van de doel-

stellingen van de samenwerking tussen de schoolbesturen. De stuurgroep toetst de plan-

nen van de projectgroep, verzekert deelname vanuit haar organisatie, verzoekt de pro-

jectgroep om nadere uitwerking van de doelstellingen en is verantwoordelijk voor de be-

sluitvorming. De stuurgroep komt vier keer per jaar bijeen om gericht besluiten te nemen 

en de doelstellingen op grote lijnen te bewaken. De voorzitter houdt nauw contact met de 

in- en externe projectleiding, die beiden als linking pin aansluiten bij de vergaderingen 

van de stuurgroep. 

 

Projectgroep HRM 

De projectgroep bestaat uit HRM’ers van de betrokken schoolbesturen van VOTA Oost en 

VOTA West. De HRM’ers zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de doelstellingen 

van het samenwerkingsverband. De projectgroep bedenkt plannen en werkt deze uit. Op 

vaste momenten wordt afgestemd met de stuurgroep en worden plannen ter goedkeuring 

voorgelegd aan de stuurgroep.  

 

Proceseigenaren 

Naast deelname aan de projectgroep, worden HRM’ers betrokken bij de uitwerking van 

de activiteiten. Elke HRM’er is naast de vertegenwoordigende rol, inclusief implementatie 

van activiteiten, proceseigenaar van een of twee activiteiten. Daarmee is de HRM’er ver-

antwoordelijk voor de totstandkoming van de activiteit, het bewaken van de voortgang 

van het proces dat daaraan ten grondslag ligt en het behalen van de doelstellingen. Op 

deze wijze wordt eigenaarschap, betrokkenheid en verantwoordelijkheid gerealiseerd. 

Hierdoor wordt de voortgang en continuïteit van de activiteit gewaarborgd.  

 

Extern projectleiding 

De schoolbesturen hebben externe projectleiding ingehuurd voor het samenwerkingsver-

band. De projectleiding bereidt de bijeenkomsten voor, vervult de rol van voorzitter in de 

projectgroep en vervult de rol van adviseur in de stuurgroep. Tevens is de projectleiding 

verantwoordelijk voor de procesgang en het betrokken houden van de schoolbesturen bij 

het proces. De projectleiding heeft nauw contact en overleg met de voorzitter van de 

stuurgroep.  

 



 

 

 

 
Intern projectleider 

Naast de externe projectleiding is er ook een interne projectleider. De interne projectlei-

der is de linking pin tussen de projectgroep en stuurgroep en houdt zich bezig met de 

procesgang en het betrokken houden van de schoolbesturen bij het proces en de inhou-

delijke verbinding vanuit de HRM-expertise.  

 

Diverse werkgroepen en kennisplatformen 

Door het oprichten van diverse werkgroepen en kennisplatformen, worden de VOTA-acti-

viteiten verenigd met de interne activiteiten binnen de organisaties en wordt actief ken-

nis gedeeld door en met medewerkers van de scholen/besturen. Op deze wijze wordt het 

werk van VOTA geborgd en wordt VOTA een onderdeel van de scholen/besturen.   

 

Processen 

Evaluatie 

Zowel in de projectgroep als stuurgroep zullen de eerdergenoemde activiteiten van tijd 

tot tijd worden geëvalueerd om te toetsen in hoeverre de beoogde doelstellingen zijn ge-

realiseerd en waar mogelijkheden zijn tot verbetering.  

 

Door middel van projectplannen wordt de haalbaarheid jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld. Ook bij een aantal activiteiten is een vorm van evaluatie ingebouwd. Tot slot 

vormt het jaarverslag een formeel moment om het afgelopen schooljaar te evalueren. 
 

Besluitvorming 

In de stuurgroep worden de besluiten binnen VOTA genomen. Daarin wordt ook bepaald 

in welke mate de voorzitter c.q. projectleiding mandaat krijgt voor nadere uitwerking en 

handelingen.  

 

Communicatie 

Communicatie is een belangrijk onderdeel binnen VOTA. Communicatie vindt plaats via 

de website en intern via samenwerking in Office 365. De communicatiemedewerkers van 

de scholen worden hierbij betrokken en vormen samen de werkgroep communicatie. 

Communicatiemedewerkers vanuit Het Assink en Het Erasmus zijn kartrekkers in alle 

VOTA activiteiten gericht op communicatie.  
 

Informatie en kennisdeling 

Een bijdrage aan kennisdeling wordt geleverd door andere besturen en samenwerkings-

partners uit te nodigen om deel te nemen aan de ontwikkelingen en mogelijke producten 

van VOTA. Daarnaast wordt kennis en expertise met andere besturen gedeeld door bij-

voorbeeld het verzorgen van workshops en kennisdelingssessies. Ook met andere regio-

nale mobiliteitscentra wordt kennis gedeeld, wordt expertise opgehaald en worden erva-

ringen gedeeld.  
 
Introductie nieuwe leden 

Stichting Carmelcollege is formeel toegetreden tot VOTA. Een communicatiecampagne 

wordt opgezet gericht op de introductie van VOTA bij de nieuwe samenwerkingspartners. 

Een werkgroep wordt opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van nieuwe en be-

staande leden, gericht op de introductie van VOTA. 



 

 

 

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 noe-

men, 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 

 

 

 

 

De besturen worden ondersteund door PentaRho; bij de start in 2018 in de rol 

van kwartiermaker en vervolgens in de rol van projectleiding. De regio is voorne-

mens om deze procesbegeleiding te continueren voor de uitwerking van de in de 

subsidieaanvraag voorgenomen activiteiten.   

 

Op de website van VOTA is een vaste plek voor het informatiepunt opgenomen. 

Via dit informatiepunt kan (potentieel) onderwijspersoneel informatie verkrijgen 

over VOTA, de deelnemende besturen en scholen, vacatures en andere relevante 

informatie. 
 



 

 

 

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 uitlooppe-

riode 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. 

 

De begroting per jaar is te vinden in de bijlage bij deze subsidieaanvraag. De onder-

staande tabel biedt een totaaloverzicht van de begroting per jaar incl. bijbehorende per-

centages. 

 

 
 

2022 2023 totaal 2022 2023 totaal

Totale kosten 243.744 228.272 472.015 100,00% 100,00% 100,00%

Cofinanciering 86.760 86.880 173.640 35,59% 38,06% 36,79%

Subsidie 156.984 141.392 298.375 64,41% 61,94% 63,21%


