Matchingsproces ondersteuning scholen lerarentekort | september 2020

BIJLAGE: Aanvullende informatie met betrekking tot deelname maatwerk
matchingsproces
De drie stappen van het maatwerk matchingsproces:
Stap 1 - scholenselectie
Gesprek met bestuur
Behoefte van het bestuur in kaart brengen en verbinden met
voorwaarden vanuit ministerie (beleidsregel) en gemeente
(subsidie).

Stap 2 - afstemming & planvorming
Gesprek met school en vertegenwoordiging bestuur
Scherp in kaart brengen van de behoeftes van de school d.m.v
vraagarticulatie onder begeleiding van een expert en
kwaliteitsmedewerker en tevens het externe aanbod verkennen.

Stap 3 - uitvoering en afwikkeling
School begeleiden bij het realiseren van het gekozen aanbod. Denk
aan rooster, inhoudelijke afstemming van het onderwijsanbod en
koppeling van aanbieders aan de school, maar ook de formele weg
van wet- en regelgeving, en de financien en facturatie. Bijvoorbeeld
de VLOA aanvraag.

Regelruimte en beleidskader
●

●

●

Lees meer over de beleidsregel en de voorwaarden op de website van
OCW: https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/noodplannen-g5/g5-andere-dag-enweekindeling.
Lees meer over de verschillende scenario’s in de
Routekaart: https://www.dropbox.com/s/9zx3s7wovcousoh/Noodplan%20Lerarentekort%2
0poster%20v11.pdf?dl=0
Als bestuur voor 13 september een aanvraag ingediend heeft bij OC&W voor ‘andere dag
en weekindeling’, krijgt zij via de mail een bevestiging met daarin het verzoek dat elke
school zich moet aanmelden bij het SEO onderzoeksbureau. Dit moet op schoolniveau
en het volgende wordt gevraagd:

De scholen kunnen het aanmeldformulier vinden via de knop ‘aanmelden voor nieuwe scholen’ op
de website https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/noodplannen-g5/g5-andere-dag-enweekindeling. Bij deze aanmelding wordt gevraagd naar de volgende informatie:
Contactgegevens (inclusief aan te maken accountgegevens);
Schoolgegevens;
Reden deelname;
Type andere professional(s) en activiteiten;
(Verwachte) periode deelname;
Per groep: aantal lesuren per maand en dagen per week voor andere professional(s);
Eventuele opmerkingen;
Te uploaden document met bewijs van instemming van de MR.
●

Scholen co-financieren het aanbod voor 60%. Het bestuur financiert de kosten voor dit
aanbod voor 100% voor en kan middels een VLOA-voorziening 40% terugkrijgen. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote scholen in toekenning
van het maximale subsidiebedrag.
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Aantal leerlingen per school

Subsidie bedrag: 40% met een maximum
van:

School tot 300 leerlingen

€ 50.000

School met tussen de 300 en 500 leerlingen

€ 75.000

School met meer dan 500 leerlingen

€ 100.000

Extern aanbod
Kernwoord bij het extern aanbod is onderwijskwaliteit in de keuze voor bewezen bekwame
professionals. Vrijwel alle partijen werken nu al voor scholen op de domeinen natuur & milieu
educatie, wetenschap & techniek, kunst & cultuureducatie, (wereld)burgerschap, persoonlijke
ontwikkeling, sport & beweging.
Voor de zomervakantie is de projectgroep omgaan met tekorten al begonnen met de ondersteuning
van scholen bij dit maatwerktraject. De eerste scholen zijn nu al gestart met het externe aanbod in
de school! Wilt u meer informatie over het Project? Of wilt u in contact komen met een van de
gestarte scholen om te horen hoe het bevalt? Mail dan naar ondergetekende.

Wat vragen wij de school?
●

●

●
●

●

Een keuze maken voor een scenario uit het Noodplan Lerarentekort (2 of 3 of een
combinatie tussen scenario’s) die het beste past bij de context van uw school, o.a. op basis
van de Routekaart.
Tijd maken voor het voorbereiden en voeren van minimaal twee gesprekken met een
teamlid, de kwaliteitsmedewerker (aanwezigheid bij eerste gesprek verreist) van het
bestuur en de contactpersoon van de projectgroep.
Het team en MR op de hoogte brengen van en meenemen bij de inrichting en
implementatie van het scenario.
De school werkt mee aan borging en delen van de ervaringen resultaten zodat andere
scholen in Amsterdam kunnen leren van de opgedane ervaringen. Geeft toestemming dat
hun naam in overleg genoemd kan worden (websites BBO, gemeente, aanbieders,
publiciteit)
Houden zich aan de algemene wettelijke randvoorwaarden en criteria voor deelname aan
deze pilot.

Financieel kader: een rekenvoorbeeld
●
●

Scholen co-financieren het ingekochte aanbod voor 60%. De gemeente Amsterdam
subsidieert voor 40%. Besturen financieren eerst voor en vragen achteraf de subsidie aan.
Scholen kunnen maximaal 22 uur per maand inkopen (5,5 uur), voor al hun
groepen/leerlingen of voor een deel daarvan. Een dagdeel (2,5 uur) of minder kan
uiteraard ook.
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