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Matchingsproces ondersteuning scholen bij lerarentekort pilotjaar 2020/2021
Hoe verloopt het proces
Start matchingstraject
Het traject start met een intakegesprek met de school en een contactpersoon (uit de
projectgroep), inclusief de kwaliteitsmedewerker van het bestuur. Zodat de specifieke behoefte van
de school naar boven wordt gehaald. Met als uiteindelijk doel: het vinden van een match voor
extern aanbod, passend bij de context van de school. Soms is het nodig om meerdere gesprekken
te voeren met de school, om de input naar boven te halen die nodig is voor het aanvragen van
offertes bij aanbieders.
Match zoeken en intentieverklaring opstellen
De contactpersoon van de school (uit de projectgroep) komt met een voorstel van aanbieders terug
bij de school. Met de voorgestelde partijen wordt een intentieverklaring gesloten, waar zowel de
inhoud, organisatie als de financiële voorwaarden van het aanbod in naar voren komen. Er wordt
akkoord op de intentieverklaring gevraagd door de school, zodat het offertraject in gang kan
worden gezet. De school kan met deze intentieverklaring akkoord vragen aan haar MR en haar
Bestuur.
Start offertetraject en match maken
Nadat er akkoord op de intentieverklaring is gegeven door de school start het offertetraject. Er
worden conceptoffertes opgevraagd bij de aanbieders. De projectgroep filtert de conceptoffertes op
gemaakte afspraken over inhoud, organisatie en prijs. De conceptofferte wordt besproken met de
school door de contactpersoon (uit de projectgroep). Bij akkoord wordt er een definitieve offerte
opgevraagd bij de aanbieder(s).
Terugkoppeling en bevestiging
De definitieve offerte wordt per mail bevestigd aan de school en de aanbieder. Er wordt
aangestuurd op een kennismakingsgesprek tussen school en aanbieder. Vanaf dit moment gaan
alle contacten tussen school en aanbieder(s). De rol van de projectgroep is vanaf dit moment
beperkt tot ‘vinger aan de pols’ houden in de eerste maanden na de start.
De factuur voor het aanbod wordt vanuit de aanbieder rechtstreeks naar de school gestuurd.
De projectgroep geeft nog een terugkoppeling aan de kwaliteitsmedewerker van het bestuur over
de definitieve offerte.
Voorfinanciering en cofinanciering
De school co-financiert bij de inkoop van het externe aanbod voor minimaal 60%. Hoe ziet dat er
in de praktijk uit? Het bestuur doet een voorfinanciering van 100% voor het op maat gemaakte
aanbod. Middels een VLoa-voorziening kan het bestuur 40% van het bedrag terugkrijgen. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote scholen in toekenning van het
maximale subsidiebedrag.
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