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Algemeen
Dit plan van aanpak borduurt voort op het plan van aanpak dat twee jaar geleden is ingediend in het kader van de RAP waarbij we daarnaast de input en de opbrengsten die we tijdens de besturenbijeenkomsten RAP van 7 oktober 2021 en 24 maart 2022 als uitgangspunten hebben gebruikt.
Tijdens de RAP besturenbijeenkomst van 7 oktober 2021 hebben we aan verschillende dialoogtafels (warenhuis) gesproken over de voortgang van de RAP thema’s, de ervaringen en
resultaten tot nu toe en de wensen vanuit de besturen. De input vanuit deze dialoogtafels
heeft een duidelijke richting gegeven aan de vervolgactiviteiten binnen het RAP-traject.
Tijdens de besturenbijeenkomst van 24 maart 2022 hebben we aan dialoogtafels gesproken
over de RAP initiatieven die we sowieso voor de regio willen behouden en op welke manier
we dat graag zouden willen. Dit heeft focus gegeven voor de toekomst van samenwerking
binnen de regio.
Het huidige initiële RAP plan met de opbrengsten vanuit deze twee recente besturenbijeenkomsten geven zodoende voldoende input om het RAP-plan op te stellen voor de verlengde
aanvraag 2022-2023.
Voor het opstellen van de aanvraag is zodoende breed input opgehaald bij schoolbesturen en
pabo’s om deze aan te laten sluiten op de behoefte van schoolbesturen in de regio. Door de
bundeling van krachten kunnen we in de regio echt impact maken en profiteren van schaalvoordelen en daar waar mogelijk van een krachtige centrale aanpak.
De activiteiten uit het plan worden uitgevoerd in de periode 1 augustus 2022 tot en met 31
juli 2023, waarbij een uitloop mogelijk is tot uiterlijk 31 december 2023.

Beschrijving van de regio
De regio waarop de aanvraag betrekking heeft betreft de regio Stedendriehoek, Salland en
de regio Liemers, Rheden, Achterhoek, Haaksbergen, Lingewaard en Overbetuwe.
De besturen die deze aanvraag indienen zijn gevestigd in de volgende gemeenten:
Gemeenten subsidieaanvraag RAP II
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doesburg
Doetinchem
Duiven
Haaksbergen
Lingewaard
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Overbetuwe
Rheden
Rozendaal
Westervoort
Winterswijk
Zevenaar

Germeenten subsidieaanvraag RAP II
Apeldoorn
Brummen
Deventer
Lochem
Voorst
Zutphen

Hieronder is een overzichtskaart van het gebied weergegeven. De verlengde RAP-aanvraag
wordt gedaan voor de huidige RAP regio’s (RAP20021 en RAP20022) met daaraan toegevoegd de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe.

De deelnemende besturen hebben de ambitie om als besturen en scholen in de regio en gezamenlijk met de pabo’s, de handen in een te slaan en het reeds bestaande en oplopende
personeelstekort terug te dringen.
De subsidie wordt met hetzelfde inhoudelijke plan apart aangevraagd voor de 2 RAP-regio’s.
Dat betekent naar verwachting dat er minimaal twee keer € 192.500,- aan subsidiegeld beschikbaar komt.
De arbeidsmarktproblematiek van onze aanvraagregio’s is niet veel anders dan de problematiek elders in Nederland. Het tekort is nijpend. Het grote aantal vacatures voor de vaste en
vervangingsformatie is structureel geworden en niet langer beperkt tot pieken als gevolg
van formatieronden. Gemiddeld bedraagt het lerarentekort in de regio voor de komende jaren na de te verwachten instroom vanuit de pabo’s ongeveer 4% per jaar.

Beschrijving van de partners betrokken bij het plan van aanpak
Bij de regionale samenwerking zijn naast de deelnemende besturen twee Pabo’s betrokken
te weten Iselinge Hogeschool in Doetinchem en Saxion in Deventer en Enschede. De bijdrage en de expertise van deze partners zijn in het kader van deze RAP II-aanvraag hetzelfde als in het oorspronkelijke plan van aanpak RAP I.

Voort te zetten activiteiten in bestaande regio en doelstelling en
activiteitenplanning bestaande en nieuwe activiteiten
Het activiteitenschema voor RAP II bevat 5 actielijnen te weten:
Actielijn
Actielijn
Actielijn
Actielijn
Actielijn

1:
2:
3:
4:
5:

Strategische Personeelsplanning (SPP)
Behoud van personeel
Werving en recruitment
Anders organiseren
Borging regionale samenwerking

Thematisch ziet het activiteitenschema er voor de RAP II op hoofdlijnen als volgt uit:

Overall projectleider: Gerard Couprie (06-22201173 / gcouprie@gmail.com)

----------------------- A ct i v i t e i t e n e n o r g a n i s a t i e s c h e m a R A P II O o s t – N e d e r l a n d ----------------------Actielijn 1 Strategische
Personeels Planning (SPP)

Meerjaren-personeelsanalyse voor de regio beschikbaar hebben
Scenariomodel PO op school-, bestuurs- en regioniveau implementeren

Projectcoördinator: Gerard Couprie (06-22201173 / gcouprie@gmail.com)

Themabijeenkomsten SPP organiseren

Actielijn 3 Werving en
recruitment

Actielijn 2 Behoud van
personeel
Projectcoördinator: Job van Essen
(06-5338358 / j.vanessen@accentscholengroep.nl)

Projectcoördinator: Gerard Couprie
06-22201173 / gcouprie@gmail.com

Actielijn 5 Borging
regionale samenwerking

Actielijn 4 Anders
organiseren
Projectcoördinator: Job van Essen
(06-5338358 / j.vanessen@accentscholengroep.nl)

Werkgroep

Terugdringen
verzuim
Netwerk starters
en schoolopleiders
Kennisbank

Projectcoördinator: Gerard Couprie
06-22201173 / gcouprie@gmail.com

Werkgroep

Centrale vacaturebank
Marktplaats (Podium)
Regionale recruitersfunctie (incl. beheer
vacaturebank)
Zij-instroom bevorderen
Herstarters werven / begeleiden
Doorstroom naar vso, s(b)o bevorderen
Koppeling mbo/vo-docenten regionaal organiseren
(mobiliteitsbank)
Regionale kweekvijver schoolleiders faciliteren
Werving vakleerkrachten
Lobby richting OCW, PO-raad en VfPf

Supplier-lijst plus
platform creëren
Regionale aanpak
ontwikkelen
Kennisbank

Versterking activiteiten
Loopbaancentrum Oost
Nederland
Onderzoek naar centraal
regionaal dienstencentrum
met eigen juridische entiteit

Loket C: Routes naar leraarschap
Loket A: Loopbaancentrum

https://www.loopbaancentrumoostnederland.nl
1e aanspreekpunt: Jose Jansen
06-19161743 / j.jansen@loopbaancentrum-on.nl

Loket B: Regionale centrale vacaturebank
https://www.loopbaancentrumoostnederland.nl/vacatures
1e aanspreekpunt: Marloes Meijer
06-48671809 / m.meijer@loopbaancentrum-on.nl

Fysiek loket Yvonne Dijkhuizen en
https://www.loopbaancentrumoostnederland.nl en
https://onderwijsloket.com/
1e aanspreekpunt: Yvonne Dijkhuizen
06-57773371 / y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

In bijlage 1 is een gedetailleerd activiteitenoverzicht opgenomen waarin onderscheid is gemaakt in:
1. Voort te zetten activiteiten vanuit RAP I.
2. Nieuwe en gewijzigde activiteiten.
In dit activiteitenoverzicht is zoals de subsidiecriteria voorschrijven per actielijn aangegeven
wat de doelstelling (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) is, wat de
periode en duur is, wat de beoogde resultaten en producten zijn en wat eventuele opmerkingen zijn. Er zijn tevens activiteiten opgenomen op het gebied van Strategische Personeels
Planning (SPP).

Aanvullende eisen
De aanjager en projectleider is Gerard Couprie. Hij is tevens de projectleider van de
voortgaande RAP.
Als informatiepunt en loket dient vooralsnog net als in de voorgaande RAP-periode “Loopbaancentrum Oost Nederland, Piet Heinstraat 5, 7204 JN Zutphen”. Onderdeel van het activiteitenschema is een onderzoek naar de implementatie van een structureel regionaal dienstencentrum op het gebied van arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken met een eigen juridische entiteit.
Er is een stuurgroep samengesteld bestaande uit bestuurders, de pabo’s en de projectleider.
De projectleider rapporteert aan deze stuurgroep. Deze stuurgroep komt maandelijks bij elkaar en volgt de realisatie van de doelen.

Begroting en financiële borging
Er is een detailbegroting gemaakt (zie bijlage 1, excelbladen 2, 3, 4 en 5).
In deze detailbegroting zijn per activiteit opgenomen:
• welke kosten zijn begroot;
• een eventuele onderbouwing (p*q);
• een specificatie waar begrote kosten aan worden toegerekend (aanschaf materialen,
inhuur derden, kosten projectleiding, e.d.).
Er is een begroting gemaakt voor het jaar 2022, een begroting voor het jaar 2023 en een
samengevoegde begroting voor de gehele subsidieperiode. Tevens is er een cumulatieve
begroting weergegeven voor de twee RAP-regio’s, die gezamenlijk optrekken in dit RAP-plan.

Ondertekening
Onze regio kiest ervoor om per deelnemend bestuur een ondersteuningsverklaring te laten
ondertekenen (zie bijlage 2).

