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onderwijs in tijden 
van corona, 

ook nu helpen wij 
je graag verder.



Onderwijs is de sector waar leren en ontwikkelen iedere dag 
centraal staat. Geen dag is hetzelfde. De afgelopen weken zien 
we ontwikkelingen en veranderingen die voor maart van dit 
jaar ondenkbaar waren. Met het sluiten van de scholen heeft 
het onderwijs dan ook alles op alles gezet voor een vloeiende 
voortgang van het onderwijs. De eerste gemeenschappelijke 
opdracht: ervoor zorgen dat techniek en ict de school, 
docenten, leerlingen en studenten in staat stelt om met elkaar 
te communiceren. 

onderwijs in tijden van corona, 

ook nu helpen wij je graag verder.

Maar daarmee komen ook meteen de vragen. Vragen zoals: 
Hoe kunnen we bestaande lesroosters volgen en aanpassen? 
Hoe zorgen we ervoor dat de examens en toetsen afgenomen 
worden? Hoe ziet de slaag-zak regeling eruit en wat betekent 
dit voor de examenkandidaten? En niet onbelangrijk: Hoe 
beschermen we de kwaliteit van het onderwijs? Een heleboel 
vragen, waar deze vraag bijkomt: Hoe gaan we straks weer 
gefaseerd open? Kortom, dit alles vraagt veel van de school, 
docenten, leidinggevenden en ondersteunend personeel. 

Juist nú staan wij bij Randstad Onderwijs, Yacht en BMC klaar om 
je te helpen in deze moeilijke periode. We trekken complementair 
op met Yacht en BMC, waardoor ons netwerk groter is en onze 
dienstverlening breder is. Met onze jarenlange ervaring in 
onderwijs bieden wij oplossingen waarmee wij jou kunnen helpen. 
Onze intercedenten, adviseurs en managers hebben veel ervaring 
en passie voor het onderwijs. Velen zijn zelf als ouder betrokken bij 
het onderwijs. Ze staan voor de klas of geven bijles. Daarbij staan 
ze dagelijks in contact met onze docenten en de scholen. 
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Wij denken graag op maat met jouw onderwijsorganisatie mee. Denk 
bijvoorbeeld aan onderstaande vragen waarmee wij kunnen helpen:
 
• tijdelijke en vaker voorkomende vacatures voor onderwijzend personeel en 

onderwijsondersteunend personeel (waaronder leidinggevenden en management)
• werving & selectie van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel waaronder 

leidinggevenden en management. Voor zowel vaste als flexibele formatie.
• grip krijgen op (b)ww van medewerkers
• mobiliteit en re-integratie van medewerkers
• opleiden van docenten voor een tweede lesbevoegdheid via de Randstad Vakschool;
• payroll van medewerkers
• ondersteuning bij IT vraagstukken, zoals het organiseren van digitaal lesgeven vanuit huis
• advies bij de organisatie van toekomstbestendige formatie
• implementatie van de strategische personeelsplanning
• het vinden van interim managers en schoolleiders.

Hieronder vind je extra toelichting bij bovenstaande vragen en mogelijkheden.

randstad onderwijs: 
dé partner voor alle HR-vragen.
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werving & selectie. 
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Ben je op zoek naar onderwijzend of leidinggevend personeel 
voor vaste of flexibele formatie of vervangingsvacatures? 

Wij bieden vanuit ons uitgebreide onderwijsnetwerk getalenteerde 
docenten, teamleiders en opleidingsmanagers op elk vakgebied. Door 
de samenwerking met Yacht en BMC kunnen wij gebruikmaken van 
geavanceerde zoek methodieken. Zoeken op sociale media valt hier ook 
onder. Ook hebben we een eigen pool van vaste medewerkers. 

Natuurlijk ligt bij docenten de focus op kandidaten in de tekortvakken.  
Maar ook voor vraag naar docenten in de niet-tekortvakken staan wij klaar. 
Als partner van het onderwijs investeren wij in het vergroten van de vijver 
van deskundige docenten. Dit doen we o.a. door programma’s van de  
Randstad Vakschool Onderwijs. In dit traject behalen docenten hun 
tweedegraads bevoegdheid in een tekort vakgebied. 

onderwijzend en leidinggevend personeel (OP).
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https://www.randstad.nl/werknemers/opleidingen/onderwijs


Wat doe je als een van de medewerkers uit het  
OOP-team uitvalt?

Denk hierbij aan vacatures voor administratief medewerker, 
receptioniste, pedagogisch conciërge, roostermaker en 
coördinator. Wij kunnen het tijdrovende werk uit handen nemen 
bij onvoorziene oop-vacatures. Waar nodig checken we op 
ervaring met onderwijs-gerelateerde software (KRD, EduArte, 
Magister). We bieden je onze jarenlange ervaring met de planning 
en inrichting van grootschalige surveillanten pools binnen HBO 
en MBO. Zo valt deze taak onder onze hoede en kan je jouw vaste 
medewerkers ontlasten.

onderwijs ondersteunend personeel (OOP).
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kostenbesparing 
(B)WW 

en invulling 
werkgeverschap.
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Hoe gaat het met de medewerkers die  
een (B)WW uitkering hebben? 

Medewerkers die in dienst waren van de onderwijsinstelling, 
maar nu een (B)WW uitkering hebben, zijn vaak niet meer of 
onvoldoende in beeld bij de school. Hierdoor is er geen grip op 
deze doelgroep en op de bijbehorende kosten, terwijl de school 
wel eigenrisicodrager is voor deze groep mensen. Daarnaast is 
de school ook verantwoordelijk voor de re-integratie.

Wij helpen je met ‘Voorkomen, beheersen en beperken van 
de (B)WW kosten’ door onze dienstverlening Grip op de (B)
WW. We zorgen ervoor dat er wordt voldaan aan de wettelijke 
verplichtingen van eigenrisicodragerschap en re-integratie. 
We brengen de mogelijkheden van de medewerkers op de 
arbeidsmarkt in kaart, monitoren en begeleiden en bemiddelen 
actief naar passende arbeid. Het activeren van de werkzoekende 
naar werk heeft daarbij onze focus. Zo houd jij inzicht, grip en 
sturing op deze doelgroep én voldoe je aan de verplichtingen 
van een goede werkgever. Bovendien levert dit een directe 
besparing op de (B)WW kosten.

 grip op (bovenwettelijke) WW.

“Wij zijn heel tevreden over de dienstverlening 
Grip op de (B)WW. Oud-medewerkers voor wie wij 
deze dienstverlening inzetten krijgen persoonlijke 
en professionele ondersteuning op maat bij het 
vinden van een andere baan óf bij het starten van 
een eigen onderneming. Daarnaast levert Grip op 
de (B)WW voor ons een zichtbare besparing op in 
onze wachtgeldvoorziening. Win-win!”

Erik Henkelman, HRM Alfa College
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Heb je voldoende reacties op een vacature gekregen,  
maar geen ruimte om zelf iemand in dienst te nemen?

Dan nemen wij de door jou geworven medewerker in dienst en vervullen de rol van 
werkgever. Het uitbesteden van het werkgeverschap bespaart heel veel tijd. Want 
wij nemen de personeelsadministratie op ons inclusief de verzuimbegeleiding. We 
zijn 100 procent compliant aan de voorwaarden van de Wet Arbeidsmarkt in Balans 
(WAB). Deze wet bepaalt dat payrollmedewerkers dezelfde primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden moeten ontvangen als medewerkers in vaste dienst. Denk 
hierbij aan dezelfde beloning, ketenregeling en vanaf 2021 ook het ABP pensioen. 
Extra voordeel van de gelijke beloning: de medewerker heeft meer binding met de 
school of organisatie.

randstad payroll solutions.
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Ben je tevreden over de digitale en professionele inrichting van de school? Of wil je 
docenten laten thuiswerken en hulp bij het organiseren van digitaal lesgeven?

professionalisering en digitalisering van dienstverlening.

Yacht is dé specialist in het bemiddelen van interim professionals voor deze wensen. We 
bieden innovatieve HR-dienstverlening, zoals DBA-proof contractmanagement en Inhouse 
Services. 

Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet van ervaren IT vakspecialisten die de business 
wensen kunnen omzetten naar concrete IT oplossingen en -diensten. Zij treden bijvoorbeeld 
op als programmamanager of Business Information Manager. Onze interim professionals 
brengen de behoeftes in kaart, regisseren processen en houden de verschillende IT 
werkgebieden in de gaten. Ze werken onafhankelijk van leveranciers van hardware, software 
en methodieken. Wij bieden mensen die zich altijd focussen op het realiseren van de beste 
oplossing voor jouw organisatie.

Een mooi voorbeeld van een interim specialist die actief was binnen onderwijsinstellingen is 
Johan. Johan is onze interim professional die van eind 2018 tot begin 2020 bij NHL Stenden 
als Senior HR Adviseur heeft gewerkt. Naast de algemene HR Advies taken, bestond de 
opdracht uit het meewerken aan de verandering naar resultaatverantwoordelijke agile 
teams. Ook was hij verantwoordelijk voor HR gerelateerde vraagstukken rondom de fusie 
van NHL Stenden.
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https://www.yacht.nl/


Is de formatieplanning op jouw school toekomstbestendig 
en klaar voor het nieuwe schooljaar? 

implementatie van de strategische 
personeelsplanning: 

randstad consultancy.

Al jarenlang verzorgen de collega’s van Randstad Consultancy 
de masterclass ‘strategische personeelsplanning in het 
onderwijs’. Onze consultants adviseren en ondersteunen 
op het gebied van arbeidsmarktpositie, optimalisatie van 
personeelsinzet, organiseren van flexibiliteit en toekomstige 
personeelssamenstelling. Dit doen wij op een praktische 
manier, een manier die bij jou past. En die natuurlijk aansluit op 
het (meerjaren) schoolplan. 
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Staan er vacatures met een stevige opdracht open voor 
schoolleiders of interim managers? 

BMC helpt hierbij. Zij zijn onderdeel van de Randstad Groep en al ruim 30 
jaar een gerenommeerd adviesbureau. BMC biedt ondersteuning bij:

• de implementatie van verbeteringen in beleid en uitvoering
• mobiliteit en duurzaamheid 
• capaciteitsvraagstukken
• organisatieveranderingen zoals fusies of bestuurlijke samenwerking.

Naast de adviesrol bemiddelt BMC ook in interim management functies, 
zoals interim bestuurder en schoolleiding. Ze zetten WO-opgeleide 
onderwijsadviseurs in die helpen bij de vragen vanuit onderwijsinstellingen. 
Uiteraard ook de vragen die in deze tijd van Corona actueel zijn.

het vinden van interim managers en schoolleiders.
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https://www.bmc.nl/
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