
 

 

 

 

 

 
 

18 schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht werken 

samen in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland - Utrecht. Het RTC werkt met 

een pool van vaste vervangers. 

 
• Werk je nu niet in het onderwijs, maar wil je dat wel graag? Ben je bereid een 

opleiding volgen? Of heb je al een pabo-diploma en wil je weer terugkeren in het 

onderwijs?  

• Wil jij ervaring opdoen op verschillende scholen en de juiste keuze maken voor  

je verdere loopbaan?  

• Hou jij van uitdagingen en heb je een ondernemende en positieve houding? 

 

De samenwerkende besturen zijn op zoek naar  

 

enthousiaste herintreders en zij-instromers  

basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 

 
Jij bent 

- gericht op talentontwikkeling, zowel van jezelf als van ieder uniek kind 

- in staat flexibel om te gaan met onverwachte situaties 

- in het bezit van een gezonde dosis zelfreflectie en relativeringsvermogen  

- bereid een opleiding of opfriscursus te volgen 

 

Dan bieden we jou 

✓ een unieke kans om uit 18 schoolbesturen je ideale werkgever te vinden 

✓ een gedegen scholings- en begeleidingsprogramma  

✓ de mogelijkheid om ervaring op te doen op verschillende scholen en te ontdekken 

wat je écht leuk vindt 

✓ een afwisselende baan van 0,4 tot 1 fte op een school of in de vervangingspool 

✓ baanzekerheid (mits je goed functioneert natuurlijk)  

✓ salaris op basis van de cao PO 

 

Kom speeddaten op 12, 13 of 14 maart 
 

• 12 maart 2019 - 19.00 en 20.30 uur (SKOR, Burgemeester Schullstraat 2 in Tiel) 

• 13 maart 2019 - 19.00 en 20.30 uur (PCBO Baarn-Soest, Oostergracht 42 in Soest) 

• 14 maart 2019 - 19.00 en 20.30 uur (PCO Gelderse Vallei, Varenkamp 3 in Barneveld) 

 
Tijdens een speeddate van ongeveer 10 minuten maak je kennis met een bestuur en kun 

je je eigen competenties laten zien. Zijn beide partijen enthousiast, dan maak je direct 

een vervolgafspraak.  

 

Meld je aan 

Graag ontvangen wij je aanmelding en cv vóór donderdag 7 maart 2019 via  

info@ippon-personeelsdiensten.nl onder vermelding van ‘sollicitatie RTC Gelderland-

Utrecht’, de datum waarop je wilt speeddaten en eventueel je voorkeur voor de besturen 

die je wilt spreken.  

 

Ook zonder aanmelding ben je welkom. Breng in dat geval wel je cv mee.  

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Léon van der Spruit (IPPON personeelsdiensten) 

op telefoonnummer 0318 - 830244. 

mailto:info@ippon-personeelsdiensten.nl


 

 

 

 

 

 

 

De volgende schoolbesturen maken deel uit van het RTC: 

 

• Stichting Speciaal Onderwijs (regio Amersfoort) 

• SKOVV (regio Ede/Wageningen) 

• Edese Schoolvereniging (regio Ede) 

• Montessorischool Veenendaal (regio Veenendaal) 

• Vechtstreek en Venen (regio Maarssen/Breukelen) 

• SKOR (regio Tiel/Leerdam) 

• Stichting PCBO Baarn-Soest (regio Baarn/Soest) 

• PCO Gelderse Vallei (regio Barneveld/Nijkerk) 

• CPOB Betuwe en Bommelerwaard (regio Tiel/Culemborg/Zaltbommel) 

• PPO de Link (regio Wageningen) 

• BasisBuren (regio Neder-Betuwe/Tielerwaard) 

• Proominent Ede (regio Ede) 

• Stichting Delta De Bilt (regio De Bilt/Bilthoven) 

• OPO-R (regio Tiel/Culemborg) 

• Stichting Gewoon Speciaal (regio Utrecht) 

• CNS Ede (regio Ede) 

• Scholenstichting Pastoor Ariëns (regio Maarssen) 

• Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede (regio Wijk bij Duurstede) 

 

https://www.stichtingso.nl/
http://www.skovv.nl/
https://edeseschoolvereniging.nl/
https://www.aandebasis.nl/
https://www.vechtstreekenvenen.nl/
http://www.skor-scholen.nl/
https://pcbobaarnsoest.nl/
https://stichting-pcogv.nl/
https://www.cpob.nl/
https://www.ppodelink.nl/
https://basisburen.nl/
http://www.proominent.nl/
http://www.deltadebilt.nl/
https://www.opo-r.nl/
https://www.gewoonspeciaal.com/
https://www.cnsede.nl/
https://www.spamaarssen.nl/index2.htm
https://www.obswijk.nl/

