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Leerkracht zijn is een prachtig vak. Het vraagt om veel kwaliteiten, met name 

pedagogische en didactische, maar ook organisatorische en qua samenwerking wordt het 
nodige van je gevraagd. 

 
Net als in andere sectoren is er in het onderwijs behoefte aan interim-werknemers. 

Leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het vervangen van andere leerkrachten die als 

gevolg van uiteenlopende redenen voor een korte of lange periode geen les kunnen geven aan 
hun leerlingen. 

 
Voor 16 schoolbesturen* in de regio Gelderland-Utrecht is het Regionaal Transfercentrum 

(RTC) op zoek naar: 
 

interim-leerkrachten M/V (PO en SBO) 
 
Als interim-leerkracht hoor je kort van tevoren waar je die dag zult werken. Je stapt in je 

auto en reist maximaal 45 minuten naar de school waar je wordt verwacht. Daar is 
iedereen blij dat je er bent, want je komt een afwezige juf of meester vervangen. Je wordt 

naar je klaslokaal gebracht en snel even wegwijs gemaakt door een collega of de directeur.  

 
Gelukkig ben jij zelfstandig en flexibel en kun jij met meer of minder voorbereidingstijd een 

kwalitatief goed dagprogramma verzorgen. De kinderen vinden het spannend en leuk, een 
andere juf of meester, en jij weet als geen ander hoe je snel verbinding maakt met deze 

kinderen, inzicht krijgt in hun (leer)behoeften en hoe je je programma daarop kunt 

aanpassen. 
 

Aan het eind van de schooldag hebben de kinderen hun instructies gekregen, hebben ze 
kunnen werken aan hun taken, was er tijd voor ontspanning en gaan ze met energie weer naar 

huis. Jij maakt de klas op orde, kijkt na hoe de kinderen de stof hebben verwerkt en maakt 

een overdracht voor de volgende dag. Je drinkt nog een kopje thee met je (nieuwe) collega’s 
en vraagt of je nog iemand kan helpen. Aan het eind van de dag ga ook jij met energie weer 

naar huis. Je bent benieuwd op welke school je morgen mag werken! 

 
Voor de SBO scholen en scholen voor speciaal onderwijs binnen het RTC zijn wij op zoek 

naar  Interim-leerkrachten die beschikken over de juiste expertise om de vervanging op te 
vangen. Iets voor jou? Kom dan werken in de pool “Uniek”. 

 

Als interim-leerkracht heb jij een aanstelling bij één van de 16 besturen. In overleg heb je 
afgesproken hoeveel dagen per week jij beschikbaar bent. Bovendien heb jij goed uit kunnen 

leggen in welke twee bouwen jij echt in je kracht staat en in welke bouw jij eventueel wat 
minder tot je recht komt. Dat is natuurlijk erg belangrijk om te weten, want iedereen wil dat jij 

als leerkracht tot je recht komt omdat je dan op de beste manier het onderwijs voor de 

leerlingen kunt verzorgen. 
 

Kom bij ons werken!  

Ben jij bevoegd leerkracht, ben je 2 tot 5 dagen per week beschikbaar en wil je graag eens 
in gesprek over je mogelijkheden? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Thomas 

Boekhorst van het coördinatiepunt RTC per e-mail via contactrtc@rtc-gu.nl of op 
telefoonnummer 055-538 66 90 of 06-10574506.  

 

Uiteraard kun je ook direct solliciteren door je motivatiebrief en cv te versturen naar 
contactrtc@rtc-gu.nl. 
 
*zie de volgende pagina 



RTC Gelderland-Utrecht  

 

 

 

 
 

 

De volgende schoolbesturen maken deel uit van het RTC: 

- BasisBuren (regio Buren) 

- CNS Ede (regio Ede) 

- CPOB Betuwe & Bommelerwaard (regio Tiel/Culemborg/Zaltbommel) 

- De Oorsprong (regio Doorn/Driebergen/Wijk bij Duurstede) 

- Edese Schoolvereniging (regio Ede) 

- Montessorischool Aan de Basis (regio Veenendaal) 

- OPO-R (regio Tiel/Culemborg) 

- PCO Gelderse Vallei (regio Barneveld/Nijkerk/Woudenberg) 

- PPO de Link (regio Renkum/Rheden/Wageningen) 

- Proominent (regio Ede) 

- Scholenstichting Pastoor Ariëns (regio Maarssen) 

- SKOVV (regio Ede/Wageningen) 

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

- Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (regio Utrecht) 

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

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

 

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

