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Nieuwe medewerkers, 
Subsidie voor extra handen 
in de klas & meer

Nieuwe medewerkers bij AK+

Mijn naam is Magna Avastia-de Freitas, ik kom van 
Curaçao maar woon sinds een half jaar in Nederland. Ik 
ben getrouwd en mijn man en ik hebben één dochter 
die aan de HAN studeert. Ik heb jarenlange ervaring als 
leidinggevend salarisadministrateur. Gelukkig werkt AK+ 
met AFAS want die kent voor mij 
weinig geheimen. Vanaf 15 maart 
werk ik voor AK+.

Mijn naam is Petra van Gessel, ik studeer via een duaal 
traject bedrijfskunde aan de HAN. Dat betekent drie 
dagen werken en twee dagen studie. Binnen AK+ kan 
ik theorie en praktijk met elkaar verbinden. Ik doe van 
allerlei opdrachten waaronder het ondersteunen bij het 
jaarrekeningwerk en de planning en 
control-werkzaamheden. Ook doe 
ik klussen voor de personeel- en 
salarisadministratie. Op dit moment 
voer ik een medewerker-tevreden-
heidsonderzoek uit.

Onlangs heeft AK+ enkele nieuwe medewerkers in dienst genomen. Hieronder stellen zij zich even voor.



Certificering ISO

Binnenkort start AK+ een certificeringstraject op. 
Met de invoering ontstaan er uniforme regels 
waarmee AK+ voldoet aan de kwaliteits-normeisen. 

Na de certificatie vindt dan jaarlijks een audit 
plaats door een onafhankelijke, erkende en 
geaccrediteerde instelling. Met dit jaarlijkse c
ertificaat is ook voor uw bestuur gegarandeerd 
dat de processen binnen AK+ voldoen aan de 
ISO-normering. 

Diverse subsidiestromen leiden tot extra inzet 

De gevolgen van corona hebben geleid tot verschillende subsidiestromen waaronder de Regeling Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma, Regeling Extra hulp in de klas en voor de komende twee schooljaren het Natio-
naal Programma Onderwijs (NPO). De extra middelen leiden in veel gevallen tot extra handen in de klas of 
andere begeleiding en ondersteuning. 

Voor een deel loopt dit via externe bureaus. U kunt ook eigen personeel aantrekken. Het gaat dan om 
tijdelijke contracten, het gaat immers om tijdelijke geldstromen. Hierbij dient u rekening te houden met 
extra lasten waaronder transitievergoeding en werkloosheidskosten nadien. De PO-raad heeft 
aangegeven hierover eind mei met een handreiking te komen.
Een alternatief is gebruik te maken van onze personeelsdienst. Wij werken met scherpe en transparante 
opslagen. Informeer vrijblijvend bij Tessa Verdoorn Tessa@akplus.nl of 06 3037 1210.



Primair Onderwijs 
Nieuwe streefdatum Modernisering 
Participatiefonds PO bekend

Eerder hebben wij u al gemeld dat de invoering van de Moderniser-
ing van het Participatiefonds is vertraagd.  Dit omdat de 
behandeling in het parlement is vertraagd. 

De nieuwe ingangsdatum is 1 augustus 2022. Met de invoering van 
de Modernisering worden schoolbesturen in het PO voor een deel 
eigen risicodrager voor de WW-kosten. Standaard een eigen risico 
van 50% met een mogelijkheid om dit risico te verlagen naar 10%. 
In het VO kennen we al jaren een eigen risico van 25%. Ingeval van 
WW kan dit vanwege bovenwettelijke uitkeringsrechten gedurende 
maximaal 12 jaar extra lasten geven. Dit heeft in het Voortgezet 
Onderwijs (vaak op last van de accountant) geleid tot het vormen 
van voorzieningen.

Strategische personeelsplanning

Onlangs heeft AK+ voor de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) Nijmegen VO een strategische 
personeelsplanningsinstrument gebouwd. 

Op basis van broninfomatie van alle deelnemende Nijmeegse VO-besturen is de behoefte aan 
directeuren/rectoren, onderwijzend en ondersteunend personeel in kaart gebracht. Per school, bestuur 
en voor de hele regio in totaal. Zelfs de behoefte per vak en bevoegdheid is meegenomen. Het geheel 
is gepresenteerd in overzichtelijke dashboards. Interssant voor uw regio? Neem contact op met 
Jos de Kleijne 06 5396 2650 jos@akplus.nl
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Voortgezet Onderwijs | Wijziging Prestatiebox. Aanvullende bekostiging 
strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO.

Naar aanleiding van de evaluatie Prestatiebox is aangegeven dat deze doelbekostiging met ingang van 2021 
zal worden gewijzigd. Een belangrijk deel, naar verwachting zo’n 65%, zal aan de lumpsum worden toegevoegd.  
Ongeveer 5% wordt ingehouden om daarmee specifieke subsidies (waaronder tegengaan zittenblijven) te 
bekostigen. Het restant wordt in 2021 als doelsubsidie ingezet. Op 13 april jongstleden is voor dit laatste 
onderdeel de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO 
gepubliceerd.

In 2021 ontvangt iedere VO school per leerling:
1. € 93,90 voor het verbeteren van strategisch personeelsbeleid en de begeleiding van 
 startende leraren en schoolleiders, en
2. € 21,-- voor het aanpakken van verzuim (onder leerlingen).
Uitgangspunt zijn de aantallen leerlingen per 1 oktober 2020.
Deze aanvullende bekostiging moet ervoor zorgen dat scholen en schoolbesturen er effectief werk van maken 
om deze doelstellingen te behalen. Het uitgangspunt daarbij is dat:
 • schoolbesturen hun organisatie op een toekomstbestendige manier vormgeven waarbij een 
  koppeling wordt gemaakt tussen onderwijs- en personeelsontwikkeling;
 • scholen een plek zijn waar zowel leerlingen, leraren als schoolleiders zich continu ontwikkelen;
 • scholen eraan werken om uitdagend onderwijs voor elke leerling te bieden.

Voor beide onderdelen geldt dat het bestedingsvoorstel voor instemming wordt voorgelegd aan het personele 
deel van de GMR. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening.


