
 

TCOZ (Transfercentrum Onderwijs Zeeland) is opgericht in 2015. Vanaf die tijd verzorgen we de 
vervangingsplanning van afwezige leerkrachten en onderwijsassistenten voor 20 schoolbesturen in 
het basisonderwijs met samen 190 scholen en 1.600 fte aan leerkrachten in de regio. Wegens vertrek 
van onze collega zoekt TCOZ op korte termijn naar een: 
 
 

Vervangingsplanner (m/v) voor 38 uur per week 

Samen met 3 collega’s plan je vervangers in voor afwezige leerkrachten en onderwijsassistenten. Als 
planner zorg je dagelijks voor een optimale aansluiting van vraag en aanbod bij inzet van 
onderwijskrachten en onderwijsassistenten.  
Eventueel kunnen deze werkzaamheden ook uitgevoerd worden in tweemaal 19 uur. 
 

Wij zoeken een collega die: 

• zich herkent in de volgende eigenschappen: 
o vaardig in het werken met MS Office; 
o proactief en resultaatgericht; 
o nauwkeurig en accuraat; 
o goed kunnen werken onder tijdsdruk; 

• functioneert op MBO+ niveau; 

• ervaring heeft in onderwijsadministratie (pré). 
 

Je hebt onder andere als taken:  

• matching van de vraag naar en het aanbod van invalkrachten/onderwijsassistenten; 

• daarbij behorende administratieve werkzaamheden, zoals afhandeling van mail en 

verwerking van VOG’s. 

 
Wij bieden: 

• een afwisselende baan met ruimte voor eigen inbreng; 

• een klein team waarin je verantwoording aflegt aan de directeur; 

• een uitdagende opdracht: een beperkt aantal invalleerkrachten is beschikbaar met aan jou 
de taak om voor zoveel mogelijk goede matches te zorgen; 

• een salaris volgens de cao Primair Onderwijs voor onderwijsondersteunend personeel (OOP): 
in schaal 6 (1.621-2.404) bij 38 uur per week met een eindejaarsuitkering en een 
pensioenregeling via ABP; 

• vakanties die grotendeels de regiovakanties in het primair onderwijs volgen; 

• een tijdelijke betrekking (6 maanden) met uitzicht op vast. 

• uitdagende werktijden: 
o dagelijks: administratieve ondersteuning en planning (08.30u - 16.30u) vanuit kantoor 
o wekelijks: 2x avondplanning (1 uur) vanuit huis 
o driewekelijks: 1x weekendplanning (3 uur) op zondag vanuit huis 

In geval van deeltijdinvulling vinden de werkzaamheden voornamelijk in de ochtend plaats, 
met een roulerend rooster voor avond- en weekendplanning. 

 

Sollicitatiegesprekken zijn gepland in de ochtend van 27 mei in ons kantoor op Stationspark 47a 
(eerste verdieping) in Goes. 
 
Heb je interesse in deze baan? Stuur dan uiterlijk donderdag 23 mei 2019 je sollicitatiebrief met korte 
motivatie en CV naar ericreekers@tcoz.nl. Informatie is telefonisch verkrijgbaar via 06-51175735. 
Meer informatie over TCOZ tref je aan op onze website www.tcoz.nl. 
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