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BEN JIJ EEN ENTHOUSIASTE EN FLEXIBELE LEERKRACHT DIE 

BESCHIKBAAR IS IN DE REGIO ROTTERDAM RIJNMOND VOOR 

INVALWERK BIJ VIJFTIG SCHOLEN VAN ELF SCHOOLBESTUREN? 

 

MCPO Rijnmond 

Elf schoolbesturen in de regio Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam hebben hun krachten 

gebundeld in het Mobiliteitscentrum Primair Onderwijs (MCPO) Rijnmond. MCPO Rijnmond richt zich 

op:  

 het organiseren van een gezamenlijke flexpool van invalleerkrachten die in dienst zijn bij de 

deelnemende schoolbesturen;  

 het inrichten van een flexibele schil van oproepkrachten; 

 de werving en instroom van jonge leerkrachten; 

 het stimuleren van mobiliteit van de eigen medewerkers van de deelnemende 

schoolbesturen.  

De deelnemende schoolbesturen zijn in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam: Stichting 

UN1EK onderwijs en opvang, SIKO, Stichting Primo, Stichting Wijzer in opvang en onderwijs, 

Avonturijn, NBOB Jenaplan en SKO Maasland en in Rotterdam: De Kralingsche School, De Wissel, de 

Van Oldenbarneveltschool en de Van Brienenoordschool. Deze elf schoolbesturen hebben samen 

ongeveer 1200 fte in dienst. Ieder schoolbestuur levert 4% van de eigen formatie voor de 

gezamenlijke flexpool van MCPO Rijnmond.  

 

Werken als invalleerkracht in de gezamenlijke flexpool via MCPO Rijnmond: win-win! 

Wij zoeken flexibele leerkrachten voor de gezamenlijke flexpool van MCPO Rijnmond. Je krijgt een 

contract voor een vast aantal uren bij een stamschool van UN1EK. Voor invalwerk word je in eerste 

instantie ingezet bij scholen van UN1EK. Je kunt op detacheringsbasis ook worden ingezet bij scholen 

van de andere deelnemende schoolbesturen van MCPO Rijnmond. Zo kun je de continuïteit en de 

voordelen van een vast salaris en arbeidsvoorwaarden combineren met de flexibiliteit en afwisseling 

van invalwerk bij diverse scholen.  

De gezamenlijke flexpool van MCPO Rijnmond wordt beheerd door Driessen HRM vanuit een digitaal 

systeem: VervangingsManager. Via een app krijg je door bij welke school je op welke dag als 

invalleerkracht werkzaam bent. Op basis van jouw beschikbaarheid en werkwensen kunnen we het 

aantal te werken uren en dagen in overleg afstemmen. 

Wanneer je werkzaam bent bij UN1EK voor de gezamenlijke flexpool van MCPO Rijnmond ben je 

verzekerd van een vast salaris en arbeidsvoorwaarden en kun je in korte tijd brede ervaring bij 

verschillende diverse scholen opdoen. De scholen van de deelnemende schoolbesturen van MCPO 

Rijnmond zijn verzekerd van de beschikbaarheid van goede invalleerkrachten: win-win! 
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Wat heb je nodig? 

 Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs (PABO diploma); 

 Je kunt een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen van maximaal zes maanden oud; 

 Je bent flexibel inzetbaar en beschikt over vervoer om binnen de regio Rotterdam Rijnmond 

te reizen. 

Wat bieden wij jou? 

 Je krijgt een contract voor een vast aantal uren bij een stamschool van UN1EK. 

 Je combineert de continuïteit van een vast salaris en arbeidsvoorwaarden met de afwisseling 

van invalwerk bij verschillende scholen en schoolbesturen; 

 Je ontvangt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer; 

 Je kunt in korte tijd brede ervaring en kennis opdoen, je specialiseren in een werkveld en je 

horizon verbreden; 

 Een opstap naar een vaste baan: de elf deelnemende schoolbesturen van het MCPO 

Rijnmond publiceren hun vacatures in de online vacaturebank van het MCPO Rijnmond. Als 

deelnemer in de gezamenlijke flexpool van MCPO Rijnmond krijg je voorrang in de 

sollicitatieprocedure. 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd om als invalleerkracht bij UN1EK in de gezamenlijke flexpool van MCPO 
Rijnmond aan de slag te gaan? Stuur dan een mail met je cv en een korte motivatie waarom je bij 
UN1EK als invalleerkracht voor MCPO Rijnmond wilt werken naar sollicitaties@un1ek.nl. Na een 
eerste screening op basis van je CV krijg je bericht of je wordt uitgenodigd voor een persoonlijke 
kennismaking. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Een referentiecheck is onderdeel van de 
procedure. 

Ook net afgestudeerde leerkrachten en herintreders zijn van harte welkom om te solliciteren.  
Wij helpen je graag op weg in het onderwijs. 

Meer informatie? 

Bel de afdeling personeelszaken van UN1EK via telefoonnummer 010-4355611 (keuze 3). 
We bespreken graag de mogelijkheden. 

Wil je nog meer vrijheid en flexibiliteit? 

Wil je geen contract voor een vast aantal uren maar werk je liever flexibel op oproepbasis? Ook dat is 

mogelijk: als oproepleerkracht in de flexibele schil van MCPO Rijnmond. Via Driessen HRM krijg je 

invalwerk bij diverse scholen aangeboden en je bepaalt zelf welke opdrachten je aanneemt. 

Maximale vrijheid en flexibiliteit! Als oproepleerkracht ontvang je salaris en reiskostenvergoeding 

voor korte dienstverbanden voor de duur van de vervanging. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een 

open sollicitatie via de website van MCPO Rijnmond. 

https://www.mcporijnmond.nl/opensollicitatie.php?wa=

