
HÉ 
SCHOOL 
BESTUUR

Opzoek naar nieuw personeel? Of het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden aan jouw medewerkers? 

Durf in het onderwijs is dé site waar vraag en aanbod in 
het Twentse onderwijs bij elkaar komt!

Durf in het onderwijs 
is online! Durf jij het aan?

Neem de stap op durfinhetonderwijs.nl



De site wordt beheert door het projectteam uit de regionale aan-
pak personeelstekorten (RAP) regio Twente/Oost-Nederland. 

Het doel van Durf in het onderwijs is enerzijds nieuwe 
professionals te informeren en hen te motiveren de stap 
naar een functie in het onderwijs te maken. Anderzijds 
vindt huidig onderwijspersoneel er alle mogelijkheden 
over om- en bijscholing. Durf in het onderwijs brengt alle 
onderwijspartners uit de regio bij elkaar: schoolbesturen, 
Saxion, ROC van Twente en Mobiliteitscentrum ObT. 

• Actuele onderwijsvacatures van alle 
partners

• Opleidingsaanbod van Saxion 
• Onderwijsverhalen uit onze regio
• Informatie over werken in het primair 

onderwijs
• Kalender met onderwijs gerelateerde 

evenementen
• Interessante links

• Meer sollicitaties op jouw vacatures 
• Collega’s makkelijk informeren en aanmelden voor 

relevante scholingsmogelijkheden in de regio
• Jouw schoolbestuur profileren met een verhaal uit 

de praktijk
• Meer aanmeldingen op jouw onderwijsevenement 

(bijv. een open dag of symposium)
• Geïnteresseerden makkelijk wijzen op alle infor-

matie over werken in het onderwijs 

Interesse of vragen?

Dé plek waar vraag en 
aanbod bij elkaar komen

Wat vind ik op Durf in 
het onderwijs?

Wat zijn de voordelen voor 
jou als school?

Neem de stap op durfinhetonderwijs.nl

Deelnemer aan dit RAP project? 
Dan doe je in principe al mee. 
Wil je content aanleveren op de 
site, neem dan contact op via 
info@durfinhetonderwijs.nl. 

(Nog) geen deelnemer aan dit RAP project? Durf in 
het onderwijs is beschikbaar voor alle schoolbesturen 
in Twente/Oost-Nederland. Informeer naar de mogelijk-
heden via info@durfinhetonderwijs.nl. Alle voordelen 
van de site zijn ook voor jouw bestuur te gebruiken! 


