Brochure OPA-studenten

Stichting TopTutors: Onderwijs met Persoonlijk Assistent
Na meer dan 4000 leerlingen te hebben geholpen met bijles, breiden we onze diensten uit
Introductie

•

TopTutors is een stichting zonder winstoogmerk, die studenten inzet bij het uitvoeren
van onderwijs-ondersteunende activiteiten op hun voormalige middelbare school, te
weten:
– Detachering van studenten op middelbare scholen (OPA-studenten)
– Bijles (voor meer informatie verwijzen we graag naar onze bijles-brochure)

Missie

•

Het OPA-concept is gebaseerd op vier kernwaarden:
– Betaalbaar alternatief voor commerciële partijen

– Ondersteuning van docenten door oud-leerlingen
– Flexibel en snel inzetbaar
– Het opdoen van kennis en ervaring in het onderwijs door studenten
Werkwijze

•

Deze doelstellingen worden bereikt door uitsluitend samen te werken met
partnerscholen, zo’n 80 in totaal, verspreid over heel Nederland. Op deze
partnerscholen helpen wij met het opzetten van een netwerk van oud-leerlingen die
verschillende vormen van ondersteuning bieden.
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Een oplossing die voortkomt uit vraag van partnerscholen
Zogenaamde OPA-studenten helpen de werkdruk te verlagen en lesuitval te verminderen
Corona oplossingen

Keuze Werktijd Uren

Zomer/lenteschool

(examen)Surveillance

Sinds de corona uitbraak in
2020 hebben we op tientallen
scholen verschillende
maatwerkoplossingen kunnen
bieden, zoals bijspijkerprogramma’s, groepsbijles,
onderwijsondersteuning, etc.

Persoonlijke ontwikkeling
en zelfstandig werken staan
centraal tijdens deze KWTuren. Wie kan daar beter
bij helpen dan een student
aan het HBO of de universiteit?

Orde bewaken

Lesopvang

Leerlingen die voor één of
meerdere vakken op
onvoldoende staan, gaan
zelfstandig aan de slag en
worden onder persoonlijke
begeleiding van OPAstudenten geholpen met
hun lesstof.

Tijdens toets- en
examenweken neemt de
vraag naar surveillanten
exponentieel toe. OPAstudenten kunnen dan een
waardevolle aanvulling
vormen op het bestaande
schoolteam.

Tijdens pauzes zijn conciërges vaak bezig met het
corrigeren van (met name
jongere) leerlingen. Een
paar extra ogen kan in veel
gevallen geen kwaad.

Uitval door ziekte of onvoorziene omstandigheden
is onvermijdbaar, maar
lesopvang door OPAstudenten kan helpen om
zinvolle invulling te geven
aan het vervallen lesuur.

Rekentoetstraining

Piekmomenten

Hoewel voor veel leerlingen
een noodzakelijk kwaad,
vormt de rekentoets tegenwoordig een essentieel onderdeel van het curriculum.
Het inzetten van wiskundedocenten voor de rekenklasjes is echter zeer
kostbaar. OPA-studenten
bieden een goed alternatief
tijdens de bijspijkeruren.

Examendrukte, sportdag,
Koningsspelen, de laatste
schooldag, jubileum, etc.
Allemaal leuke gelegenheden, maar het kost wél
tijd. OPA-studenten springen bij waar nodig.

Vanwege de vertrouwde relatie tussen
TopTutors en de school ligt het voor de
hand om het opgebouwde netwerk van
oud-leerlingen niet alleen aan te wenden
om leerlingen te helpen, maar om ook
de docenten te ondersteunen.

Studenten worden door
TopTutors gedetacheerd,
dus de school hoeft geen
administratie aan te leggen
voor deze hulpkrachten.

OPA-studenten helpen de school door:
• Werkdruk te verlagen: de docent kan zich weer
focussen op zijn vak, les geven
• Uitval te verminderen: door te zorgen voor
lesopvang in plaats van lesuitval ontstaat rust op school.
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Het proces in kaart gebracht

Strakke coördinatie en heldere communicatie kenmerken onze manier van werken
A
A
School

De school zoekt een
eenvoudige manier om extra
mankracht in te zetten,
zonder
verantwoordelijkheden die
normaal bij werkgeverschap
komen kijken met alle
administratieve lasten van
dien.

B

TopTutors is in staat
enthousiaste alumni van de
school te detacheren. Zij
zullen veelal voortkomen uit
het reeds bestaande netwerk
van actieve tutoren en zijn
dus bekenden van TopTutors
en kennen de school.

C

De Managing Tutor is ervaren
in het vinden van de meest
geschikte student voor
verantwoordelijke taken
gerelateerd aan het onderwijs.
Zeker wanneer de student
groepen begeleidt, mogen er
geen concessies worden gedaan
t.a.v. kennis, kunde en ervaring.

B

C

Managing
Tutor

TopTutors
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3
2
TopTutors brengt
concrete
mogelijkheden in
kaart en maakt
offerte.

1
School signaleert
behoefte voor extra
ondersteuning.

Managing Tutor1)
werft en selecteert
de meest geschikte
studenten en maakt
in overleg met de
contactpersoon van
de school een
rooster voor inzet
van deze OPAstudenten.

TopTutors
factureert de
daadwerkelijk
gerealiseerde uren
aan het eind van de
maand en geleverde
diensten worden
geëvalueerd.

1) De Managing Tutor (MT) is de oud-leerling van de school die wordt aangewezen als coördinator voor bijles en OPA-activiteiten
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Doordat TopTutors de
OPA-studenten
detacheert verzorgt
de stichting alle backoffice werkzaamheden.
Zo worden niet alleen
de docenten ontlast,
maar ook de afdeling
P&O.
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Overzicht onze verantwoordelijkheden en uw besparingen
Tarieven in € per uur1)

€ 60
€ 50

Geen BTW van
toepassing, dus dit is
een all-in bedrag

34

€ 40
€ 30

45

47

35

29,50

€ 20
€ 10
€0

Voor dit tarief nemen wij alle kosten op ons2):
•

Brutosalaris

•

Verlofdagen

•

Vakantiegeld

•

Basispremie WAO/WIA

•

WW-premie

•

ZVW werkgeversbijdrage

•

Sectorpremie

•

Ziekteverzuim

•

Loondoorbetaling bij ziekte

1)
2)

•

Wet- en regelgeving bijhouden
en toepassen

•

Personeelsadministratie

•

Salarisadministratie

•

Werkgeversaansprakelijkheid
Motorrijtuigrisico

•

Collectiviteitkortingen

•

Schadeverzekering

De school bespaart:
•

Inspanningen werving en selectie

•

Maken van werkroosters

•

Vinden van vervangende OPA-studenten bij
uitval van OPA’s

•

Verzuimverzekering

•

Aanvullende verzekeringen medewerkers

•

Juridische kosten

•

Administratieve kosten (accountant /
salarisverwerking)

Tarieven van andere aanbieders gebaseerd op o.b.v. publiek beschikbare informatie, welke inmiddels verouderd zou kunnen zijn
Eventuele kosten voor het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag voor OPA-studenten zijn niet inbegrepen en moeten zodoende door de school worden
betaald indien deze noodzakelijk worden geacht
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Onderwijskwaliteit

Zaken op orde

• We bieden ondersteuning bij het
onderwijs, maar geen vervanging
voor vakinhoudelijke uren.

• Studenten zijn in dienst bij een
payroll-organisatie.
• TopTutors heeft een
bemiddelende rol, en factureert
elke maand aan de school.

• School is verantwoordelijk voor de
inhoud van de OPA-activiteiten.
• TopTutors speelt hierin uitsluitend
een faciliterende rol. Wel geven
we didactische tips aan OPAstudenten.

• Resultaat: maximale flexibiliteit
voor school, zonder de rompslomp
van werkgeverschap.

Hoe pakken
wij dit aan?
Eenvoud siert

Vakinhoud

• Vast uurtarief en daardoor volledige transparantie
over kosten.

• OPA-studenten nemen niet de
organisatie/vormgeving van
projecten of lesmodules op zich.

• Geen verrassingen voor school bij
de facturatie.

• Die kerntaak blijft liggen bij de
onderwijsprofessional.

• Geen abonnement of minimum
aantal af te nemen uren.

• Desgevraagd zullen ze echter
graag meedenken waar mogelijk.

• De MT verzorgt de (maandelijkse)
inroostering van de studenten.
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Verantwoordelijkheden van OPA-studenten en de school
OPA-studenten bieden ondersteuning voor docenten maar gaan niet op hun stoel zitten
Verwachtingsmanagement: wie doet wat wel en wat niet?
– Het is belangrijk om te weten wat de OPA– Wanneer het vak-inhoudelijk wordt, of zodra
studenten wel en niet kunnen betekenen voor
het managementtaken van school betreft,
de school
betekent dat meestal dat het geen geschikte
– Algemeen gezegd is het zo dat OPA-studenten
taak is voor een OPA-project
de school ondersteunen door zich op
verschillende manieren in te zetten voor school

Samen
School

✓ Alumni netwerk van OPA-studenten
activeren

✓ OPA-studenten uitleggen wat van hen
verwacht wordt voor het project

✓ Administratieve en financiële afhandeling
✓ OPA-studenten inroosteren
 Leerlingen inroosteren
 Inhoudelijke lessen verzorgen of
toetsen maken

 Inhoudelijke lessen verzorgen en
✓ Invulling van OPA-project

vaststellen, nadenken over
beste oplossing om aan
vraag van school te kunnen
voldoen

✓ OPA-studenten voorbereiden
om hun taken goed uit te
kunnen voeren en zo aan de
verwachtingen van school te
kunnen voldoen

toetsen maken

 Didactisch ontwerp van het OPAproject

 Informeren ouders en leerlingen
 Communicatie, afstemming en

aansturing van docenten tijdens het
OPA-project

 Praktische organisatie zoals leerlingen
inroosteren, lokalen regelen, tijden
vaststellen en digitale toegang
verlenen
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Case-study: Zomerschool in Zwijndrecht

Een voorbeeld van hoe een op maat gemaakt dienstenpakket de school kan ontlasten

Na jarenlang al
individuele bijlessen te
hebben gefaciliteerd
voor leerlingen van het
Develstein College,
kwam het verzoek van
de school aan TopTutors
om ook de organisatie
van de zomerschool op
zich te nemen

Persoonlijke begeleiding

We zijn er vooral voor de leerling zelf

De zomerschool biedt leerlingen de kans om
tijdens een korte, maar intensieve periode
opgelopen achterstanden weg te werken
zonder daarvoor een heel schooljaar over te
hoeven doen.

Ook leerlingen ervaren de nieuwe
ontwikkelingen als positief. Door zich in
kleine groepjes, onder goede begeleiding te
focussen op hun struikelvakken, maken ze
grote sprongen tijdens de zomervakantie.

Doordat de lokale Managing Tutor de
volledige organisatie op zich neemt (van
inroostering van tutors tot het printen van
materialen), is de belasting voor school
minimaal.

Leerling-potentieel

OPA-aandacht

Gerichte aanpak
De school kiest welke leerlingen in
aanmerking komen voor de zomerschool. Zij
gaan zelfstandig met de lesstof aan de slag.

Succes voor leerling en voor school
Meer leerlingen stromen door naar het
volgende schooljaar, en de leerling begint
zelfverzekerder aan dat nieuwe schooljaar.

TopTutors heeft voor alle vakken OPAstudenten beschikbaar gesteld. De leerlingen
geven zelf aan waar zij moeite mee hebben.
Met hun vakinhoudelijke kennis kunnen de
OPA-studenten de leerlingen ondersteunen
waar nodig.

Scholen hebben minder ‘zittenblijvers’, en
kunnen een interessant ‘extraatje’ bieden
aan hun leerlingen

De leerling blijft onderdeel van zijn eigen
leerproces met daarbij gerichte
ondersteuning.

“Voor ons is het werken met TopTutors een
prima manier om onze docenten te
ontlasten. Ze nemen bijvoorbeeld een deel
van de examensurveillance voor hun
rekening en zijn van grote waarde bij het
organiseren van een zomerschool”
Corry Meijers, Teamleider vwo 2 en 3
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Case-study: Online bijlessen voor leerlingen in Dordrecht
Tijdens de verplichte schoolsluiting i.v.m. Corona hielp TopTutors om leerachterstand te beperken
Verplichte sluiting van alle scholen
Het Samenwerkingsverband (SWV) Passend
Onderwijs Dordrecht is
een samenwerking
tussen alle 55 scholen
in Dordrecht. Het SWV
stelt middelen ter
beschikking van de
scholen in Dordrecht om
meer te kunnen doen
aan extra ondersteuning.

In lijn met de voorschriften van de
Rijksoverheid en het RIVM moesten alle
Nederlandse basis- en middelbare scholen
halverwege maart 2020 hun deuren sluiten
om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Deze unieke gebeurtenis, zonder precedent,
stelde scholen plotseling voor de vraag hoe
ze de ontwikkeling van hun thuisblijvende
leerlingen konden waarborgen en maatwerk
konden bieden op afstand.

Oplossing: online bijlessen
Voortbordurend op de al bestaande
samenwerking met het Dalton Lyceum
Dordrecht deed het SWV een beroep op oudleerling en managing tutor Ilse Punt.
Vervolgens is het landelijke tutor-netwerk van
TopTutors ingeschakeld om vanuit alle
windstreken online bijlessen te gaan
verzorgen. Veilig op afstand, maar nog steeds
met persoonlijke aandacht voor het individu.
Meer dan 100 leerlingen konden worden
geholpen en het project was dan ook een
groot succes voor zowel school als leerling.
1)
2)

Feiten en cijfers samenwerking in april1)

41

PO scholen
verbonden aan
SWV

90

Tutors uit het hele
land verzorgden
online bijles

1

Samenwerkings
verband (SWV)

14

36

VO scholen
Scholen (PO en VO)
verbonden aan
betrokken bij de
SWV
online bijlessen

102

1,683

Leerlingen
geholpen

Uren online
bijles gegeven

202km

2017

Grootste afstand
tussen leerling en
tutor2)

Enkele ervaringen…

Start
samenwerking
TopTutors en
Stedelijk Dalton

“Dit project laat zien dat digitale bijles op
afstand toch heel persoonlijk en dichtbij kan
zijn!
Door de individueel gerichte aanpak van onze
tutoren, kregen leerlingen van allerlei
leeftijden en niveaus geschikte begeleiding.
Online, maar nog steeds volledig afgestemd
op wat de leerling nodig heeft!”
Ilse Punt, Managing Tutor Dordrecht

Ook in mei 2020 is de samenwerking verder gegaan, zij het in mindere mate omdat basisscholen toen alweer deels open mochten
Namelijk de afstand Dordrecht - Groningen
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Socrates | International Honour Society
Een sterke partner sinds het begin van TopTutors
Socrates is een netwerk voor topstudenten uit heel Nederland. Het is
een multidisciplinaire community van jonge, ambitieuze ‘high
potentials’ die doelgericht bezig zijn met het ontdekken en ontwikkelen
van hun talenten.
In het opzoeken van uitdaging kijken Socratesleden graag over de grenzen
van hun eigen vakgebied heen en moedigen ze elkaar aan het beste uit
zichzelf te halen. Bij Socrates wordt het belangrijk gevonden dat
topprestaties beloond worden en dat studenten samen een brug slaan
naar de praktijk.
Ieder lid van Socrates behoort tot de 10% best presterende leerlingen en
studenten van Nederland.

LANDELIJK NETWERK

EXCELLENTIE

BRAINBOX

Een uniek, interdisciplinair Het Socrates lidmaatschap
Een denktank van
netwerk van de meest
is enkel weggelegd voor
Socratesleden die in
getalenteerde studenten ‘high potentials’ die zich
opdracht van een
in Nederland, ondersteund doelgericht verder willen organisatie een vraagstuk
door verschillende lokale ontwikkelen op het gebied
behandelt.
afdelingen.
van kennis, kunde en
karakter.

´Verbinding, Ontwikkeling, Erkenning´
Bekijk ook de website: www.socrateshonours.org

“In 2013 werden wij bij Socrates door Michiel, Bart en Kees benaderd
met de vraag of wij hen zouden willen helpen bij het opzetten TopTutors.
Deze drie ambitieuze en enthousiaste studenten hadden namelijk het
idee om in nauwe samenwerking met onze partnerscholen bijlessen aan
te bieden aan de huidige leerlingen van deze scholen, welke bijlessen
verzorgd zouden worden door onze leden én tevens oud-leerlingen van
deze scholen.
Laagdrempelige begeleiding mogelijk maken tegen schappelijke tarieven
sprak ons direct aan. Wij waarderen het zeer dat TopTutors een
platform voor onze leden biedt zich te ontwikkelen, relevante
werkervaring op te doen en daarnaast iets terug te doen voor de school
waar ze een groot deel van hun leven hebben doorgebracht. Verder
geeft het onze partnerscholen de mogelijkheid haar leerlingen te helpen
om hun schoolprestaties te verbeteren, blijven haar oud-leerlingen zo
meer verbonden aan de school en krijgen de huidige leerlingen een
steuntje in de rug.
Kortom, TopTutors biedt u als school een interessant concept waarvan
niet alleen u, maar ook uw huidige leerlingen en oud-leerlingen kunnen
profiteren. Om TopTutors te ondersteunen in het realiseren van haar
doelen, helpen wij TopTutors via ons ledennetwerk bij de zoektocht naar
de allerbeste bijlesgevers. Partnerscholen van TopTutors geven aan blij
te zijn met deze samenwerking, en als trotse partner raden wij
TopTutors dan ook bij al onze partnerscholen aan.”
- Arnoud Steenkamp, namens Socrates Nederland

´Van high potential naar excellente starter´
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Contactgegevens

Stichting TopTutors

Landelijk Coördinatoren

Adres (bezoek- en postadres)
Ivar Houterman
e
Cultureel Centrum D’n Bogerd, 1 etage M +31 6 57 38 22 74
Van Heemstraweg 53
E ivar@toptutors.nl
6651 KH Druten
T +31 (0) 85 4873465
E info@toptutors.nl
W www.toptutors.nl

Jetske van de Werff
M +31 6 47 14 96 51
E jetske@toptutors.nl

Raad van Bestuur
Bart van Kraaij
M +31 6 10 20 34 41
E bart@toptutors.nl

Kees van der Velden Michiel van Erp
M +31 6 53 65 65 09
M +31 6 11 53 89 07
E kees@toptutors.nl
E michiel@toptutors.nl
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