
 
 

Gratis loopbaan-advies voor 45-plussers in het 

primair onderwijs 
 

Vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan het pensioen. 

Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het 

primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een gratis 

ontwikkeltraject hiermee aan de slag.  

 
Herkent u dit? 
 
Heeft u als bestuurder of schooldirecteur in uw 
organisatie 45-plus medewerkers die twijfelen of (de 
invulling van) hun huidige functie nog wel aansluit bij 
hun talenten of kwaliteiten? Of medewerkers die 
minder bevlogen lijken te zijn in vergelijking tot 
vroeger of moeite hebben om het hoofd te bieden aan 
(veranderende) taakeisen?  
 
Voor bestuurders of schooldirecteuren met 
medewerkers met dit soort vraagstukken hebben wij 
een ontwikkeltraject of loopbaanonderzoek 
samengesteld dat volledig kan worden bekostigd 
vanuit een tijdelijke subsidieregeling  'Ontwikkeladvies 
vijfenveertigplussers’ van het ministerie van Sociale 
Zaken. Na het volgen van het traject zal uw 
medewerker meer zicht hebben op wat de toekomst 
voor hem brengt en hoe hij1 hier zelf invloed op kan 
hebben. Hij zal een beter beeld hebben van wat hij wil, 
kan en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat hij 
werkend zijn AOW-leeftijd kan bereiken. 
 

Inhoud loopbaanonderzoek 
 
Het traject dat wij hebben samengesteld wordt opgestart wanneer u, uiteraard in overleg, uw 
medewerker aanmeldt of wanneer uw medewerker zichzelf bij ons per e-mail of telefonisch 
aanmeldt. Het traject bestaat grofweg uit de volgende 5 onderdelen:   
 

a. Telefonische intake; 
b. E-assessment ; 
c. Interview bij ons op locatie; 
d. Opstellen rapportage; 
e. Na- of terugkoppelgesprek. 

                                                           
1
 Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden 

gelezen 

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45-
plussers die gemiddeld minimaal twaalf uur 
per week werkzaam zijn.  
 
Als uw medewerker al werkloos is, zijn werk 
wegens ziekte niet meer kan doen of al een 
ontslag/reorganisatie regeling voor hem van 
kracht is, kan hij niet deelnemen. 
 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/documenten/publicaties/subsidies/tsov/uitvoeren-en-verantwoorden/brochure-ontwikkeladvies-werkenden
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/documenten/publicaties/subsidies/tsov/uitvoeren-en-verantwoorden/brochure-ontwikkeladvies-werkenden


 
 

Proces loopbaanonderzoek 
 
a) Het loopbaanonderzoek start met een telefonische intake met uw medewerker waarin het in 
kaart brengen van zijn situatie en achterhalen van zijn loopbaanvraag centraal staat.  
 
b) Vervolgens wordt in samenspraak met uw medewerker een afspraak gemaakt voor het interview 
bij ons op locatie en ontvangt hij een e-mail ter bevestiging  en met de inloggegevens voor het e-
assessment (incl. invullen elektronisch intakeformulier). Het e-assessment bestaat uit verschillende 
psychometrische vragenlijsten die op een (door uw medewerker) gewenste locatie en tijdstip 
ingevuld kunnen worden.  
 
c) Het interview op locatie is bij ons in Breda                                          
(Speelhuislaan 158, 4815 CJ Breda), in de                                     
schitterende Belcrumwatertoren (zie foto).  
 
Het interview wordt afgenomen door één van onze 
loopbaanadviseurs en duurt ongeveer 90 minuten. 
De resultaten vanuit het e-assessment worden  
gebruikt ter verdieping van het gesprek. 
 
d) Na het interview wordt door de loopbaanadviseur  
een persoonlijke rapportage opgesteld, waarin de 
 resultaten vanuit het e-assessment, de bevindingen 
 vanuit het interview, toekomstmogelijkheden en/of tips beschreven om uw medewerker meer in 
regie te zetten van zijn eigen ontwikkeling en loopbaan.  
 
e) Deze rapportage wordt op een andere dag dan het interview persoonlijk met uw medewerker 
besproken in een na- of terugkoppelgesprek.  Dit gesprek duurt 90 minuten.  
 
Tot slot vullen de loopbaanadviseur en uw medewerker nog enkele documenten in 
(Prestatieverklaring Ontwikkeladvies & Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens 
werkenden) ten behoeve van het aanvragen van de subsidie.  

 

Wat moet u doen om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies? 

U hoeft als bestuurder of schooldirecteur eigenlijk heel weinig te doen om gebruik te maken van het 
Ontwikkeladvies. De belangrijkste stap is dat u bepaalt wie van uw medewerkers hier wellicht in 
aanmerking voor komt en hier behoefte aan heeft. Wanneer u, uiteraard in overleg, uw medewerker 
aanmeldt of wanneer uw medewerker zichzelf bij ons per e-mail (info@slimassessments.nl) of 
telefonisch (06 - 433 57 801; Jim de Rooij) aanmeldt, toetsen wij of uw medewerker in aanmerking 
komt en, mits dit het geval is, wordt het loopbaanonderzoek opgestart. Wij verzorgen alle 
administratie en facturatie naar het Ministerie. 

 

De regeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers loopt van 5 december 
2017 tot uiterlijk 10 januari 2020 17:00 uur. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond nog 
niet bereikt is, subsidie aangevraagd en verkregen worden. 
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