Informatiedocument Student op school
Welkom bij Student Op School (SOS). Bij de kennismaking heb je al de nodige
informatie gehad, voor de zekerheid zetten we nog even in het kort op een rij wat de
aandachtspunten zijn voor de studenten starten op school. We gaan in op de organisatie,
van de inzet en daarna waar je meer informatie vind over de financiële kant van het
verhaal.
Op primaire doel is leerlingen en docenten te ondersteunen bij het werk op school. Door
ziekte of afwezigheid tijdens de corona-crisis hebben leerlingen leerachterstanden
opgelopen en hebben docenten opnieuw een extra werkdruk gekregen. Bovendien
worden leerlingen het afgelopen en komende schooljaar in de gelegenheid gesteld om op
extra momenten toetsen te maken. Hierdoor duren de examens- en toetsperiodes langer
en is er nog meer werk op school. Wij en ook de studenten zijn enthousiast om een
bijdrage te leveren. We hopen dat ook de studenten (digitaal) op school een leuke
interessante tijd krijgen.

Organisatie
Begeleiding
Student op school werft studenten en matcht die aan scholen die een
ondersteuningsvraag hebben. Daarnaast kunnen de studenten vrijblijvend aansluiten bij
maandelijkse begeleidingsbijeenkomsten en het wekelijkse vragenuurtje op
vrijdagmiddag dat wij voor ze organiseren. Studenten koppelen wij zoveel mogelijk aan
een school tot het einde van het schooljaar.
Vragen stellen
Als studenten vragen hebben houden we de lijntjes het liefste zo kort mogelijk, zijn het
vragen die kennis over de school betreffen, verwijzen ze naar de contactpersoon op
school. Zijn het vragen die de inzet en/of verandering hierin betreffen zijn er wekelijkse
vragenuurtjes te bezoeken op vrijdagmiddag tussen 15-16uur via onze teamssite.
Mocht je als docent of op school met een vraag zitten, kun je ons mailen op:
studentopschool@uu.nl
Antwoorden op de algemene en veelgestelde vragen hebben we hieronder kort
beschreven. Wanneer een mailtje jouw vraag lastig beantwoord, vraag gerust om een
kort teamsgesprek aan om een projectmedewerker jouw vraag te stellen!
Type aanstellingen
Als scholen zijn er twee mogelijkheden om de studenten uit te betalen. Het zogenaamde
‘ontzorgde traject’ en het ‘matchingstraject’. Dit traject is voor alle studenten op school
gelijk en er is altijd maar een van deze twee situaties van toepassing. Het traject
waarbinnen studenten werken, wordt in de gesprekken met SOS voorafgaand aan de
inzet bepaald.
1. Ontzorgde traject
De school wordt zoveel mogelijk ontzien. Dat betekent dat wij een contract met de
studenten afsluiten via Topselect. Afhankelijk van de wens van de school moeten de
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studenten zelf een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen. Deze aanvraag kan bij
Justis klaargezet worden door de administratieafdeling op school. De kosten hiervoor
worden vergoed en SOS regelt dat de studenten dit in de periode tijdens de
werkzaamheden terug krijgen. De school vindt deze kosten op de eindfactuur terug.
De kosten zijn een eenmalig bedrag van €150,- per nieuw gekoppelde student voor de
werving, matching en begeleiding. Daarnaast komt er €30,- per uur gewerkt door de
student bij.
2. Matchingstraject
Tijdens het matchingstraject verzorgt SOS de werving van de studenten en de matching
tussen student en school. De school sluit een contract met de studenten af. De
organisatorische zaken regel je als school zelf. Zit zijn bijvoorbeeld de VOG, het invullen
van uren en overige gemaakte kosten.
De kosten hiervoor zijn (zoals voorheen) €150,- per nieuw gekoppelde student.
Vervolgens wordt de student in dienst genomen van de school. Wij gaan daarbij uit van
een bruto-inkomen voor de student van minimaal €14,00 per uur.
Reiskosten
In principe gaan we uit van digitale ondersteuning. Een deel van de scholen vragen in
2020-2021 echter fysieke ondersteuning. Wanneer de studenten hiermee akkoord gaan
kan dit. De extra reiskosten die mogelijk gemaakt worden zijn voor rekening van de
school. Dit regel je in principe onderling. Wanneer studenten via Topselect werken,
kunnen ze tot €5,00/dag aan reiskostenvergoeding krijgen. Ook deze vergoeding zal op
de eindfactuur terug te vinden zijn.
Een eindfactuur wordt altijd aan het einde van het schooljaar en aan het einde van het
kalenderjaar gestuurd. Elke 4-6 weken sturen wij een overzicht van de nieuw gemaakte
kosten in een overzicht met kosten tot dusver.

Inhoudelijk
Studenten van SOS krijgen op de Universiteit Utrecht extra mogelijkheden met
opdrachten, intervisie- en/of supervisiemomenten, jaarlijkse lezingen en extra
momenten voor het stellen van vragen om de inzet op de school te ondersteunen en
ontwikkelen. Dit kan doormiddel van de SOS-studentenbijeenkomsten en/of deelname
aan de STAM-cursus (voor bachelorstudenten van de Faculteit Bètawetenschappen).
Informatie over de inhoud van het schoolprogramma
Extra informatie die de studenten gehad hebben over het schoolprogramma:

“De belangrijkste informatie over de examens kun je vinden op het examenblad,
https://www.examenblad.nl/. Het geeft informatie over regelgeving, examenroosters, maar ook
een overzicht van de examens met bijbehorende correctiemodellen voor elk vak en elk jaartal . In
de syllabus, die je ook daar vindt, staat het CE-deel (Centraal Examen) van het
eindexamenprogramma beschreven.
Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn 58 globaal geformuleerde kerndoelen. Deze
zijn geordend in zeven domeinen: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en
maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport. Deze en een concretisering per vak(gebied)
vind je op de site van het SLO, https://www.slo.nl/kerndoelen/.”
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SOS verzoekt de school schoolboeken voor het betreffende schoolvak te faciliteren,
indien de student voor de werkzaamheden hier gebruik van moet maken. Bij voorkeur in
overleg met een docent van het betreffende schoolvak. Andere afspraken met studenten
zijn ook mogelijk. Sommige scholen verkiezen een direct uitwisseling van foto’s, kopieën
of scans van de betreffende paragrafen tussen de student en leerlingen.
Lesboeken, examenbundels en ander materiaal
Studenten kunnen via SOS toegang krijgen tot drie clusters van digitale examenbundels
van de meest voorkomende schoolvakken voor het vmbo, havo en/of vwo.

Alfa

(talen) betreft examenbundels Nederlands, Engels, Duits, Frans

Beta

(exact) betreft examenbundels Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie
betreft examenbundels Geschiedenis en Aardrijkskunde, Economie, Bedrijfseconomie
(havo/vwo), Maatschappijwetenschappen (havo/vwo) en Maatschappijkunde (vmbo)

Gamma

3

V1.2 mrt 2022

