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instrumenten

Ieder bestuur en iedere regio heeft zijn eigen behoeften. Op basis van 
uw vraag kunnen we de best passende instrumenten inzetten. Het 
Arbeidsmarktplatform wil besturen, schoolleiders en leerkrachten 
helpen het bestaande instrumentarium daadwerkelijk te gebruiken. Of 
u, waar gewenst, ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en 
verankeren van nieuw beleid.

Afhankelijk van wat u nodig hebt, kunnen wij u bijvoorbeeld praktische 
ondersteuning of handvatten aanbieden:
•   bij het formuleren en realiseren van strategisch personeelsbeleid, 

mobiliteit en duurzame inzetbaarheid;
•   om de gevolgen van krimp aan te pakken;
•   om talentvolle pabo-afgestudeerden te behouden
•   voor professionalisering, professionele ruimte en innovatie.
Behalve individuele schoolbesturen kunnen ook samenwerkingsver-
banden van schoolbesturen daar gebruik van maken.

Het arbeidsmarktplatform Po is het platform van de werkgevers-
organisatie (Po-raad) en de werknemersorganisaties: algemene 
onderwijsbond (aob), algemene vereniging schoolleiders (avs), 
Cnv onderwijs (Cnvo) en de federatie van onderwijsvakorganisa-
ties (fvov).
deze initiëren gezamenlijk activiteiten op het gebied van de 
arbeidsmarkt in het Primair onderwijs.

strategisch personeelbeleid, mobiliteit, duurzaam inzetbaar 
personeel, professionalisering en innovatie. dat zijn enkele van 
de mogelijke oplossingen voor verschillende knelpunten op de 
arbeidsmarkt in het primair onderwijs, zoals krimp, vergrijzing en 
personele gevolgen van ‘passend onderwijs’. 

in dit eerste jaarplan van het arbeidsmarktplatform Po vindt u 
de activiteiten die we, samen met schoolbesturen, schoolleiders, 
Hrm’ers, pabo’s en leerkrachten willen uitvoeren. met als uitgangs-
punt: het beste onderwijs voor ieder kind. 

Het beste onderwijs voor ieder kind



meer informatie

Wilt u gebruik maken van het aanbod, hebt u vragen of aanvullingen, 
wilt u iets melden of zoekt u meer informatie over de activiteiten en het 
Arbeidsmarktplatform PO? 
Kijk dan op 

www.arbeidsmarktplatformpo.nl 

U vindt daar ook meer informatie over al langer lopende activiteiten en 
subsidieregelingen.

nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het Arbeidsmarkt-
platform PO? Lees dan onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief 
verschijnt tien keer per jaar. U kunt zich aanmelden via onze website.

Programmalijnen en aanpak

In dit boekje bieden wij u een overzicht van de plannen en activiteiten 
van het Arbeidsmarktplatform PO. Ze zijn ingedeeld volgens de 
programmalijnen waar de komende jaren stevige inzet gewenst is om 
tot versterking van de sector te komen:
1 HRM en strategisch personeelsbeleid
2 Professionalisering en professionele ruimte
3 Mobiliteit
4 Innovatie
5 Regionale samenwerking

De activiteiten vormen een mix van ondersteuningsaanbod aan 
scholen, pilotprojecten, subsidieregelingen en onderzoek dat input en 
aanbevelingen voor beleid moet opleveren. 



Personeelsbeleid

Daarnaast horen bij goed HRM-beleid:
•   jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken;
•   professionaliseringsmogelijkheden die aansluiten bij schoolontwikke-

ling, ontwikkelingswensen of afspraken van medewerkers en passen 
bij het budget voor ontwikkeling;

•   sociale innovatie (hoe verbeteren we ons onderwijs en hoe organise-
ren we dat slimmer);

•   ziekteverzuimbeleid (overzicht en inzicht in verzuim; instrumenten 
om verzuim terug te dringen). 

de gesprekscyclus als kapstok en middel voor beleid

De meeste scholen voeren jaarlijks beoordelingsgesprekken met het 
personeel. Om professioneel inhoud te geven aan deze gesprekken is 
een structurele gesprekscyclus essentieel. Een professionele gespreks-
cyclus stimuleert duurzame inzetbaarheid, werkplezier, gerichte 
professionalisering en sociale dialoog. 

met goed personeelsbeleid bent u beter voorbereid op de 
gevolgen  van de daling van het aantal leerlingen. U kunt maat-
regelen nemen om talentvolle jonge leraren toch voor het 
 onderwijs te behouden. Hebt u, zoals de meeste (kleine tot 
middelgrote) schoolbesturen, geen of slechts een zeer kleine 
 Hrm-afdeling? wellicht kunt u dan ook ondersteuning gebruiken 
bij de professionalisering van uw Hrm-beleid.

Hrm-beleid

Welke elementen zijn essentieel voor HRM-beleid?
Allereerst moet u inzicht hebben in:
•   de visie en missie van de organisatie;
•   de benodigde personele omvang en samenstelling in de toekomst;
•   de huidige personele omvang en samenstelling;
•   de benodigde financiën (meerjaren personeelsbeleid). 

Goed werkgeverschap: 
HRM en strategisch personeelsbeleid



Personeelsbeleid

In zo’n aanpak is duurzame inzetbaarheid een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van medewerkers en school. Beide partijen maken 
de inzetbaarheid bespreekbaar en zoeken naar mogelijkheden en 
oplossingen ter verbetering. Zo kunt u ervoor zorgen dat leerkrachten 
en andere medewerkers voor het onderwijs behouden blijven.

activiteitenprogramma
Het activiteitenprogramma HRM en strategisch personeelsbeleid 
omvat:
•   ondersteuning en advisering van regionale samenwerkingsverban-

den en individuele schoolbesturen bij de invoering van strategische 
personeelsplanning;

•   regionale workshops ‘omgaan met krimp’;
•   ondersteuning en advisering van schoolbesturen/samenwerkingsver-

banden op het gebied van duurzame inzetbaarheid;
•   stimuleringsregeling behoud en scholing afgestudeerden (academi-

sche) pabo.
•   goede praktijkvoorbeelden voor de aanpak van hoge werkdruk bij 

leraren; 
•   goede praktijkvoorbeelden van professionalisering gekoppeld aan 
HRM-beleid.

strategisch personeelsbeleid 

De krimp van het aantal leerlingen heeft personele consequenties, 
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Met strategisch perso-
neelsbeleid kunt u anticiperen op het mogelijk verlies van competenties 
en kennis van vertrekkende medewerkers. Een uitgewerkte visie en 
strategische personeelsplanning vormen de basis voor toekomstbe-
stendig HRM-beleid. Daarin staat duurzame inzetbaarheid centraal. 

Op dit terrein kunt u op verschillende manieren gebruik maken van 
ondersteuning door het Arbeidsmarktplatform PO:
•   voor relevante (regionale) arbeidsmarktgegevens;
•   om regionale samenwerkingsverbanden te stimuleren;
•   bij de inzet van de voor u geschikte instrumenten. 

duurzame inzetbaarheid en loopbaanmogelijkheden

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt steeds belangrijker. 
Duurzaam inzetbare medewerkers blijven hun hele werkende leven 
gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief aan het 
werk. 
Vanuit een visie op HRM en inzetbaarheid kunt u een integrale aanpak 
ontwikkelen die praktisch toepasbaar is. 



Personeelsbeleid

werkwijze
In overleg met u specificeren wij uw vraag om ondersteuning om 
strategisch personeelsbeleid te implementeren. 
Het arbeidsmarktplatform PO biedt aan:
•   een workshop Strategische personeelsplanning en/of scenariomodel;
•   een aanbod op maat, mede op basis van de ervaringen van het veld;
•   een stimuleringsregeling op basis van cofinanciering;
•   een leergang/training voor ondersteuners/adviseurs van de scholen, 

samenwerkingsverbanden of netwerken om strategisch personeels-
beleid te implementeren.

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met 
Caroline Middendorp via c.middendorp@caop.nl of 070 – 376 5838. 

welke behoeften aan informatie en ondersteuning hebt u op het 
gebied van strategisch personeelsbeleid? in welke mate ontwik-
kelen (andere) schoolbesturen strategisch personeelsbeleid en/of 
passen zij dat toe? en welke instrumenten gebruiken zij daarbij?

doel

In 2011 zijn, in opdracht van sociale partners in het primair onderwijs en 
in samenwerking met vertegenwoordigers van het veld, twee instru-
menten ontwikkeld:
•   een methodiek voor strategische personeelsplanning;
•   het Scenariomodel Basisonderwijs waarmee regio’s en individuele 

schoolbesturen zelf toekomstscenario’s kunnen maken zodat zij 
inzicht krijgen in hun personeelsbehoefte en financiële ruimte. 

Deze instrumenten krijgen meerwaarde als zij aantoonbaar een duur-
zame plaats krijgen in het instrumentarium van schoolbesturen. Met dit 
project willen wij die meerwaarde creëren. Strategisch personeelsbeleid 
voeren wordt daarmee toegankelijk en haalbaar.

Ondersteuning strategisch personeelsbeleid

Voor: besturen, schoolleiders, HRM-medewerkers, regionale samenwerkingsverbanden



Personeelsbeleid

Het arbeidsmarktplatform PO bereikt dit door:
1  het organiseren van regionale workshops
2  het verzamelen van praktijkvoorbeelden

regionale workshops

De regionale workshops ‘omgaan met de personele gevolgen’ zijn 
bedoeld om schoolbesturen en medezeggenschap te ondersteunen bij 
het oplossen van dilemma’s als:
•   wanneer moet ik een school sluiten?
•   welke andere keuzes kan ik maken om de kosten omlaag te brengen?
•   wat zijn de personele gevolgen van deze leerlingendaling en vergrij-

zing versus ontgroening?
•   hoe bind ik net afgestudeerden van de pabo aan het primair onder-

wijs, voor de tijd dat we hen hard nodig hebben? 
We maken gebruik van ervaringen van mensen uit de praktijk en 
vertegenwoordigers van de sociale partners en Vervangingsfonds/
Participatiefonds. 

de daling van leerlingenaantallen heeft gevolgen voor de bekos-
tiging. dat leidt vaak tot minder inzet van personeel. instroom van 
nieuwe leerkrachten die net zijn afgestudeerd aan de pabo komt 
nauwelijks voor. er is sprake van ontgroening en vergrijzing. de 
gemiddelde leeftijd in het primair onderwijs neemt toe en daarmee 
stijgen ook de kosten.

doel

Het Arbeidsmarktplatform PO wil:
•   schoolbesturen stimuleren (samen) activiteiten te ondernemen om 

het personeel te behouden en voor de langere termijn aan de sector 
te binden;

•   hierbij zoveel mogelijk de verbinding leggen met de bredere aanpak 
van krimp;

•   kennis en expertise van de sociale partners en Vervangingsfonds/
Participatiefonds op dit vlak zoveel mogelijk benutten.

Omgaan met de personele gevolgen van de krimp

Voor: schoolbesturen, medezeggenschap, HRM-medewerkers en pabo’s



Personeelsbeleid

stimuleringsregeling

Regio’s of samenwerkingsverbanden die zelf een dergelijke workshop 
willen organiseren, ondersteunen we met informatie en een financiële 
bijdrage van maximaal 5.000 euro (stimuleringsregeling personele 
gevolgen).

Praktijkvoorbeelden

Op de website www.leerlingendaling.nl en de website www.arbeids-
marktplatformpo.nl komen de beschrijvingen van verschillende aan-
pakken in de regio’s en kunt u lezen of deze aanpak al dan niet effectief 
is gebleken. Ook een ineffectieve aanpak kan immers leerzaam zijn. 
Op de website www.arbeidsmarktplatformpo.nl ontsluiten we de 
beschikbare informatie over de sleutelexperimenten. Wilt u als 
schoolbestuur bij zo’n experiment aansluiten, dan kunnen wij u daarbij 
ondersteuning bieden.

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Tiny Rompen via t.rompen@caop.nl of 070 – 376 5921. 



Personeelsbeleid

Ieder schoolbestuur heeft te maken met een eigen situatie. Daardoor zal 
ook ieder proces anders uitpakken. Het Arbeidsmarktplatform PO biedt 
dan ook een integrale maatwerkaanpak, uitgaand van wat er al is en 
toevoegend wat nog ontbreekt.

aanvragen en kosten

Het maatwerkaanbod is uiteraard vraaggericht. Als schoolbestuur 
formuleert u uw hulpvraag op het aanmeldings- en motivatieformulier 
op de website van het Arbeidsmarktplatform PO. 
Het eigenaarschap van het proces ligt bij het schoolbestuur. Uw eigen 
bijdrage bedraagt 25 procent van de kosten. Het beschikbare budget 
per school is maximaal 30.000 euro.

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Joost Pijpers via j.pijpers@caop.nl of 070 – 376 5724. 

wie duurzaam inzetbaar is, blijft zijn werkende leven lang gezond, 
gemotiveerd, werkt met plezier en is competent en productief. 
aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is 
niet alleen een kwestie van goed werkgeverschap. Het wordt ook 
een noodzaak, om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen als de 
te verwachten lerarentekorten en de stijgende pensioenleeftijd. 

doel

Door te werken aan duurzame inzetbaarheid, worden de centrale 
thema’s in de HRM-aanpak:
•   leraren behouden;
•   uitval minimaliseren;
•   mobiliteit reguleren;
•   kwaliteit stimuleren. 

maatwerk

Scholen die duurzaam-inzetbaarheidsbeleid via een integrale benade-
ring in gang willen zetten of op tempo brengen, kunnen in aanmerking 
komen voor ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform PO.

Sterkte voor de toekomst: impuls duurzame inzetbaarheid

Voor: schoolbesturen



Personeelsbeleid

werkwijze

Schoolbesturen ontvangen een financiële bijdrage wanneer zij de pas 
afgestudeerde van de pabo, voor de vervolgstudie een leerarbeidsover-
eenkomst bieden en een mentor die de student begeleidt. 
Na publicatie van de stimuleringsregeling in onze nieuwsbrief kunnen 
besturen een aanvraag indienen. Er is budget beschikbaar voor een 
financiële bijdrage aan maximaal 100 opleidingstrajecten die voldoen 
aan de criteria, in totaal 300.000 euro. 

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met 
Suzanne Vos, via s.vos@caop.nl of 070 – 376 5811. 

schoolbesturen kunnen door de leerlingendaling en de bezuinigin-
gen vaak geen nieuwe mensen meer aannemen. Pas afgestudeerde 
leraren komen niet aan de slag en dreigen voor het onderwijs 
verloren te gaan. verschillende schoolbesturen hebben samen 
met pabo’s alternatieve oplossingen gezocht. Het arbeidsmarkt-
platform Po wil meer schoolbesturen stimuleren activiteiten te 
ondernemen om afgestudeerden van de pabo te binden aan het 
primair onderwijs en tegelijk het opleidingsniveau te verhogen.

doel

Bij deze stimuleringsregeling:
•   volgen pabo-afgestudeerden een voltijds vervolgopleiding (master 

special educational needs, pedagogiek, onderwijskunde of relevante 
post-hbo-opleiding);

•   lopen zij hun stage bij het schoolbestuur waarmee ze een leerarbeids-
overeenkomst gesloten hebben;

•   behouden de studenten op deze manier een binding met het primair 
onderwijs.

(Academische) pabo-afgestudeerden binden

Voor: schoolbesturen, pabo’s en recent van de (academische) pabo afgestudeerden



Personeelsbeleid

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Jo Scheeren, via j.scheeren@caop.nl of 070 – 376 5749. 

schooldirecteuren en besturen verwachten dat de werkdruk bij 
leraren verder zal toenemen als gevolg van personeelsvermin-
dering door krimp en bezuinigingen. dat zou leiden tot grotere 
klassen en meer taken, in combinatie met vernieuwingen (onder 
meer door opbrengstgericht werken). er worden diverse maatrege-
len ingezet om de werkdruk van leraren te verlagen, maar of deze 
maatregelen effectief zijn, is nog niet duidelijk.

doel

Onderzoek naar de werkdruk bij leraren in het primair onderwijs en 
mogelijke effectieve maatregelen. 

resultaat
Gewenste opbrengsten van het onderzoek zijn:
•   inzicht in ervaren werkdruk bij leraren, de ingezette maatregelen, de 
effectiviteit, succesvolle aanpakken in binnen- en buitenland en de 
overdraagbaarheid;

•   beleidsaanbevelingen voor schoolbesturen en sociale partners;
•   praktijkgerichte aanbevelingen voor succesvolle aanpakken.

Onderzoek naar aanpakken werkdruk bij leraren

Voor: schoolbesturen en schoolleiders, HRM-medewerkers, leraren



Personeelsbeleid

resultaat

De gewenste opbrengst van het onderzoek is:
•   inzicht in aspecten die belangrijk zijn om een goede samenhang te 
creëren tussen professionalisering en HRM-beleid;

•   inzicht in nationale en internationale goede praktijkvoorbeelden;
•   aanknopingspunten en aanbevelingen voor beleid en inrichting.

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met 
Jo Scheeren, via j.scheeren@caop.nl of 070 – 376 5749. 

Het optimale effect van de individuele opleiding van de leraar is te 
behalen wanneer de onderwijsinstelling een goed klimaat heeft 
voor professionalisering. de leraar kan dan het geleerde voldoende 
benutten. goed Hrm-beleid verbindt het strategische beleid, de 
visie van het bestuur en de visie en ambitie van de leraar. deze 
verbinding is zowel inspirerend als kritisch.

doel

De onderzoeksvraag luidt: wat zijn factoren van succes in een effectieve 
samenhang tussen professionalisering en het HRM-beleid?
In de praktijk zijn verschillende schoolbesturen gericht bezig een 
effectieve samenhang te creëren in professionalisering van personeel 
en HRM-beleid. Het onderzoek richt zich dan ook op succesvolle 
voorbeelden uit de praktijk in binnen- en buitenland. 

Onderzoek: samenhang professionalisering en HRM-beleid

Voor: schoolbesturen en directeuren, HRM-medewerkers, onderwijspersoneel, sociale partners



Professionalisering

activiteitenprogramma

Het activiteitenprogramma professionalisering omvat:
•   Schoolbesturen ondersteunen bij het vormgeven van professionele 

ruimte. Tools en handvatten ontwikkelen. Eventueel regionale 
workshops en train the trainer-sessies organiseren. 

•   Onderzoek naar professionalisering- en ondersteuningsbehoeften 
van leraren voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen in de 
klas.

•   Onderzoek naar de wijzen waarop leerkrachten professionaliseren 
(scholing, opleiding en informele professionalisering zoals peer 
review, coaching, etc).

•   Praktijkvoorbeelden verzamelen van begeleiding van beginnende 
leerkrachten in het primair onderwijs.

voor de gewenste kwaliteitsverbetering van het onderwijs is de 
professionele ontwikkeling van leraren, schoolleiders en bestuur-
ders een basisvoorwaarde. Professionals werken zelf aan hun 
professionele ontwikkeling. met de inzet van arbeidsmarktmidde-
len wil het arbeidsmarktplatform Po die ontwikkeling stimuleren 
en ondersteunen.

doel

De sociale partners willen, met een gedeelde visie op professionalise-
ring in het primair onderwijs:
•   onderling begrip en verbindingen bevorderen en het denken in vaste 

rollen en posities van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders 
doorbreken;

•   diversiteit in kennis en kunde erkennen en benutten en de egalitaire 
cultuur doorbreken;

•   een professionele cultuur op scholen stimuleren;
•   HRM-beleid op alle niveaus versterken. 

Professionalisering, professionele ruimte en 
professionele dialoog

PERSONEELSBELEID



ProfessionaliseringPersoneelsbeleid ProfessionaliseringPERSONEELSBELEID

vervolg

Het lopende pilotproject is er mede op gericht om in de praktijk te 
onderzoeken welke middelen en faciliteiten nodig zijn om professionele 
ruimte te versterken. Een vervolgtraject zal er waarschijnlijk vooral op 
gericht zijn om die middelen en faciliteiten (verder) te ontwikkelen en 
actief aan te bieden.
Op basis van de resultaten van het pilotproject wordt in 2013 een 
plan voor het vervolg uitgewerkt. Hiervoor wordt ook samenwerking 
gezocht met de onderwijscoöperatie. 

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Tom Fluitsma, via t.fluitsma@caop.nl of 070 – 376 5941. 

daadwerkelijke versterking van professionele ruimte van leraren 
vergt toewijding en inspanning van alle betrokkenen. gedurende 
langere tijd. voor het arbeidsmarktplatform Po ligt een vervolg-
project op de pilot ‘Professionele ruimte in het primair onderwijs’ 
(2011-2013) dan ook voor de hand. 

doel 

Doel van het pilotproject ‘Professionele ruimte in het primair onderwijs’ is:
•   verkennen hoe het in de praktijk staat met de professionele ruimte in 

het primair onderwijs;
•   versterking van de positie van de leraar op (deelnemende) scholen;
•   in de praktijk te onderzoeken wat kan bijdragen aan versterking van 

professionele ruimte en professionele dialoog. 

Professionele ruimte en professionele dialoog in het primair onderwijs 

Voor: leraren, schoolleiders



ProfessionaliseringPersoneelsbeleid

resultaat 

De gewenste opbrengst van dit project is:
•   beschrijving van de professionaliserings- en ondersteuningsbehoefte 

van leerkrachten;
•   aanbevelingen voor mogelijke aanpakken en initiatieven voor deze 

ondersteuning. 

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Jo Scheeren, via j.scheeren@caop.nl of 070 – 376 5749. 

door alle leerlingen onderwijs aan te bieden dat past bij hun 
leerbehoeften, kunnen ze hun talenten maximaal ontwikkelen. 
dat betekent dat scholen moeten kunnen omgaan met verschillen 
tussen leerlingen. Zowel individuele verschillen (bijvoorbeeld 
intelligentie, persoonlijkheid, leerstijl) als sociale verschillen (zoals 
sekse, sociaal-economische achtergrond en cultureel-etnische 
achtergrond).

doel
Doel van dit onderzoek is scholen handvatten te bieden voor:
•   opbrengstgericht werken, de prestaties van leerlingen systematisch 

en doelgericht maximaliseren;
•   het omgaan met leer- en ontwikkelingsstoornissen;
•   het omgaan met leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking en/of gedragsproblemen.

Onderzoek: Professionaliserings- en ondersteuningsbehoeften  
van leraren voor omgaan met verschillen tussen leerlingen

Voor: bestuurders, schoolleiders en HRM-medewerkers
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resultaat

De gewenste opbrengst is:
•   inzicht in de omvang en aard van de professionaliseringsactiviteiten;
•   inzicht in tijd, ruimte en mogelijkheden van leerkrachten voor hun 

professionaliseringsactiviteiten en in hun zeggenschap erover;
•   aanbevelingen voor nadere stimulering van professionaliserings-

activiteiten en zeggenschap over tijd, ruimte en middelen voor 
professionalisering.

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Jo Scheeren, via j.scheeren@caop.nl of 070 – 376 5749. 

de professionalisering van leerkrachten krijgt momenteel veel aan-
dacht. maar in hoeverre hebben leerkrachten tijd en mogelijkhe-
den voor deskundigheidsbevordering en zeggenschap daarover? 
een overzicht ontbreekt, maar is nodig om de professionaliserings-
activiteiten en de zeggenschap te kunnen stimuleren. 

doel

Doel van dit onderzoek is de stand van zaken in kaart brengen over 
onder meer:
•   professionaliseringsactiviteiten van leerkrachten (scholing, opleiding 

en informele professionalisering zoals peer review en coaching);
•   gelegenheid die leerkrachten hebben/krijgen voor die activiteiten (in 

of buiten schooltijd);
•   zeggenschap over (de keuze van) die activiteiten, tijd, ruimte en 

middelen.

Onderzoek: Professionaliseringsactiviteiten en medezeggenschap van leerkrachten

Voor: schoolbesturen en directeuren, HRM-medewerkers, leerkrachten, sociale partners

Professionalisering
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meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Jo Scheeren, via j.scheeren@caop.nl of 070 – 376 5749. 

goede begeleiding is essentieel voor beginnende leraren. begin-
nende leraren die daar tevreden over zijn, keren het onderwijs 
minder vaak de rug toe. op veel scholen ontbreekt het echter aan 
structurele tijd voor begeleiding, intervisie en lesbezoeken. de 
kwaliteit en kwantiteit van de begeleiding kan bovendien per 
school verschillen. 

doel 

Het doel is goede praktijkvoorbeelden te verzamelen uit binnen- en 
buitenland op het gebied van de begeleiding van beginnende leraren. 
Deze voorbeelden kunnen scholen inspireren bij de vormgeving van 
hun begeleidingsprogramma. 

resultaat 

De gewenste opbrengst van dit project is een rapport dat:
•   inzicht geeft in goede praktijkvoorbeelden op het gebied van de 
begeleiding van beginnende leraren in binnen- en buitenland;

•   het onderwijsveld aanknopingspunten biedt voor beleid op dit 
gebied.

Praktijkvoorbeelden begeleiding beginnende leraren

Voor: schoolbesturen, schoolleiding, HRM-afdelingen, coaches op scholen 

Professionalisering



mobiliTeiT

landelijk en regionaal samenwerken

Het draagvlak zal aanzienlijk verbreden als medewerkers de mogelijk-
heid hebben om hun loopbaan voort te zetten bij een ander bestuur of 
zelfs buiten het onderwijs. Dat vergroot de kans op geslaagd mobili-
teitsbeleid aanzienlijk.
Voor externe mobiliteit is zeer wenselijk:
•   uitgaande van reeds bestaande structuren;
•   samenwerking met andere organisaties binnen en buiten het 

onderwijs;
•   uitwisseling via bijvoorbeeld mobiliteitscentra. 

Ook het voortgezet onderwijs (waar de personele tekorten oplopen) 
is een mogelijke samenwerkingspartner. Uit ervaring blijkt dat de 
overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs 
(vmbo) vaak succesvol is. Vmbo’s zijn blij met de brede pedagogische 
kennis van pabo-opgeleiden. 

gelet op de ontwikkelingen in het primair onderwijs is het flexibel 
inzetbaar zijn van leraren van groot belang de komende jaren. 
de praktijk wijst echter uit dat veel leraren het liefst op de school 
blijven waar ze ooit zijn begonnen. Preventief beleid op dit vlak is 
beter dan curatieve maatregelen. 

visie en cultuurverandering

Mobiliteit komt niet van de ene op de andere dag tot stand en vraagt:
•   een bestuursvisie en cultuurverandering bij schoolleiders en 

medewerkers;
•   verbondenheid met een uitgangspunt van vrijheid en autonomie van 

werkenden, met het besef van eigen regie over je werkzaam leven;
•   betrokkenheid met boventalligen of inmiddels ontslagen medewer-

kers, die mogelijk in een andere setting wel aan de slag kunnen;
•   een lange adem en inzet van duurzaam mobiliteitsbevorderende 

maatregelen op verschillende niveaus;
•   vooral inzet als HRM-instrument (‘blije’ mobiliteit), niet (alleen) 
vanwege dreigend ontslag (gedwongen mobiliteit).

Mobiliteit
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om de inzetbaarheid van medewerkers te verbreden, is een samen-
hangend pakket van maatregelen cruciaal. Het mobiliteitspro-
gramma dat het arbeidsmarktplatform Po en het Participatiefonds 
samen aanbieden, voorziet in activiteiten op alle niveaus.
Het arbeidsmarktfonds voor het voortgezet onderwijs, voion, is 
bereid om de mogelijkheden voor (regionale) samenwerking op 
het terrein van mobiliteit van primair naar voortgezet onderwijs te 
onderzoeken. 

activiteitenprogramma

•   Schoolbesturen en regionale samenwerkingsverbanden ondersteu-
nen bij de implementatie van mobiliteitsbeleid en bij het van werk 
naar werk begeleiden van boventallig en vrijwillig mobiel personeel.

•   Subsidieregeling en ondersteuning bij het opzetten of doorontwikke-
len van regionale personeelscentra en/of regionale mobiliteitscentra 
voor mobiel personeel, voor reeds ontslagen medewerkers, maar ook 
voor het behoud van talentvolle nieuwe leraren.

•   Helpdeskfaciliteiten en stimuleringssubsidies voor de doorstroom van 
docenten van primair naar voortgezet onderwijs. 

Programma mobiliteitsbevordering primair onderwijs

Voor: Schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs, leerkrachten, medezeggenschap, HRM-medewerkers, lerarenopleidingen
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resultaat

De gewenste opbrengst van het project is:
•   meer besturen die gezamenlijk mobiliteitsbeleid ontwikkelen en 

uitvoeren;
•   mobiliteitsbevordering hoog op de agenda bij besturen;
•   de mobiliteitsbereidheid van medewerkers groeit;
•   afspraken tussen scholen in het primair en het voortgezet onderwijs 

over de mogelijkheid om leerkrachten te laten doorstromen.

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Joyce van Solinge, via j.vansolinge@caop.nl of 070 – 376 5732. 

•   Expliciet gebruik maken van ‘ambassadeurs’ van reeds bestaande 
en goed functionerende samenwerkingsverbanden op het vlak van 
mobiliteit

•   Instrumenten en goede voorbeelden verspreiden.
•   Meten is weten; deelnemende samenwerkingsverbanden werken 

mee aan monitoring en evaluatie om te bepalen of het programma 
leidt tot de gewenste resultaten dan wel aanpassing behoeft.

doel

De doelen van het programma zijn:
•   flexibiliteit en mobiliteit structureel en duurzaam ontwikkelen voor 

alle functies in het primair onderwijs;
•   schoolbesturen ondersteunen bij een regionale aanpak van het 

mobiliteitsbeleid.

mobiliTeiTProfessionaliseringPERSONEELSBELEID
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activiteitenprogramma

•   In denktankbijeenkomsten een visie ontwikkelen op ‘de ideale 
personele bezetting bij de ideale school van de toekomst’.

•   Oplossingen voor personele knelpunten bij de ontwikkeling van 
innovatieve scholen, kindcentra en brede scholen in kaart brengen en 
verspreiden. Onder meer door onderzoek, discussiebijeenkomsten, 
videofilms van vernieuwingsscholen en werkbezoeken naar deze 
scholen.

•   Voorbeelden van slim ICT-gebruik inventariseren en verspreiden. 
Onder meer met schoolportretten op de portal, werkbezoeken naar 
de voorbeeldscholen en advies- en ondersteuningstrajecten voor 
scholen die ICT op een vergelijkbare manier willen inzetten.

voorloperscholen maken het beleid van morgen. Zij treden buiten 
de gebaande paden en zoeken oplossingen voor de knelpunten die 
hierdoor ontstaan. Het arbeidsmarktplatform Po wil hen daarbij 
ondersteunen en hun ervaringen in het veld verspreiden. 

Zijn successen te behalen door werkzaamheden anders in te richten? 
In het kader van de Innovatie-impuls wordt dat met Slimfit onderzocht. 
Dat geldt ook voor onder andere: sterrenscholen, ICT-scholen, brede 
scholen, integrale kindcentra, de inzet van bovenschoolse onderwijs-
teams, etc. 

Wat deze ontwikkelingen betekenen voor het personeelsbeleid is vaak 
nog onduidelijk. Daarnaast is er de uitdaging voor de toekomst om met 
minder middelen effectiever te werken. Resultaten van grote projecten 
als de InnovatieImpuls en kleinere initiatieven als Onderwijspioniers en 
Innovatiebrigades kunnen input leveren voor beleid op dit gebied. 
We kunnen hierbij ook de opbrengsten betrekken van onderzoeken 
naar innovatie en slimmer werken in het buitenland.

Innovatie

mobiliteitProfessionaliseringPERSONEELSBELEID
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resultaat 

De gewenste opbrengst van de denktank is:
•   inzicht in de benodigde rollen en vaardigheden van medewerkers in 

een moderne schoolorganisatie;
•   publicatie ter verspreiding in het onderwijsveld;
•   samenvatting van de belangrijkste bevindingen op de website van 

het Arbeidsmarktplatform PO;
•   discussiebijeenkomsten over de resultaten.

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Henny Steenbergen, via h.steenbergen@caop.nl of 070 – 376 5738. 

schoolorganisaties innoveren niet alleen (vergaand) op iCT-gebied, 
maar ook op allerlei andere terreinen. bijvoorbeeld met combi-
naties van onderwijs en kinderopvang, door vervolgonderwijs 
te incorporeren of openingstijden en vakanties te flexibiliseren. 
deze ontwikkelingen roepen fundamentele vragen op over de rol, 
taken, kennis en kunde van de mensen die werken in deze moderne 
schoolorganisaties. daarvoor wordt een denktank opgezet.

doel

De denktank behandelt op gestructureerde wijze vraagstukken als:
•   Welke rollen zijn er in de moderne schoolorganisatie?
•   Wie heeft welke kennis nodig?
•   Hoe houdt de schoolorganisatie de kennis van zijn mensen actueel? 
•   Hoe werkt de leraar in zo’n schoolorganisatie aan kennisoverdracht? 
•   Welke rol speelt de schoolleider/directeur? 

Denktank: Werken in een moderne schoolorganisatie

Voor: schoolbesturen, schoolleiding, sociale partners

innovaTiemobiliteitProfessionaliseringPERSONEELSBELEID
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resultaat

De gewenste opbrengst van dit project is:
•   inzicht in (nieuwe) functies op innovatieve scholen en in personele 

knelpunten en oplossingen;
•   aanbevelingen voor beleid op dit terrein;
•   inzichten, kennis en voorbeelden te verspreiden via de website 

arbeidsmarktplatformpo.nl;
•   video-impressies van verschillende scholen;
•   werkbezoeken naar innovatieve scholen;
•   drie regionale discussiebijeenkomsten met betrokkenen en 

belangstellenden.

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Henny Steenbergen, via h.steenbergen@caop.nl of 070 – 376 5738. 

steeds meer basisscholen organiseren hun onderwijs anders. 
niet meer volgens het traditionele leerstofjaarklassensysteem, 
maar bijvoorbeeld op leerpleinen of in ateliers. dat vraagt nieuwe 
competenties van leerkrachten en biedt ook mogelijkheden voor 
anders opgeleid personeel. basisscholen krijgen nieuwe taken 
en functies én nieuwe medewerkers. weet u al wat daarbij komt 
kijken?

doel

Nieuwe taken en functies invullen en vervullen - dat kan personele 
knelpunten met zich meebrengen. Het onderzoek moet inzicht bieden 
in die knelpunten en in oplossingen.

Project: personele knelpunten en oplossingen bij 
de ontwikkeling van innovatieve scholen, kindcentra en brede scholen

Voor: schoolbesturen en directeuren, HRM-medewerkers, leerkrachten

innovaTiemobiliteitProfessionaliseringPERSONEELSBELEID
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meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Henny Steenbergen, via h.steenbergen@caop.nl of 070 – 376 5738. 

iCT is niet alleen (in de vorm van digitaal lesmateriaal) een handig 
hulpmiddel om het onderwijsleerproces te ondersteunen. slim 
iCT-gebruik kan helpen de onderwijsorganisatie te verbeteren, ter 
ondersteuning of ter (gedeeltelijke) vervanging van leerkrachten. 
kortom, om slimmer te werken. 

doel

Het doel van dit project is tweeledig:
•   goede praktijkvoorbeelden inventariseren en verspreiden;
•   scholen ondersteunen die ook slimmer willen werken door de inzet 

van ICT.

resultaat 

De gewenste opbrengst van dit project is:
•   tien portretten van slimme ICT-scholen op de website;
•   drie werkbezoeken naar slimme ICT-scholen (met aandacht voor visie, 

resultaten, valkuilen);
•   tien advies- en ondersteuningstrajecten voor scholen.

Praktijkvoorbeelden slim ICT-gebruik

Voor: schoolleiders, ICT-coördinatoren, bouwcoördinatoren

innovaTiemobiliteitProfessionaliseringPERSONEELSBELEID
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Regiocoördinatoren ondersteunen namens het Arbeidsmarktplatform 
de regionale samenwerkingsverbanden. Zij halen en brengen kennis 
en expertise, ondersteunen de regio’s bij hun activiteiten en leveren 
maatwerk per regio. Hierover worden per regionaal samenwerkings-
verband afspraken gemaakt.

Schoolbesturen die een regionaal samenwerkingsverband vormen, 
kunnen een beroep doen op het Arbeidsmarktplatform PO voor:
•   ondersteuning door regiocoördinatoren;
•   regionale arbeidsmarktanalyses;
•   financiële ondersteuning voor regionale projecten. 

meer informatie

Wilt u meer weten over regionale samenwerking?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met  
Dick Juffermans, via d.juffermans@caop.nl of 070 – 376 5870. 

regionale aanpak en regionale analyses

De uitdagingen waarvoor scholen staan, zullen veelal in samenwerking 
of in regionale afstemming opgepakt moeten worden. Schoolbesturen 
en regionale partners hebben daarbij voor het bepalen van hun 
personeelsbeleid goede prognoses nodig om te bepalen of ook zij 
geconfronteerd worden met leerlingendaling.
De ambitie is om de komende jaren tot een landelijk dekkend netwerk 
van regionaal samenwerkende schoolbesturen te komen, waarin zij 
meer en meer samenwerken met de werknemersorganisaties op het 
gebied van personeelsbeleid. Vraag gestuurde initiatieven die passen 
binnen de speerpunten en thema’s van het arbeidsmarktplatform 
worden waar mogelijk (financieel) ondersteund en verspreid. Hiervoor 
is jaarlijks een budget beschikbaar.

Regionale samenwerking
Voor: schoolbesturen
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over de grenZen

meer informatie

Wilt u meer weten over dit project?
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl of neem contact op met 
Marjolein van Dijk, via m.vandijk@caop.nl of 070 – 376 5792. 

internationalisering bevordert de professionalisering van docen-
ten en verrijkt het curriculum van scholen. om internationalisering 
en kennisuitwisseling te bevorderen, zijn nationale, europese en 
internationale subsidies beschikbaar voor onderwijspersoneel en 
scholen. 

doel

De informatie over internationale subsidies toegankelijk en overzichte-
lijk maken voor het primair onderwijsveld. 

werkwijze

Het primair onderwijs kan aanspraak maken op verschillende inter-
nationale subsidies, onder meer voor:
•   internationale studiereizen voor docenten, schoolleiders, bestuurders, 

sociale partners;
•   cofinanciering projecten

U kunt bij het arbeidsmarktplatform po terecht voor informatie over 
de regelingen en zo nodig voor begeleiding en ondersteuning van uw  
aanvraag.

Internationale subsidies
Voor: bestuurders, schoolleiders, leraren, onderwijsondersteuners, HRM’ers, sociale partners
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WAT WE NOG MEER VOOR U KUNNEN 
BETEKENEN VINDT U OP

www.arbeidsmarktplatformpo.nl
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Colofon

Het Arbeidsmarktplatform PO is het kennis- en expertisecentrum 
van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector 
bevordert het een gezonde arbeidsmarkt. Het bestuur van de 
 stichting is samengesteld uit de volgende werkgevers en werknemers-
vertegenwoordigers uit het primair onderwijs. 

voor meer informatie

Arbeidsmarktplatform PO
Postbus 556
2501 CN Den Haag
T 070- 376 58 10
E info@arbeidsmarktplatformpo.nl
I www.arbeidsmarktplatformpo.nl


