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Actuele berichten Arbeidsmarktplatform PO

1) Bijdrage aan stimulering zij-instroom
Het Arbeidsmarktplatform PO biedt éénmalig de mogelijkheid aan regio’s om op basis van cofinanciering een tegemoetkoming aan te vragen voor het opzetten van een duurzame werving-, selectie-,
begeleidings- en opleidingsstructuur voor zij-instromers. Klik hier voor meer informatie.
2) Formatie plannen? Gebruik het scenariomodel PO
Het scenariomodel PO is verbeterd en nu ook bruikbaar voor speciaal onderwijs. We hebben tevens
een handig instructiefilmpje gemaakt voor gebruik van het model. Bekijk deze hier.
3) Imagocampagne: Wat draag jij bij?
Begin november is de imagocampagne Wat draag jij bij? van het Arbeidsmarktplatform PO
gelanceerd. De eerste zes video’s (korte filmpjes) tonen leraren die het verschil maken, doordat zij
ieder voor zich het beste voor hun leerlingen willen. De campagne wil een positieve beweging op
gang brengen. We vragen (bijna) leraren en schoolleiders op onze campagne aan te haken. Door
met eigen video’s hun verhaal te tonen op Facebook en YouTube via #watdraagjijbij? Ook scholen
en pabo’s mogen het materiaal van Wat draag jij bij? gebruiken voor open dagen etc. Voor meer
informatie, zie deze link.
4) Advies nodig bij regionale samenwerking?
In het project POvoorderegio werken het Arbeidsmarktplatform PO en VfPf samen om
schoolbesturen inhoudelijk te ondersteunen bij de gezamenlijke aanpak van
arbeidsmarktvraagstukken in de regio. Klik hier voor meer informatie.
5) Pak het lerarentekort gezamenlijk aan in uw regio
Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s komend schooljaar opnieuw
bij regionale pilots om het lerarentekort in de regio aan te pakken. Heeft u in de regio een
vernieuwende aanpak om het lerarentekort terug te dringen, dan biedt het platform hiervoor een
financiële tegemoetkoming. Voor meer informatie, zie deze link.
6) Meer pabostudenten met Helden voor de klas
Helden voor de klas is een communicatiecampagne om studiekiezers, leerlingen in de bovenbouw
van havo en vwo, enthousiast te maken voor het leraarschap. Het Arbeidsmarktplatform PO wil
met de campagne bijdragen aan een oplossing voor het groeiende lerarentekort in het primair
onderwijs. Ook scholen kunnen de campagne voor meer pabostudenten ondersteunen door
oudere broers en zussen van leerlingen te informeren met een flyer. Voor meer informatie, zie
deze link.
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7) Banenafspraak
Wilt u hier meer over weten? Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert op aanvraag regionale
bijeenkomsten over de banenafspraak. Geïnteresseerd?
Neem contact op met Jonas Westhoek, via e-mail: j.westhoek@caop.nl of telefonisch: 06 -128 94 874
Wilt u nu alvast meer weten over de banenafspraak of ondersteuning bij u in de regio?
Bekijk de regionale kaart of een van de instrumenten in het online dossier banenafspraak.
8) Vierentwintig scholen aan de slag met duurzame inzetbaarheid
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft 24 scholen laten weten dat ze op basis van hun projectplan
een tegemoetkoming van maximaal € 5.000 ontvangen. Hiermee kunnen ze hun project starten of
dat voortzetten. Het gaat om scholen uit heel het land, van Groningen tot Zeeland. Scholen kiezen
in hun plannen voor een variëteit aan thema’s: vitaliteit (beweging, gezond eten), werkdruk,
persoonlijke ontwikkeling of loopbaanontwikkeling. Voor meer informatie klik hier.
9) Nieuws van OCW
a) Arbeidsmarktbrief over het lerarentekort en de onderwijsarbeidsmarkt: De Arbeidsmarktbrief
is door de ministers Van Engelshoven en Slob op 28 november 2017 aan de Tweede Kamer
gestuurd. Aan de brief zijn verschillende rapportages toegevoegd, met cijfers en ramingen
over de ontwikkeling van het aantal leerkrachten in het po, vo en mbo. De kamerbrief treft u
hier aan.
b) Herintreders: OCW heeft met ingang van 1 november een subsidiemaatregel gepubliceerd
ten behoeve van de aanpak van het lerarentekort. Doel van de subsidie is de zogenaamde
stille reserve, bevoegde leerkrachten die niet lesgeven, terug voor de klas te krijgen. Klik hier
om de maatregel in te zien.
c) Korte scholingstrajecten: De regeling korte scholingstrajecten is gepubliceerd! Bekijk deze
hier. Het is nu mogelijk ook zij-instroomsubsidie aan te vragen als een zij-instromer wel al
over een bevoegdheid beschikt, ongeacht of het een bevoegdheid voor het po, vo of mbo
betreft. De regeling is per 1 september ingegaan.
Last nut not least wens ik u:

fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018!
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