
Imago-campagne ‘Helden voor de Klas’
Imago-campagne ‘Wat draag jij bij?’
Regionale innovatieve pilots
Stimulering zij-instroom
Regionale aanpak lerarentekort
Van bedrijfsleven naar onderwijs 

Kom Kijken in de Klas
Platform Werkdruk
School en omgeving 
Loopbaanontwikkeling 

Nieuwsbrieven, websites, factsheets, good practices
Analyses, verkenningen, themadossiers
Kennis van de arbeidsmarkt vergroten 
Professionele werkomgeving in het po
Kennis ophalen en verspreiden in de sector
Scenariomodel en andere tools

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. 
Van en voor 
werkgevers en werknemers

JAARPLAN 2019
Visie
We dragen bij aan versterking van de 
aantrekkingskracht van werken, een goed 
werkende arbeidsmarkt en een professionele 
werkomgeving in het primair onderwijs. Sociale 
partners trekken hierin samen op met het 
scholenveld. 

Kernwaarden
Verbindend
Onafhankelijk
Innovatief 
Optimistisch

Doelgroepen
Primair:  schoolbestuurder

 HRM - of beleidsadviseur

Secundair:
 

 schoolleider 
 leraar 

onderwijsondersteuner 

 leden van de P(G)MR 
landelijke en regionale
sociale partners

Toegevoegde waarde

 

Stimuleren regionale samenwerking

 

Verbinden praktijk aan kennis (en vice versa)
Kennisontwikkeling over aantrekkelijke 
arbeidsmarkt in het po

Strategie
  Kennis delen met de sector en verbinden 
aan concrete activiteiten met het 
scholenveld

  Initiëren en ondersteunen van activiteiten 
voor de verdere ontwikkeling van de 
professionele werkomgeving

  Bijdragen aan het creëren van de 
duurzame dialoog en innovatieve 
aanpakken
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KENNISCENTRUM

Doelen: 

Activiteiten:

 

ARBEIDSMARKTVRAAGSTUKKEN PO

Doelen: 

Activiteiten: 

PROFESSIONELE WERKOMGEVING PO

Doelen: 

Activiteiten:
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Thematiek
Arbeidsmarktplatform primair onderwijs
focust zich op de volgende thema’s: 

Innovatie 
Beroepstrots
Werkbeleving
Loopbaanontwikkeling
Personeelstekort

 
 

Activiteiten samen met de sector zelf 
vormgeven

Een bijdrage leveren aan transparante arbeidsmarkt, zodat vraag 
en aanbod e�ciënt tot elkaar komen.
Een bijdrage leveren aan arbeidsmarktbewustzijn door professio-
nalisering van schoolorganisaties, werkgevers en werknemers. 

Inzicht in cijfers, trend en prognoses 
Bijdrage oplossen arbeidsmarktvraagstukken in regio
Bijdrage aantrekkelijk maken werk in po
Stimuleren regionale netwerken

Versterken professioneel vermogen bestuurder, schoolleider, 
OP en OOP
Professionalisering in teamverband
Bijdragen  aan de professionele cultuur en structuur via 
dialoog en netwerkvorming
Werkomgeving draag bij aan werkplezier

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/cijfers-trends/scenariomodel/?utm_source=pdf&utm_campaign=jaarplan_2019

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/strategisch-personeelsbeleid/handreiking-en-scan-meerjaren-formatiebeleidsplan/

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/subsidies/nieuwsbrief/

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/activiteiten/kom-kijken-in-de-klas/?utm_source=pdf&utm_campaign=jaarplan_2019

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/activiteiten/heldenvoordeklas/

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/lerarentekort/vijf-vernieuwende-pilots-van-start-voor-regionale-aanpak-lerarentekort/

https://bit.ly/2WCCOts
https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/regionale-aanpak-lerarentekort/

https://www.platformwerkdrukpo.nl/

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/?utm_source=pdf&utm_campaign=jaarplan_2019

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/cijfers-trends/scenariomodel/?utm_source=pdf&utm_campaign=jaarplan_2019

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/strategisch-personeelsbeleid/handreiking-en-scan-meerjaren-formatiebeleidsplan/

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/?utm_source=pdf&utm_campaign=jaarplan_2019

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/subsidies/nieuwsbrief/

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/activiteiten/wat-draag-jij-bij-imagocampagne-voor-beroep-leraar-primair-onderwijs/

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/samenwerken-met-bedrijfsleven/ 

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/anders-organiseren/ 

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/professionalisering/


