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Aan wie denk jij in december? Bekijk de kerstvideo
Actrice Stijn Fransen, o.a. bekend van Expeditie Robinson en GTST, ging voor de campagne
‘Je bent er voor de klas’ terug naar de plek die in haar jonge jaren centraal stond. Zij verrast
daar een bijzonder persoon. Bekijk de kerstvideo.
Lees meer over de campagne ‘Je bent er voor de klas’

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten
binnenkort gepubliceerd
Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau
willen aanpakken, kunnen van 1 februari tot en met 1 maart
2020 weer subsidie aanvragen. Het personeelstekort in het
onderwijs is een groot en groeiend probleem, met flinke
regionale verschillen. Met de subsidieregeling Regionale
Aanpak Personeelstekorten blijft het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen,
lerarenopleidingen en andere partijen ondersteunen om de
tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau.
Meer weten over de nieuwe subsidieregeling?

Zó maak je goede personeelsprognoses: instructievideo
Scenariomodel PO
Hoe krijg je inzicht in het aantal leerlingen dat er komende jaren naar jouw school komt? En in
de personeelsbehoefte van jouw schoolbestuur? Met ons Scenariomodel PO maak je
personeelsprognoses en rapportages op bestuurs-, school- en vestigingsniveau. Benieuwd
hoe het werkt? Wij maakten een instructievideo.
Lees meer

Podcast: wat scholen doen om het lerarentekort aan te pakken
Samen met Tjipcast deelt Arbeidsmarktplatform PO
ervaringen omtrent de regionale samenwerking Aanpak
Lerarentekort in een serie podcasts. Luister naar de
verhalen van schoolleiders, schoolbestuurders en
projectleiders in de regio.
Beluister de podcast

Praktijkverhaal: Stichting BOOR
koppelt Banenafspraak aan
leerwerktrajecten

Project Baanbrekers helpt met
Banenafspraak

Door de Groenbus werken inmiddels

Baanbrekers van de PO-Raad en VO-Raad

meerdere oud-leerlingen uit het speciaal

helpt scholen hierbij. Lees meer over

onderwijs op één van de BOOR-scholen in

Baanbrekers en andere voorbeelden en

de groenvoorziening. Projectleider Dina

instrumenten kun je terecht op onze website.

Kuiper vertelt hoe zij dit hebben aangepakt.

Lees meer

Aan de slag met de Banenafspraak? Project

Lees meer

Animatievideo: Grip op werkdruk begint met goede analyse
Wat veroorzaakt werkdruk in het team en hoe los je dit met
elkaar op? De eerste stap is het analyseren van de
problemen. De video geeft tips hoe je werkdruk analyseert
met behulp van Platform Werkdruk.
Lees meer

Vernieuwde website
De afgelopen maanden hebben we een nieuwe
website ontwikkeld. De site is nu op ieder scherm goed
zichtbaar en de navigatie is vereenvoudigd. Kijk gerust eens
rond en heb je tips of aanvullingen? Wij horen het graag!
Bekijk de website
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