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Kom naar het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort
Wil je concreet aan de slag met een
gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in
de regio? En meer weten over de huidige en
nieuwe subsidieregeling regionale aanpak
lerarentekort? Meld je aan voor het
Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort
op 12 november in Utrecht.

Deeltijdwerk motieven nader
bekeken
Door het oplopende lerarentekort is het
belangrijk om te weten of deeltijdwerkende
leraren meer uren willen werken en onder welke
voorwaarden. Wij hielden een enquête onder
900 leraren in het primair onderwijs, waarvan
een groot deel in deeltijd werkt.
Wij deden een verkenning naar motieven voor
deeltijdwerk in het primair onderwijs. Bekijk de
factsheet met de uitkomsten.

Podcast: Van fouten kun je leren!
Lisa van der Zant vertelt in deze podcast over
haar haar ervaringen met het zij-instroomtraject.
‘Je moet niet bang zijn om fouten te maken voor
de klas; hiervan kun je juist leren.’ Luister naar
het verhaal van Lisa op de podcast van de
Krachtige Leraar en kom meer te weten over
haar ervaringen met het zij-instroomtraject.

Kijk met elkaar mee in de klas door
video-opnames
Op basisschool Op d’n Esch wordt videointeractie ingezet als methode om
professionalisering en een open leercultuur te
stimuleren. 'Bij ons op school is er geen tijd voor
fysiek klassenbezoek. Dankzij video-opnames
hoef je niet uit je groep en kijk je gewoon na de
les naar jezelf of een ander', aldus Marije. Lees
meer tips van leerkrachten.

De Arbeidsmarktanalyse primair
onderwijs 2019 in beeld
Zorg ik samen met andere schoolleiders voor
meer mobiliteit en carrièreperspectief? Hoeveel
procent van de onderwijsondersteuners,
leerkrachten en schoolleiders in het primair
onderwijs is tevreden met hun baan? Jaarlijks
maken wij de analyse met een variatie aan
cijfers en trends. Lees de Arbeidsmarktanalyse
primair onderwijs 2019.

Zij-instromers 360 graden in beeld
Door het toenemend lerarentekort trekken steeds meer scholen zij-instromers aan. In het project zijinstromers 360 graden in beeld verzamelen we ervaringen, aandachtspunten en tips. Benieuwd hoe
jouw bestuur of school kan zorgen voor een succesvolle instroom van zij-instromers? Bekijk het
project zij-instromers 360 graden in beeld.

Zij-instromer Iris Duininck werkt als leerkracht

Iris wordt als zij-instromer begeleid door een

van groep 7 op OBS Overvecht. In deze video

collega, de schoolopleider, een

vertelt ze waarom ze zij-instromer is geworden

personeelsadviseur en een docent van de

en wat haar ervaringen zijn. Bekijk het verhaal

opleiding. Bekijk de video.

van Iris.
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