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PO. Van en voor  
werkgevers en werknemers



Jaarverslag 2016

In dit jaarverslag met jaarrekening legt de Stichting 
Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs (AP-PO) per  
rekenschap af over het in 2016 gevoerde beleid. 
In het bestuursverslag leest u meer over de activiteiten 
en projecten die de stichting heeft geïnitieerd en/of 
(financieel) ondersteund.
De jaarrekening, het financiële eindverslag over 2016, 
omvat de balans en de staat van baten en lasten, met 
toelichtingen.
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Bestuursverslag

1. Over het Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform PO:
•  is het kenniscentrum op het gebied van de 

arbeidsmarkt in het primair onderwijs;
•  fungeert als platform voor schoolbesturen, 

schoolleiding en samenwerkende scholen in de regio’s;
•  bevordert regionale samenwerking;
•  biedt ondersteuning bij thema’s die relevant zijn voor 

het primair onderwijs. 

De Stichting Arbeidsmarktplatform PO is opgericht op 17 
januari 2012. De sociale partners in het primair onderwijs 
vormen het bestuur.
De activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO 
worden bekostigd uit de arbeidsmarktmiddelen die het 
ministerie van OCW jaarlijks aan de sector beschikbaar 
stelt.

Meerjarenstrategie
De arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs 
zijn complex en de trends ontwikkelen zich met hoge 
snelheid. Daarom heeft het Arbeidsmarktplatform 
PO in 2016 gewerkt aan de ontwikkeling van een 
meerjarenstrategie. Om de slagkracht te vergroten en 
invloed uit te oefenen op de arbeidsmarkt, hebben de 
sociale partners een gezamenlijke agenda opgesteld. 
Het jaar 2016 is benut voor een heroriëntatie op de 
activiteiten. Keuzes en focus in activiteiten zijn nodig om 
meer resultaat te bereiken met minder middelen. 

Activiteitenplan 2016
De gemeenschappelijke agenda van de sociale partners 
bepaalt mede de agenda van het Arbeidsmarktplatform 
PO. Voor het activiteitenplan van 2016 hebben de 
volgende criteria de werkwijze bepaald:
•  Projecten zijn zoveel mogelijk vraaggestuurd en in  

co-creatie met de sector.
•  Projecten zijn innovatief en dragen bij aan een 

aantrekkelijke arbeidsmarkt. De projectresultaten 
moeten te vertalen zijn naar algemene resultaten die 
voor de hele sector van belang zijn. 

•  Projecten dragen bij aan een professionele dialoog 
in professionele organisaties. Dat betekent dat alle 
partijen in de onderwijsorganisatie betrokken zijn: 
bestuurder, leidinggevende, team en de (P)(G)MR. 

•  Projecten hebben een verbinding met de cao-po.
•  Het Arbeidsmarktplatform PO maakt zoveel mogelijk 

gebruik van bestaande, lokale kennis en initiatieven. 
Die worden opgeschaald, versterkt en vertaald naar 
opbrengsten op sectorniveau.

 

2.  Activiteiten in 2016

De activiteiten die het Arbeidsmarktplatform PO in 
2016 heeft uitgevoerd, zijn onder te verdelen in vier 
categorieën:
A  Investering in de basisinfrastructuur en kennisfunctie. 

De versterkte kennisfunctie en beter bereik en 
zichtbaarheid van de activiteiten vormen de fundering 
voor de uitvoering van het meerjarenprogramma na 
2016. 

B  Activiteiten die inhoudelijk hebben bijgedragen aan 
een aantrekkelijke arbeidsmarkt. 

C  Activiteiten op verzoek van de cao-tafel PO. 
D  Activiteiten in samenwerking met derde partijen.

A. Basisinfrastructuur en kennisfunctie
Het Arbeidsmarktplatform PO is er voor iedereen 
in het primair onderwijs. De doelgroepen zijn: 
schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten en HRM/
arbofunctionarissen, leden van de P(G)MR, de landelijke 
sociale partners en de regiobestuurders van vakbonden. 

Kenniscentrum
Kennisontwikkeling, -verrijking en -verspreiding 
zijn ook in 2016 belangrijke pijlers geweest van het 
arbeidsmarktbeleid van het Arbeidsmarktplatform PO. 
Een goed beeld van de aard en omvang van de 
arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, is cruciaal om als 
sector goed op ontwikkelingen te kunnen inspelen. 

Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs
De jaarlijkse arbeidsmarktanalyse van het 
Arbeidsmarktplatform PO geeft een uiteenzetting van 
en toelichting op de belangrijkste kwantitatieve en 
kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het 
primair onderwijs. Thema’s zijn, onder andere:
•  relevante (beleids)ontwikkelingen;
•  vraag en aanbod in de sector;
•  verwachtingen voor de toekomst;
•  sociale zekerheid en ziekteverzuim;
•  HRM-beleid;
•  werkbeleving.

De informatie voor de analyse is afkomstig uit 
verschillende bronnen, zoals: rapporten, verslagen, 
onderzoeken en notities met relevante informatie 
over de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. 
Ook worden verschillende secundaire analyses op 
databestanden uitgevoerd. De Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO/CBS biedt dit 
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jaar voor het eerst belangrijke, aanvullende informatie 
over het werk in de sector.

Regionale arbeidsmarktanalyses
Vanwege het sterk regionale karakter van de 
arbeidsmarkt in het primair onderwijs stelt het 
Arbeidsmarktplatform PO eens per twee jaar regionale 
arbeidsmarktanalyses op. Partijen in het onderwijs 
kunnen deze informatie inzetten bij het formuleren van 
(regionaal) arbeidsmarktbeleid en -activiteiten.

In 2016 zijn deze analyses verschenen in de vorm van 
infographics met per regio de huidige en toekomstige 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, op het gebied van:
•  het aantal leerlingen;
•  de werkgelegenheid;
•  de samenstelling van het personeelsbestand;
•  het aantal pabo-gediplomeerden en tekorten in de 

sector. 

Daarnaast heeft het Arbeidsmarktplatform PO dit jaar 
verschillende vragen uit het veld beantwoord over de 
arbeidsmarkt in een specifieke regio. Vaak ging het om 
aanvullingen op de informatie in de infographics.

Secundaire analyse Personeels- en 
Mobiliteitsonderzoek
Het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) is 
een grootschalig periodiek enquêteonderzoek van 
het ministerie van BZK onder medewerkers bij de 
overheid, over belangrijke thema’s op het gebied van 
arbeidszaken.
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft in 2016 vier thema-
analyses uitgevoerd op PoMo 2014, gericht op de sector 
primair onderwijs. Deze analyses gaan verder in op de 
volgende thema’s:
•  mobiliteit;
•  tevredenheid en werkbeleving;
•  professionalisering en inzetbaarheid;
•  HRM-beleid.
De thema-analyses zijn vertaald naar toegankelijke 
infographics.

Onderwijsatlas PO
De Onderwijsatlas PO verschijnt eens per twee jaar. In 
2017 wordt een nieuwe versie opgesteld en verspreid 
onder schoolbesturen en schoolleiders in het primair 
onderwijs.

Rotterdam Meestert
De Rotterdamse scholenstichting BOOR heeft, tegen 
de achtergrond van de dalende aantallen mannelijke 
leraren, een meesterproject opgezet. Om over dit 
onderwerp een korte publicatie te maken, ter inspiratie 

van besturen, schoolleiders en leraren, heeft een 
onderzoeker van het Arbeidsmarktplatform PO het 
project gedurende een jaar gevolgd. Het resultaat is in 
november 2016 verschenen en verspreid: ‘Hoe meestert 
Nederland?’, een toegankelijk digitaal magazine, met 
inzichten en bredere context.

Communicatiemiddelen
Om kennis over verschillende arbeidsmarktthema’s 
te delen, de doelgroepen te bereiken en te betrekken 
bij de activiteiten, zet het Arbeidsmarktplatform 
PO verschillende communicatiemiddelen in. Onder 
andere: de website, digitale nieuwsbrief, de (vak)media, 
bijeenkomsten en social media zoals Facebook (voor 
de projecten Ruim baan voor po en VierSlagLeren) en 
Twitter.

www.arbeidsmarktplatformpo.nl 
De website biedt nieuws en kennisdossiers, over 
onderwerpen als: duurzame inzetbaarheid, innovatie, 
krimp, lerarentekort, meer mannen voor de klas, 
mobiliteit, professionele dialoog en strategisch 
personeelsbeleid. Ook alle informatie over de 
verschillende projecten en activiteiten is op de site te 
vinden. 
Na een opfrisbeurt in 2016 voldoet de website weer aan 
de actuele richtlijnen. De site is nu ook goed toegankelijk 
via smartphone en tablet (‘responsive’).

In 2016 ontving de website ruim 36.200 bezoekers. De 
bezoekersaantallen piekten vooral in maart en april, 
wanneer berichten verschenen over VierSlagLeren en de 
tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters.
De best bezochte pagina’s gaan over de subsidies 
VierSlagLeren 2016-2018, studiekosten onderwijsmasters 
en duurzame inzetbaarheid.

Digitale nieuwsbrief
Met tien nieuwsbrieven per jaar attendeert het 
Arbeidsmarktplatform PO de sector op relevante 
projecten en ontwikkelingen. Eind 2016 ging de 
nieuwsbrief naar 2.340 adressen, ongeveer gelijk aan 
een jaar eerder, na een actie om e-mailadressen te 
verzamelen en zelf contacten te benaderen.

Digitaal magazine
Naar dezelfde 2.340 e-mailadressen zijn in 2016 voor het 
eerst twee digitale themamagazines verstuurd:
•  In het julinummer zijn de projecten van het 

Arbeidsmarktplatform PO belicht, aangevuld met 
aansprekende voorbeelden van hoe schoolbesturen 
omgaan met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
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•  In december is het thema ‘meer meesters voor de klas’ 
verder uitgediept.

Vooral de pagina’s met korte en bondige informatie, 
foto’s en plaatjes worden goed bekeken. De magazines 
zijn respectievelijk 2.650 en 3.239 keer weergegeven en 
die aantallen stijgen nog steeds.

Pers en social media
Om de zichtbaarheid van de activiteiten van het 
Arbeidsmarktplatform PO te vergroten, is in 2016 op 
verschillende manieren aandacht in de (vak)media 
gegenereerd. Een greep uit de belangrijkste uitingen in 
de pers:

Wanneer Wat Waar

Januari debatreeks ‘Samen leiding geven aan 
schoolontwikkeling’

onderwijsnieuwsdienst en websites van  
scholen en onderwijsorganisaties

Februari behoeftepeiling lerarenpool 
vluchtelingenkinderen

diverse media (o.a. nieuwsbrieven PO-Raad, AVS 
CNV, OCW, onderwijsnieuwsdienst,  
Udens nieuws)

Maart
website en lerarenpool voor 
vluchtelingenkinderen
VierSlagLeren

NOS-journaal
OCW

April Leiding geven aan schoolontwikkeling Didactief: special en webpagina 

Mei interview met duo VierSlagLeren website Juf!

Juni interview met voorzitter Ton Groot Zwaaftink 
over lerarenpool vluchtelingenkinderen leerlingendaling.nl

September
bijdragen van Ton Groot Zwaaftink over 
meerwaarde van gemengde teams  
(mannelijke en vrouwelijke leerkrachten)

AD en de Limburger; verwijzingen door  
andere media 

November/
december

artikelen met bijdrage van Ton Groot Zwaaftink 
over tekorten en regionale samenwerking  
(o.a. naar aanleiding van arbeidsmarktanalyse)

onder andere: AD, magazine Nederland 
Meestert en vakmedia
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Twitter
Het Twitteraccount van het Arbeidsmarktplatform 
PO heeft 851 volgers, nog iets onder de doelstelling 
van 1.000 voor 2016, maar beduidend meer dan in 
2015 (521). Enthousiaste volgers zorgen voor een 
olievlekwerking en versterken de reguliere media-
activiteiten. 
We twitteren over diverse eigen projecten, 
activiteiten van de sociale partners en van andere 
partijen die interessant zijn voor de doelgroep van 
het Arbeidsmarktplatform PO, zoals die van het 
Schoolleidersregister PO, of nieuws van de website 
leerlingendaling.nl.

Facebook
Voor VierSlagLeren (550 likes) en Ruimbaanvoorpo 
(1.968 likes) is in 2016 Facebook ingezet. Via de 
Facebookpagina’s zijn deelnemers geworven voor 
beide projecten en ook andere berichten van het 
Arbeidsmarktplatform PO gedeeld.

Bijeenkomsten
Het Arbeidsmarktplatform PO was aanwezig op twee 
grote bijeenkomsten in onderwijsland: de jaarlijkse 
congressen van de PO-Raad en de AVS. Bij het AVS-
congres met zowel een stand op de informatiemarkt als 
een workshop over regionale samenwerking (voor 25 
deelnemers).

Jaarlijkse kalender
Ook in 2016 heeft het Arbeidsmarktplatform PO 
een kalender gemaakt, met kwartaaloverzichten en 
informatie over de activiteiten, afgewisseld met puzzels. 
De kalender is naar alle scholen en schoolbesturen 
gestuurd.

Ondersteuning van regionale samenwerking
Voor veel van de uitdagingen waar scholen voor staan, 
werkt een aanpak in regionaal verband het beste. 
Zonder samenwerking in de regio is geen goed beeld 
te krijgen van de trends en ontwikkelingen die in die 
regio van invloed zijn op arbeidsmarktvraagstukken 
en professionalisering. Schoolbesturen vullen 
die samenwerking op verschillende manieren in, 
bijvoorbeeld in regionale samenwerkingsverbanden of 
regionale platforms. 
Ook in 2016 stimuleerde het Arbeidsmarktplatform PO 
deze samenwerkingsvormen, door kennis op te halen en 
te brengen en maatwerk per regio te leveren. Enkele van 
onze activiteiten in de regio lichten we hier toe.

Ondersteuning bij banenafspraak
Werkgevers in het primair onderwijs staan voor de 
opgave om (tot 2023) 4020 banen te scheppen voor 
mensen met een arbeidsbeperking. Per jaar zijn dat 
402 banen. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft zich 
vanaf de tweede helft van 2016 de opdracht gesteld 
om schoolbesturen te informeren, inspireren en te 
ondersteunen bij de uitvoering. Eind 2016 zijn twee 
bijeenkomsten bij schoolbesturen georganiseerd: in de 
kop van Noord Holland en in Brabant. In de eerste helft 
van 2017 volgen meer bijeenkomsten.

Regionale activiteiten aanjagen
Regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO 
leveren vraaggestuurde ondersteuning bij regionale 
activiteiten, op basis van de speerpunten en thema’s van 
het arbeidsmarktplatform. Zij halen en brengen kennis 
en leveren maatwerk per regio. Vanaf september hebben 
zij de mogelijkheden verkend van regiobijeenkomsten 
over de banenafspraak.

Bijna overal in het land hebben activiteiten 
plaatsgevonden om transfercentra op te zetten. De 
regioadviseurs waren daar nauw bij betrokken. 

Andere voorbeelden van ondersteuning in de regio zijn:
•  Schoolbesturen in en om Tilburg zijn samen aan 

de slag gegaan met duurzame inzetbaarheid. De 
uitkomsten van deze samenwerking zijn terug te lezen 
op de website van het Arbeidsmarktplatform PO.

•  Besturen in West-Brabant zijn bij vervangingen meer 
gaan samenwerken, in ‘Leswerk’. In het netwerk kleine 
scholen is, met ondersteuning van de regiocoördinator, 
kennis gedeeld over de mogelijkheden bij de 
uitvoering van de banenafspraak. 

•  De besturen in Midden-Limburg hebben samen een 
vervangerspool ingericht. 

•  In de regio Rijnmond (Vlaardingen e.o.) zijn 
schoolbesturen begeleid bij de verkenning van een 
mogelijke samenwerking en de opstart daarvan. 

•  In het najaar heeft het Arbeidsmarktplatform 
PO twee bijeenkomsten over de banenafspraak 
georganiseerd en aan drie regionale bijeenkomsten 
op verzoek actief bijgedragen. Uit mondelinge 
evaluatie blijkt waardering voor zowel de organisatie 
als de inbreng van het Arbeidsmarktplatform PO. 
Het Werkgeversservicepunt (WSP) waardeert de 
mogelijkheden om zich in de regio te presenteren. 

•  Voor het online dossier banenafspraak zijn per 
provincie de arbeidsmarktregio’s, goede voorbeelden 
en WSP’s in kaart gebracht. Het dossier is aangevuld 
met relevante instrumenten en onderzoeken. In 
december is een animatie over de banenafspraak 
ontwikkeld.
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Internationaal
In verschillende andere landen heeft het onderwijs te 
maken met thema’s en arbeidsmarktvraagstukken die 
vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Internationale 
ervaringen met aanpakken kunnen ook voor ons land 
interessant zijn. 

In 2016 zijn vooral relevante onderzoeken uit het 
buitenland verspreid over de thema’s:
•  loopbaanbeleid;
•  krimp / demografische ontwikkelingen (in relatie 

tot duurzame inzetbaarheid en instroom jonge 
leerkrachten);

•  werkgelegenheid;
•  professionele dialoog;
•  professionalisering.

Overige activiteiten in 2016 zijn:
•  Factsheet gemaakt over professionalisering in het 

buitenland.
•  Nieuwsberichten geplaatst over relevante 

internationale publicaties, onderzoek, innovatieve 
ontwikkelingen in andere landen en conferenties. 

•  Een samenvatting van de relevante publicaties 
is gemaakt en verspreid via de website en 
nieuwsbrieven, waaronder ‘Education at a Glance’ van 
de OESO.

Subsidies
Ter bevordering van internationalisering en uitwisseling 
van kennis zijn op nationaal en Europees niveau 
subsidies beschikbaar voor onderwijspersoneel en 
scholen. De informatie over (Europese) subsidies die 
interessant is voor scholen is verspreid via de website en 
nieuwsbrieven. De webpagina over dit onderwerp is de 
best bezochte van onze site.

Scholen en besturen kunnen ook bij het 
Arbeidsmarktplatform PO terecht voor ondersteuning 
bij het kiezen en opstellen van een subsidieaanvraag. In 
2016 hebben vijf scholen contact gezocht met de vraag 
of inschrijven op een subsidie kansrijk was. 
 

B. Projecten voor een aantrekkelijke 
arbeidsmarkt
Voor de projectactiviteiten in 2016 zijn de volgende 
algemene thema’s richtinggevend geweest: 
•  instroom op de arbeidsmarkt;
•  aantrekkelijk carrièreperspectief; 
•  professionele organisaties met bevlogen professionals.

Uitrol functiecreatie
In de pilot functiecreatie in het primair onderwijs 
hebben het Arbeidsmarktplatform PO en SBCM 
(arbeidsmarktfonds en kenniscentrum voor sociale 
werkvoorziening) goede praktijkvoorbeelden, een 
checklist, handleidingen, methodieken en nieuw 
voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.
Om de scholen te inspireren zelf extra banen in te 
vullen (met als uiteindelijk doel dat in 2024 ruim 4.000 
extra banen gecreëerd zijn) is de informatie met hen 
gedeeld. Volgens de doelstelling van 2016 is dat op 
verschillende manieren gebeurd: op individueel niveau, 
via voorlichtingsbijeenkomsten, in de regio’s, via website 
en digitale nieuwsbrief.

Ontwikkeling en onderhoud scenariomodel
Het Scenariomodel PO (ontwikkeld in 2012) is een 
toegankelijk en transparant leerlingenprognosemodel 
voor het basisonderwijs. Via www.scenariomodelpo.
nl kunnen scholen hun leerlingenprognose inzien 
en verfijnen met eigen lokale en schoolspecifieke 
informatie. 
Het model maakt ook de verwachte regionale 
demografische ontwikkeling inzichtelijk en raamt, op 
basis van de leerlingenprognose, de berekende formatie 
en bekostiging. Deze informatie vormt de basis voor 
gedegen en effectief meerjarenbeleid.

Activiteiten in 2016 zijn:
•  De doelstelling om het Scenariomodel PO te 

actualiseren, op basis van de meest recente, 
beschikbare gegevens, is gerealiseerd. 

•  Om de bekendheid van het Scenariomodel PO te 
vergroten, zijn workshops en presentaties gegeven. 

•  Er is een begin gemaakt met uitbreiding van het 
Scenariomodel PO naar het speciaal onderwijs en met 
verfijning van de functionaliteiten van het model. De 
uitbreiding is naar verwachting medio 2017 gereed.

•  Om de wensen van gebruikers in kaart te brengen, is 
een gebruikersonderzoek uitgevoerd.
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Handreiking Strategisch personeelsbeleid
In de zomer van 2016 is de digitale handreiking 
Strategisch personeelsbeleid verschenen. Deze is 
ontwikkeld op basis van de ervaringen van:
•  de leergangen Strategische personeelsplanning;
•  de besturen die aan de slag zijn gegaan met de 

Strategisch-HRM-maatwerktrajecten. 
Het doel van de handreiking is om strategische 
personeelsplanning en personeelsbeleid in het primair 
onderwijs te bevorderen. 

De handreiking Strategisch personeelsbeleid bestaat uit:
•  een praktisch stappenplan;
•  een handleiding om het proces rond strategisch 

personeelsbeleid vorm te geven, met aandacht voor 
de professionele dialoog. 

De handreiking is te downloaden via de website en is in 
de sector gepresenteerd via de nieuwsbrief, met daarin 
ook aandacht voor het belang van de dialoog.

Leiding geven aan ontwikkeling in de school
Om de professionele dialoog over samen leiding geven 
aan schoolontwikkeling te stimuleren, zijn in 2016 de 
resultaten van de pilot Vernieuwend Leiderschap in 
de sector verspreid. In samenwerking met De Balie en 
Voion zijn twee debatbijeenkomsten georganiseerd. 
Daarbij zijn handvatten en goede voorbeelden 
gedeeld voor situaties waarin een extra stimulans voor 
schoolontwikkeling nodig is. Beide bijeenkomsten waren 
te zien via livestreams, zodat ook scholen elders in het 
land de bijeenkomsten konden volgen.

Aan de serie bijeenkomsten in De Balie is, op verzoek 
van enkele schoolleiders, in Utrecht een regionaal 
vervolg gegeven. Dat was op 2 november 2016, bij 
basisschool Hof ter Weide, met een dialoogserie over 
Ruimte voor meesterschap. In 2017 vinden er een aantal 
vervolgbijeenkomsten plaats.
De resultaten zijn verspreid via de website van 
het Arbeidsmarktplatform PO. De verhalen over 
professionalisering, dialoog en leiderschap zijn 
bovendien gebundeld en, in samenwerking met 
Didactief, tot special ‘Samen leiding geven aan 
schoolontwikkeling’ verwerkt.

Pilot Samenwerken aan werkdruk
In de pilot Samenwerken aan werkdruk zijn vijf scholen 
aan de slag gegaan om:
•  de veroorzakers van werkdruk per school in kaart te 

brengen;
•  maatregelen en werkwijze te ontwikkelen om de 

werkdruk, specifiek in het primair onderwijs, te 
verminderen. 

Onder begeleiding van een procesbegeleider doorliepen 
de pilotscholen het gevalideerde stappenplan 
(Wegwijzer Werkdruk) van TNO.

De pilot is begonnen met een nulmeting in het eerste 
kwartaal van 2016. Voor een valide uitkomst moet TNO 
de eindmetingen een jaar later in hetzelfde tijdvak 
uitvoeren. De pilot wordt in april 2017 afgerond met 
oplevering van de resultaten.
De resultaten van de eindmeting en de opgedane kennis 
en ervaring worden verwerkt in een digitaal magazine 
voor de sector en een rapportage voor het bestuur.

Onderzoek ontwikkeling innovatieve scholen
Op vier innovatieve scholen, die de samenwerking met 
anderen partijen zoeken om meer maatwerk voor de 
leerlingen te kunnen leveren en zo de kwaliteit van hun 
onderwijs te verbeteren, zijn filmopnames gemaakt. De 
vier filmpjes worden met de sector gedeeld.
Deze scholen organiseren het onderwijs iets anders en 
bieden mogelijk inspiratie voor andere scholen. Wat ze 
gemeen hebben is de betrokkenheid van de leerkrachten 
bij het (volledige) onderwijsproces. Die betrokkenheid 
komt voort uit een gedeelde visie en een andere rol van 
de leerkracht in het proces: van alleen voor de klas, naar 
teamwerk en gedeelde verantwoordelijkheid voor een 
groep kinderen. 
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C. Activiteiten op verzoek van de cao-tafel
Ook in 2016 is uit de middelen van het 
Arbeidsmarktplatform PO budget beschikbaar gesteld 
voor actualiteiten en activiteiten op verzoek van de 
cao-tafel po. Daarmee zijn de volgende activiteiten 
uitgevoerd:

Handreiking meerjarenformatieplannen
Eind 2015 is begonnen met de ontwikkeling van 
een scan meerjarenformatieplanning. Op basis 
van de bestaande initiatieven en ontwikkelingen 
op dit gebied, zijn criteria opgesteld waar een 
meerjarenformatiebeleidsplan aan zou moeten voldoen. 
Dat heeft geresulteerd in een (digitale) scan en een 
handreiking. De handreiking is sinds het voorjaar van 
2016 beschikbaar via de website. In de nieuwsbrief is 
daar aandacht aan besteed. De (gedigitaliseerde) scan is 
vanaf februari 2017 via de website beschikbaar.

Invallers en professionalisering
Voor het project Professionalisering van de invallers 
(begonnen in 2015) zijn het afgelopen jaar producten 
ontwikkeld, zoals:
•  de checklist ‘Een warm welkom’
•  de e-card ‘Word jij mijn buddy’;
•  twee filmpjes over het thema professionalisering van 

de invaller;
•  een stroomschema.
Deze producten en informatie zijn gedeeld via de 
nieuwsbrief, de website, workshops en bijeenkomsten 
om de dialoog over professionalisering van invallers te 
voeren. 

In de praktijk blijkt:
•  een buddy netwerk door matching via de 

onderwijsvacaturebank niet mogelijk te zijn;
•  dat de invalpools, RTC’s en grotere schoolbesturen 

meer invallers in een vaste schil hebben aangenomen 
en hen ook professionaliseringsactiviteiten aanbieden;

•  de doelgroep invallers zonder vast contract een 
moeilijk te bereiken groep. Voor de schoolbesturen 
blijft het lastig om deze groep iets te bieden, doordat 
zij slechts tijdelijk of niet aan het bestuur verbonden 
zijn.

Brief aan de politiek
Vanaf januari 2016 hebben de sociale partners in het 
primair onderwijs gezamenlijk hun ambities voor 
de sector geuit en geformuleerd in een ‘brief aan de 
politiek’. Medio juni is de brief verzonden naar de Tweede 
Kamerfracties.
 

D. Projecten in samenwerking met derden
Op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarktbeleid 
deelt het primair onderwijs veel belangen met de andere 
onderwijssectoren. Leerlingen worden het best op de 
maatschappij voorbereid als het onderwijs samenwerkt, 
van voorschool tot eindonderwijs. De gezamenlijke 
opdracht van het onderwijs zou veel sterker zichtbaar 
moeten zijn.
Goed overleg, afstemming en (waar mogelijk en 
relevant) samenwerking tussen de verschillende 
onderwijssectoren acht het Arbeidsmarktplatform PO 
dan ook zeer wenselijk.

Stichting van het Onderwijs
Aan de Stichting van het Onderwijs, het platform waar de 
samenhang en verbondenheid in het onderwijs centraal 
staat, heeft het Arbeidsmarktplatform PO ook in 2016 
een financiële bijdrage geleverd.

Pilots Onderwijspioniers 2015-2016
Het programma Onderwijspioniers 2015-2016 (voor 
po, vo en mbo) heeft een netwerk opgeleverd van 
meer dan 150 actieve en bevlogen leraren. Zij hebben 
het heft in handen genomen om te werken aan 
onderwijsontwikkeling.
Dit programma van de Onderwijscoöperatie i.s.m. 
Kennisland, is ook in 2016 mede mogelijk gemaakt 
door het Arbeidsmarktplatform PO. In oktober 2016 
is Onderwijspioniers overgegaan naar het nieuwe 
LerarenOntwikkelFonds (LOF).

VierSlagLeren (subsidietraject, OCW)
De regeling VierSlagLeren dient twee doelen:
•  meer masteropgeleiden voor de klas;
•  minder werkloosheid onder beginnende leerkrachten. 

Vanaf begin 2016 is de laatste tranche VierSlagLeren 
bekendgemaakt via:
•  de website van het Arbeidsmarktplatform PO en op 

www.ruimbaanvoorpo.nl;
•  voorlichting over de regeling op pabo’s aan starters;
•  aandacht voor het project in regionale bijeenkomsten 

van schoolbesturen en in gesprekken met individuele 
grote schoolbesturen.

Vanaf eind februari is weer een helpdesk ingericht voor 
vragen, zijn de communicatie-uitingen geactualiseerd 
en is een uitleg-animatiefilmpje over VierSlagLeren 
ontwikkeld.

De eerste tranche VierSlagLeren (2014-2016) is eind vorig 
schooljaar afgerond en in september en oktober 2016 
geëvalueerd. Tranche 2015-2017 loopt nog tot het eind 
van dit schooljaar en tranche 2016-2017 loopt door tot 
eind schooljaar 2017-2018.
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Ervaringen eerste tranche
De leerkrachten (en contactpersonen namens de 
schoolbesturen) die vanaf september 2014 deelnamen 
aan de eerste tranche, zijn in het najaar van 2016 
geënquêteerd over hun ervaringen. De resultaten 
staan in een rapportage op de website van het 
Arbeidsmarktplatform PO.

Landelijk transfercentrum (subsidietraject, 
OCW)
Het landelijk transfercentrum (LTC) is in 2014 ingericht, in 
een tijd van grote overschotten op de arbeidsmarkt voor 
leraren in krimpgebieden. Het doel van het LTC is om de 
arbeidsmarkt van het primair onderwijs zoveel mogelijk 
in evenwicht te brengen. De middelen komen van het 
ministerie van OCW. 

In 2016 zijn in dit kader diverse deelprojecten 
uitgevoerd:
•  Het belangrijkste project is VierSlagLeren (zie 

hierboven).
•  De site ruimbaanvoorpo.nl, met veel informatie 

en vacatures voor vooral starters in het po, trekt 
gemiddeld ongeveer 1.100 bezoeken per maand. 

•  Op zes pabo’s in krimpgebieden zijn 
laatstejaarsstudenten geïnformeerd over de diverse 
regelingen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

•  Samen met schoolbesturen in Rotterdam en 
Amsterdam zijn snuffelstages georganiseerd voor 
pabo-afgestudeerden uit krimpgebieden. Deze 
mogelijkheid is het gehele jaar aangeboden. 

  De vijftien starters die snuffelstages liepen in  
 Rotterdam en Amsterdam, kregen na afloop 
allemaal een baan aangeboden. Slechts drie van hen 
hebben die aangenomen. Dat komt vooral doordat 
de arbeidsmarkt in de krimpgebieden dit jaar is 
aangetrokken en er ook hier tekorten dreigen. Om 
die reden is het afgelopen jaar de focus verlegd van 
overschotten naar tekorten op de arbeidsmarkt en 
is in november een expertmeeting over tekorten 
georganiseerd. Deze expertmeeting heeft veel ideeën 
opgeleverd voor het activiteitenprogramma van 2017.

•  Onder uitkeringsgerechtigde leraren is, samen met het 
Participatiefonds, een wervingsactie georganiseerd, 
vooral voor banen in de Randstad. 

•  Leerkrachten die les kunnen en willen geven aan 
taalklassen voor vluchtelingenkinderen kunnen zich 
aanmelden voor de speciaal daarvoor ingerichte pool 
op www.onderwijsvacaturebank.nl. De pool voor 
taalklassen telt ongeveer 350 gekwalificeerde leraren. 
Onder alle (bijna 10.000) uitkeringsgerechtigden is een 
wervingsactie voor de lerarenpool gehouden. Deze 
mailing heeft slechts acht reacties opgeleverd.  
Scholen kunnen kosteloos gebruik maken van deze 

Overzicht: gekozen opleidingen

Opleiding Tranche 1
(2014-2016)

Tranche 2
(2015-2017)

Tranche 3
(2016-2018)

Master SEN 139 216 140

Master Leren & Innoveren 105 96 75

Master (Ortho)Pedagogische wetenschappen 5 20 3

Master Onderwijskunde 3 9 15

Master Educational Leadership 1 4 5

Master Kunsteducatie 1

Master Pedagogiek 8 11

Master Educational Science & Technology 3

Master Talentontwikkeling & Diversiteit 8

Master Human Development 1

Master Religie & Samenleving 1

Master Humanistische Vormgevingsonderwijs & Levensbeschouwing 1

Master Kunst & Cultuurwetenschappen 1

Lerarenopleiding Nederlands (alleen in 1e tranche mogelijk) 1

Totaal aantal leerkrachten 262 346 264
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pool. Zij hebben ruim 200 keer in de pool naar 
kandidaten gezocht. Hoeveel kandidaten hierdoor aan 
werk zijn gekomen, is niet bekend. 

•  Eind 2016 zijn oriënterende gesprekken met 
Rotterdamse schoolbesturen gevoerd over mogelijke 
pilots om de toenemende tekorten aan te pakken.

•  Ongeveer 100 potentiële overstappers van het primair 
naar het voortgezet onderwijs zijn geworven en 
geselecteerd voor een pool ‘VierSlagLeren starters in 
het vo’. Zij hebben tips gekregen over solliciteren en 
mogelijke vervolgstudies

Tegemoetkoming studiekosten 
onderwijsmasters
Pabo-afgestudeerden die een (voltijdse) 
onderwijsgerelateerde masteropleiding gaan 
volgen en hun praktijk- of onderzoeksopdracht bij 
een school(bestuur) in het po uitvoeren, kunnen in 
aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming 
van 3.000 euro. Met deze tegemoetkoming studiekosten 
onderwijsmasters (TSO) worden pabo-afgestudeerden 
gestimuleerd om verder te studeren voor een mastertitel 
en blijven zij verbonden aan het onderwijs.

De TSO is een regeling van het ministerie van OCW; DUO 
verwerkt de aanvragen en het Arbeidsmarktplatform PO 
verzorgt de communicatie en helpdesk. Het ministerie 
van OCW monitort zelf jaarlijks het aantal deelnemers.
In tranche 1 heeft DUO 130 van de 185 aanvragen 
goedgekeurd en toegekend. De tweede tranche loopt 
nog. Volgens cijfers van DUO (november 2016) zijn 116 
van de 132 aanvragen voor de september-instroom 2016 
(voorlopig) goedgekeurd.

Sectorplan PO (cofinanciering SZW)
Het doel van het Sectorplan PO was: 1.500 leerkrachten 
voor het basisonderwijs behouden of aantrekken. 
Minister Asscher (SZW) is in april 2014 met het plan 
akkoord gegaan. De sector had op dat moment in veel 
regio’s te maken met een sterke leerlingenkrimp, oudere 
leerkrachten gingen met pensioen en net afgestudeerde 
leerkrachten kwamen slecht aan werk. 

Het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/
Participatiefonds voerden het sectorplan gezamenlijk uit, 
langs drie lijnen:

Maatregel 1
Regionale transfercentra (RTC’s) in 
krimpregio’s
Door met schoolbesturen in de regio een infrastructuur 
op te richten:
•  moesten minimaal 600 fte boventalligen voor de 

sector behouden blijven;
•  zou instroom in de WW worden voorkomen door 

begeleiding van werk naar werk.

Maatregel 2
Ontwikkeling van landelijk instrumentarium 
voor regionale transfercentra
Met te ontwikkelen landelijke instrumentaria en 
activiteiten, zouden schoolbesturen makkelijker, minder 
tijdrovend en goedkoper kunnen samenwerken, om:
•  mobiliteit te stimuleren;
•  boventalligen te behouden;
•  gedwongen werkloosheid te voorkomen.

Maatregel 3
Subsidieregeling Jong en Oud
Doel van deze maatregel was: tijdelijke vacatureruimte 
creëren voor jonge werkloze leerkrachten, voor de korte 
termijn. Aanvankelijk werd beoogd daarmee 1.000 fte 
extra werkloze jongeren een tijdelijk dienstverband aan 
te bieden. Tussentijds is dat bijgesteld naar 310 fte.
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Resultaten:
•  Gedurende de looptijd van het Sectorplan PO 

(april 2014 tot oktober 2016) zijn tien regionale 
transfercentra (RTC’s) opgericht.

•  Negen van de tien RTC’s richten zich in eerste 
instantie op een vervangingspool; een RTC heeft een 
mobiliteitscentrum opgezet.

•  Bij deze tien RTC’s zijn 140 schoolbesturen PO 
betrokken, in totaal 1.550 scholen.

•  De RTC’s hebben de instroom van minimaal 581 fte in 
de WW kunnen voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek 
van Ecorys (1e kwartaal 2016). Het doel was 600 fte.

•  De tien RTC’s hebben 387 werk-naar-werktrajecten 
aangevraagd en uitgevoerd, als onderdeel van de 
subsidiemogelijkheden in maatregel 1.

•  293 aanstellingen van leerkrachten zijn gesubsidieerd 
uit de regeling Jong en Oud (maatregel 3).

•  Tijdens de looptijd van het Sectorplan PO is veel 
informatie beschikbaar gekomen over de oprichting 
van bovenbestuurlijke regionale samenwerking en 
mobiliteitsbevordering, onder meer op de website 
www.sectorplanpo.nl. Ook zoeken de directeuren van 
de RTC’s elkaar regelmatig op voor intervisie.

Ondersteuning Stichting LeerKRACHT
Voor opschaling van het traject LeerKRACHT in het po en 
voor verbetering en ontwikkeling van het programma, 
heeft het Arbeidsmarktplatform PO in 2016 voor het 
laatst financieel bijgedragen aan dit traject. 

Campagne Qompas
Qompas faciliteert op veel middelbare scholen het 
studiekeuzeproces van bovenbouwleerlingen. Om de 
belangstelling voor het beroep van leerkracht in het po 
te vergroten, ontwikkelen het Arbeidsmarktplatform 
PO en Qompas samen een communicatiecampagne. 
De campagne is begin 2017 gelanceerd, duurt twee 
jaar en wordt gevoerd via de website en e-mailings van 
Qompas, aangevuld met sociale media.

Met deze campagne wil het Arbeidsmarktplatform 
PO bijdragen aan een oplossing voor het groeiende 
lerarentekort dat in bepaalde delen van het land al 
voelbaar is. Voor een evenwichtiger man/vrouwverdeling 
op de pabo en later op school, richt de campagne zich 
onder andere specifiek op jongens.

Helden voor de klas
Jonge leraren en studenten aan de lerarenopleiding 
‘dragen’ deze campagne, met als centraal thema: Helden 
voor de klas. Het streven is om vooroordelen over het vak 
en de opleiding weg te nemen en perspectief op het vak 
leraar te bieden. Daarbij wordt veel aandacht besteed 
aan intrinsieke drijfveren, zoals: betekenisvol werk willen 
doen. Ook de baanzekerheid voor de komende jaren 
komt aan de orde.

Onder de gebruikers van Qompas wordt voor, tussentijds 
en na afloop van de communicatiecampagne een 
imago-onderzoek naar het vak van leraar uitgevoerd.
Samen met Qompas is een test ontwikkeld. De 
campagnewebsite Heldenvoordeklas.nu is online. 
Drie ambassadeurs zijn bereid gevonden om hun 
medewerking te verlenen aan de campagne (in de 
centrale beelden geven mensen uit het onderwijsveld 
gezicht aan de Helden voor de klas).
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3.  Bestuurssamenstelling in 2016

De sociale partners in het primair onderwijs 
hebben de stichting Arbeidsmarktplatform Primair 
Onderwijs opgericht op 17 januari 2012. Het bestuur 
is paritair samengesteld, met vier leden van de 
werkgeversorganisatie (PO-raad) en vier leden van de 
werknemersorganisaties. Per 31 december 2016 was de 
samenstelling als volgt: 

4. Ondersteuning bestuur

De ambtelijk secretaris van het CAOP ondersteunt 
het bestuur en beheert de projecten van het 
Arbeidsmarktplatform PO. Indien noodzakelijk wordt bij 
het CAOP beleids- of projectondersteuning ingehuurd. 
De afdeling F&C van het CAOP voert het financieel 
beheer van de stichting. 

José Muijres (lid)
Algemene Onderwijs Bond

Mevrouw E.M. Verheggen (lid)
Algemene Onderwijs Bond

Het bestuur wordt ondersteund door 
secretaris/fondsmanager Henny 
Steenbergen (CAOP).
De afdeling F&C van het CAOP voert het 
financieel beheer van de stichting.

Wisselende vervanging
CNV Onderwijs

Ton Groot Zwaaftink (voorzitter)
PO-raad 

Petra van Haren (penningmeester)
Algemene Vereniging Schoolleiders 

Pien Verwilligen (lid)
PO-raad 

Michel Everink (lid)
PO-raad 

Margreet Vendel (lid)
PO-raad

Jan van den Dries (lid)
Federatie van Onderwijsvakorganisaties
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5. Middelen

De financiering van de activiteiten van de stichting 
komt uit een subsidie van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (k€ 2.200 in 2016). Daarnaast  
kon in 2016 ook de resterende bijdrage van 2015 (totaal 
k€ 1.605) worden ingezet. De subsidie is toegekend voor 
de periode 2012-2016. De looptijd van de totale subsidie 
is verlengd tot 1 augustus 2018.

6. Verantwoordingscyclus

In de statuten is vastgelegd dat de stichting elk jaar een 
begroting opstelt. Met het jaarverslag en de jaarrekening 
legt de stichting verantwoording af over de besteding 
van de middelen. De wijze waarop de stichting 
in het boekjaar 2016 de statutaire doelstellingen 
heeft uitgevoerd, is te zien in de bijlage Specificatie 
projectkosten. Hierin zijn de kosten opgenomen van de 
programma’s die in het boekjaar zijn uitgevoerd.

7. Exploitatie

De totale kosten (inclusief aangegane verplichtingen) 
van de projecten bedroegen in 2016: k€ 4.948.  
De bedrijfskosten bedroegen k€ 306.
De uitgaven worden gedekt door:
•  de reguliere bijdrage van het ministerie van OCW  

(k€ 2.220);
•  projectsubsidies voor VierSlagLeren (k€ 1.835) en het 

Landelijk Transfercentrum (k€ 422);
•  het Sectorplan PO (k€ 733);
•  overige bijdragen en subsidies (k€ 44).

Het gerealiseerde exploitatiesaldo is k€ 16 hoger 
dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
renteopbrengsten niet zijn begroot.
De omzet en de projectkosten zijn hoger dan begroot. 
Dit komt met name doordat bij het opstellen van de 
begroting nog geen rekening is gehouden met de extra 
projectsubsidie voor VierSlagLeren.
Het exploitatiesaldo komt ten gunste van de algemene 
reserve.

 

8. Risico’s

De risico’s op het gebied van prijs, krediet, markt 
en liquiditeit zijn zodanig klein dat het bestuur het 
aanvaardbaar acht hier geen specifieke maatregelen 
voor te nemen.
Inherent aan de hoogte van de algemene reserve en het 
uitgavenpatroon van de afgelopen jaren, beperkt de 
continuïteitsveronderstelling zich niet tot een bepaalde 
periode.
De mogelijke risico’s van de stichting zijn in kaart 
gebracht. Er is voldoende financiering beschikbaar om 
de komende jaren de statutaire doelstellingen uit te 
voeren.

9. Vooruitblik

Inhoudelijk gaat het Arbeidsmarktplatform PO verder op 
de ingeslagen weg. Jaarlijks wordt een activiteitenplan 
vastgesteld op basis waarvan projecten worden 
uitgevoerd, netwerken onderhouden en (praktijk)kennis 
gedeeld. 
Ook in 2017 verstrekt OCW de middelen voor het 
Arbeidsplatform PO. Over de wijze waarop deze 
middelen vanaf 2018 beschikbaar worden gesteld, vindt 
overleg plaats.

Omdat nog niet geheel duidelijk is wanneer en in welke 
vorm de stichting de subsidie over 2017 ontvangt, 
heeft het bestuur besloten in de begroting alleen de 
middelen op te nemen die zeker beschikbaar zijn. Zodra 
de beschikking van OCW voor de subsidie over 2017 is 
ontvangen, kunnen ook verschillende extra activiteiten 
beginnen. 
Bij beide scenario’s is de verwachting dat de beschikbare 
middelen geheel ten gunste van 2017 worden ingezet, 
waarmee per 31 december 2017 een eigen vermogen 
resteert van circa k€ 200.

Den Haag, april 2017

Het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt  
platform Primair Onderwijs

Dit is de geredigeerde versie van het jaarverslag  
(mei 2017).
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Jaarrekening
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1 Balans

Balans per 31 december 2016 na verwerking exploitatiesaldo

nr. 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Activa

Vorderingen 1 896.480 1.583.422

Liquide middelen 2 4.979.736 6.386.173

Totaal activa 5.876.216 7.969.595

Passiva

Eigen vermogen 3 210.125 194.081

Kortlopende schulden 4 5.666.091 7.775.514

Totaal passiva 5.876.216 7.969.595
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Staat van baten en lasten 2016

nr. 2016

Begroting

2016 2015

€ € €

Netto-omzet 7

Omzet (subsidies en bijdragen) 8 5.254.599 4.037.778 7.915.998

Directe projectkosten 9 (4.948.464) (3.730.548) (7.610.649)

306.135 307.230 305.349

Bedrijfskosten 10

Bestuursondersteuning 11 228.122 224.400 225.204

Bestuurskosten 12 24.279 25.200 19.838

Overige bedrijfskosten 13 53.734 57.630 60.307

Som der kosten 306.135 307.230 305.349

Bedrijfsresultaat - - -

Renteresultaat 14 16.044 - 43.625

Exploitatiesaldo 16.044 - 43.625
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2  Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

De stichting

De Stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs (AP-PO) is opgericht op 17 januari 2012.

De stichting is statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Lange Voorhout 13

te Den Haag.

De Stichting stelt zich ten doel:

a. het bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige

onderwijsarbeidsmarkt in de sector primair onderwijs, zowel op landelijk als op

regionaal niveau, waarbij alle relevante maatschappelijke, sectorale en

sectoroverstijgende ontwikkelingen betrokken worden binnen de door de door de

sociale partners in het primair onderwijs gestelde financiële en inhoudelijke kaders;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het gezamenlijk vinden van een doordachte inhoudelijke basis over thema’s gerelateerd

aan de onderwijsarbeidsmarkt in het primair onderwijs;

b. een platform voor gezamenlijk overleg te zijn van de sociale partners in het primair

onderwijs;

c. het beheren van de arbeidsmarktmiddelen primair onderwijs die door het Ministerie

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter beschikking worden gesteld;

d. het, gevraagd dan wel ongevraagd, kenbaar maken van haar opvattingen aan de

overheid en eventueel anderen;

e. het aanwenden van alle andere middelen die rechtens toelaatbaar zijn.

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de grondslagen van de RJ-Richtlijn 640 Organisaties

zonder winststreven gevolgd en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) gevolgd.

Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers van de begroting 2016 (vastgesteld door het bestuur d.d.

19 november 2015), alsmede de cijfers van vorig boekjaar opgenomen. De grondslagen van

waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand

boekjaar. De vergelijkende cijfers zijn, waar dat voor vergelijking noodzakelijk of wenselijk is,

aangepast aan de opzet van 2016.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale

waarde.
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Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer

het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van

middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch

potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een

verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen

en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn

overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder

worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop

niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige

economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. Alle

financiële informatie in euro’s is afgerond op hele euro’s.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen,

projecttoekenningen, crediteuren en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, zijnde de

contante waarde van toekomstige kasstromen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening maken

eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
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Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaar-

deerd.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de

effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover de stichting zonder

belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de

stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de

effectieverentemethode.

Netto-omzet

De netto-omzet is het verschil tussen de door financiers toegekende subsidies en bijdragen en

de directe projectkosten.

Omzet

Algemeen

De stichting krijgt diverse (project)subsidies toegekend. Onder omzet in de toelichting op de

staat van baten en lasten zijn de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden, de status van de

afrekening van de subsidie en de aard van eventuele overige opbrengsten nader toegelicht.

Directe projectkosten

De directe projectkosten zijn de voor de projecten gemaakte kosten, inclusief de aan de

projecten toegerekende kosten voor ondersteuning.

Projecttoekenningen

De projecttoekenningen worden verantwoord in het jaar waarin zij toegekend zijn aan derden.

Vrijval bij afrekening projecten

De vrijval is het gevolg van een lagere eindafrekening bij afronding van projecten of het in het

geheel niet doorgaan van projecten. De vrijval komt ten gunste van het jaar waarin de

eindafrekening plaatsvindt.
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3 Toelichting op de balans

1. Vorderingen

De vorderingen worden als volgt gespecificeerd:

De vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar, tenzij anders is vermeld.

Participatiefonds inz. Sectorplan

De post Participatiefonds inz. Sectorplan heeft betrekking op een doorgestort voorschot van het

Ministerie van SZW onder aftrek van de gemaakte kosten door het Participatiefonds voor de

uitvoering van maatregel 1 en 2 van het Sectorplan. Bij de voorlopige afrekening van het

Sectorplan bleek dat het doorgestorte voorschot op een doorgestort voorschot van het

Arbeidsmarktplatform naar het Participatiefonds groter was dan de gemaakte kosten.

Nog te ontvangen bedragen

De post nog te ontvangen bedragen betreft de creditfactuur van het CAOP voor de

ondersteuning van de werkzaamheden over 2016. Bij afrekening bleken de kosten lager dan de

in rekening gebrachte voorschotten.

Nog te ontvangen subsidie OCW

De post nog te ontvangen subsidie OCW betreft de nog te ontvangen bijdrage voor het project

“Binden van Pabo-afgestudeerden”.

Nog te ontvangen rente

De post nog te ontvangen rente betreft de renteopbrengsten over 2016, welke begin 2017 zijn

ontvangen.

Vooruitbetaalde bedragen

De vooruitbetaalde bedragen betreft de kosten van een verzekeringspremie voor 2017, welke in

2016 reeds is betaald.

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Participatiefonds inz. Sectorplan 710.126 50.925

Nog te ontvangen bedragen 126.242 -

Nog te ontvangen subsidie OCW 37.620 1.125.620

Nog te ontvangen rente 21.944 43.625

Vooruitbetaalde bedragen 548 1.002

Nog te ontvangen subsidie inz. Sectorplan - 340.444

Nog te vorderen bedragen - 21.806

Totaal vorderingen 896.480 1.583.422
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2. Liquide middelen

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

3. Eigen vermogen

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

4. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden als volgt gespecificeerd:

De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal 1 jaar, tenzij anders is vermeld.

2016 2015

€ €

Algemene reserve per 1 januari 194.081 150.456

Toevoeging exploitatiesaldo 16.044 43.625

Algemene reserve per 31 december 210.125 194.081

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Crediteuren 207.507 564.404

Projectverplichtingen 1.855.400 4.154.386

Subsidie Ministerie van OCW Arbeidsmarktmiddelen 1.404.279 1.604.768

Subsidie Ministerie van OCW Vierslagleren 676.800 -

Verplichtingen Arbeidsmarktmiddelen 2009/2010 647.972 647.972

Vooruitontvangen subsidie inz. Sectorplan 411.011 -

Bijdrage in maatregel 1 VfPf 304.944 291.369

Vooruitontvangen subsidie Landelijk Transfercentrum 129.268 131.119

Subsidie Ministerie van OCW TSO 14.645 -

Nog te ontvangen facturen 14.239 381.472

Nog te betalen bedragen 26 24

Totaal kortlopende schulden 5.666.091 7.775.514
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Projectverplichtingen

De projectverplichtingen zijn subsidietoekenningen ten behoeve van projecten waarvan de

afrekening in 2017 of volgende jaren zal volgen.

De projectverplichtingen hebben betrekking op het project Vierslagleren.

Subsidie Ministerie van OCW Arbeidsmarktmiddelen

De subsidie Ministerie van OCW heeft betrekking op de bijdrage van het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van arbeidsmarkt- en kennisactiviteiten in het

primair onderwijs. Het betreft het verschil tussen de ontvangen bedragen en de subsidiabele

kosten. Indien de subsidie niet volledig wordt ingezet, dient deze te worden terugbetaald en

derhalve is het nog niet ingezette deel opgenomen als schuld (egalisatiereserve).

Subsidie Ministerie van OCW Vierslagleren

De post subsidie Ministerie van OCW Vierslagleren betreft het deel van de ontvangen subsidie

van het project Vierslagleren waarvoor geen subsidieverplichtingen zijn aangegaan en dat bij

afrekening van de subsidie terugbetaald zal worden aan het Ministerie van OCW.

Verplichtingen Arbeidsmarktmiddelen 2009/2010

De verplichtingen inzake arbeidsmarktmiddelen PO betreffen projectverplichtingen en

reserveringen gemaakt na besluitvorming aan de CAO-tafel PO voor de arbeidsmarktmiddelen

2009 en 2010. Deze verplichtingen zijn in 2012 met de daarbij horende middelen en

verantwoordingsvereisten overgenomen van het Stichting Sectorbestuur voor de

Onderwijsarbeidsmarkt in liquidatie.

Vooruitontvangen subsidie inz. Sectorplan

De post vooruitontvangen subsidie inz. Sectorplan betreft het deel van de subsidie dat na

definitieve afrekening met het Ministerie van SZW teruggestort zal worden aan het Ministerie.

Bijdrage in maatregel 1 VfPf

De post bijdrage in maatregel 1 VfPf betreft de bijdrage van het Arbeidsmarktplatform in

maatregel 1 van het Sectorplan. Dit bedrag is begin 2017 met het Participatiefonds verrekend.

Vooruitontvangen subsidie Landelijk Transfercentrum

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van OCW voor het oprichten van een Landelijk

Transfercentrum. Het bedrag van k€ 129 betref de ontvangen subsidie onder aftrek van de reeds

gemaakte kosten.

Nog te ontvangen facturen

Deze post heeft betrekking op een aantal facturen die in 2017 worden ontvangen met

betrekking tot werkzaamheden in 2016.

5. Financiële instrumenten

Algemeen

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële

instrumenten die de stichting blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen

financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De risico’s die de stichting loopt zijn
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zodanig klein, dat het bestuur het aanvaardbaar acht hiervoor geen specifieke maatregelen te

treffen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder

vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

6.  Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Contract CAOP

Met het CAOP is een contract afgesloten waarin is overeengekomen dat het CAOP zorg draagt

voor diverse werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. De overeenkomst heeft een looptijd

tot en met 31 december 2017.

De daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden is afhankelijk van de gevraagde

ondersteuning.

Contracten diverse leveranciers

Met verschillende leveranciers zijn contracten afgesloten inzake het uitvoeren van

werkzaamheden voor diverse projecten. Een deel van deze werkzaamheden is nog niet

uitgevoerd in 2016 en zal in het komende jaar worden uitgevoerd. De omvang van deze

contracten worden hieronder nader toegelicht:

Leverancier

Te verwachten

kosten Ten behoeve van project

€

TNO, innovation for l ife 12.600 Samenwerken aan werkdruk

E.F. Training & Projectleiding 11.085 Samenwerken aan werkdruk

Qompas 22.241 Campagne op studiekeuze

Infinite 6.655 Handreiking opstellen meerjarenformatieplannen

Qdelft 32.630 Scenariomodel 2016

Totaal te verwachten kosten 85.211
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4 Toelichting op de staat van baten en lasten

7. Omzet (subsidies en bijdragen)

Subsidie Ministerie van OCW

De Minister heeft een subsidie verleend ten behoeve van de arbeidsmarkt- en kennisactiviteiten

in het primair onderwijs voor de periode 2012 tot en met 2016. Het doel van de subsidie is

uitvoering van activiteiten conform het meerjarenplan. De subsidie bedraagt voor deze periode

in totaal k €10.730.

Van deze subsidie is in de jaren 2012 tot en met 2014 jaarlijks een bedrag van k€ 2.230

betaalbaar gesteld door het ministerie. Voor 2015 en 2016 is een bedrag van k€ 2.020

beschikbaar gesteld.

Als bate is slechts het deel van de subsidie opgenomen waar subsidiabele kosten tegenover

staan. Het niet ingezette deel van de middelen is toegevoegd aan de vooruitontvangen

subsidies.

Overige bijdragen en subsidies

Naast de reguliere subsidie van het Ministerie van OCW heeft het Arbeidsmarktplatform PO ook

een subsidie ontvangen van het Ministerie van OCW ten behoeve van het project

“Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters 2016-2017” (k€ 44) .

2016

Begroting

2016 2015

€ € €

Arbeidsmarktplatform-middelen

Subsidie Ministerie van OCW lopend boekjaar 615.722 2.020.000 415.232

Subsidie Ministerie van OCW voorgaande jaren 1.604.768 275.213 1.591.171

Overige bijdragen en subsidies 44.405 45.660 136.119

Totaal Arbeidsmarktplatform-middelen 2.264.895 2.340.873 2.142.522

Sectorplan middelen

Sectorplan, maatregel 1 + 2 864.455 1.134.105 868.565

Sectorplan, maatregel 3 + overhead (131.802) 148.300 1.675.800

Totaal baten Sectorplan 732.653 1.282.405 2.544.365

Overige subsidie-projecten

Vierslagleren 1.835.200 - 2.756.000

Landelijk TransferCentrum 421.851 414.500 473.111

Totaal overige subsidie-projecten 2.257.051 414.500 3.229.111

Totaal subsidies en bijdragen 5.254.599 4.037.778 7.915.998
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Sectorplan

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een subsidie verleend voor het

Sectorplan “1500 banen voor leerkrachten Primair onderwijs”. Deze regeling bestond uit een

drietal maatregelen, waarvan maatregel 1 en 2 werden uitgevoerd in een

samenwerkingsverband tussen het Arbeidsmarktplatform en het Participatiefonds.

Maatregel 3 werd door het Arbeidsmarktplatform uitgevoerd. Het Arbeidsmarktplatform was

penvoerder en hoofdaanvrager van het Sectorplan.

Op 20 december 2016 is de einddeclaratie ingediend bij het Ministerie voor een totaal

subsidiebedrag van k€ 6.616.

Bij afrekening van de subsidie met de scholen bleek dat deze lager was dan de toegekende

subsidie. Omdat uit voorzichtigheid de volledige kosten (en de dekking daarvan) zijn

opgenomen, vallen zowel de kosten als de bijdrage uiteindelijk negatief uit.

Vierslagleren en Landelijk Transfercentrum

Voor de inrichting van een Landelijk Transfercentrum heeft de Minister van Onderwijs een

subsidie beschikbaar gesteld voor de periode januari 2014 tot en met 31 december 2018 van

maximaal k€ 9.900. Binnen de subsidie is een bedrag beschikbaar gesteld voor het project

“Vierslagleren” van maximaal k€ 8.400. Voor het Landelijk Transfercentrum is maximaal k€

1.500 beschikbaar.
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8. Directe projectkosten

De directe projectkosten zijn de voor de uitvoering van een project gemaakte kosten, inclusief

de aan de projecten toegerekende kosten voor de ondersteuning.

De realisatie van de projecten is in totaal hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk

veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting de extra toekenning voor het project

Vierslagleren nog niet bekend was.

Op bladzijde 35 worden de projectkosten nader gespecificeerd.

2016

Begroting

2016 2015

€ € €

Arbeidsmarktplatform-projecten

Basisinfrastructuur 818.261 893.720 614.149

Loopbaanbeleid en Werkgelegenheid 118.740 179.660 252.480

Professionalisering 178.781 301.000 191.980

Activiteiten op verzoek van de cao-tafel PO 240.606 286.420 149.980

Overige projecten 156.952 407.853 132.429

Totaal Arbeidsmarktplatform-projecten 1.513.340 2.068.653 1.341.018

Sectorplan

Sectorplan, maatregel 1 + 2 861.814 1.134.105 815.380

Bijdrage in regionale transfercentra 355.869 458.011 347.017

Sectorplan, maatregel 3 + overhead (59.654) 193.600 1.834.737

Vrijval gereserveerde middelen Sectorplan - (558.321) -

Sectorplan, deel 2 - - 19.563

Totaal Sectorplan 1.158.029 1.227.395 3.016.697

Overige subsidieprojecten

Vierslagleren 1.855.245 20.000 2.779.823

Landelijk TransferCentrum 421.850 414.500 473.111

Totaal overige subsidieprojecten 2.277.095 434.500 3.252.934

Totaal directe projectkosten 4.948.464 3.730.548 7.610.649
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9. Bestuursondersteuning

De specificatie van deze post is als volgt:

Dit betreft de kosten van de bestuursondersteuning van het bureau die wordt verzorgd door het

CAOP.

Personeelskosten

De stichting heeft in 2016 geen personeel in dienst gehad (2015: nihil).

10. Bestuurskosten

WNT-verantwoording 2016 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-

maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is

€ 179.000. Het weergegeven toepasselijk WNT-maximum per persoon of functie is berekend

naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband,

waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het bestuur; dit bedraagt voor de

voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

2016

Begroting

2016 2015

€ € €

Jaarplan en begroting 55.466 51.000 54.627

Coördinatie middelen 66.447 71.400 74.798

Projectvoorbereiding 52.432 40.800 40.938

Administratieve ondersteuning 53.777 61.200 54.841

Totaal bestuursondersteuning 228.122 224.400 225.204

2016

Begroting

2016 2015

€ € €

Vacatiegelden 10.440 10.200 9.040

Strategische sessie - - 8.980

Overige bestuurskosten 13.839 15.000 1.818

Totaal bestuurskosten 24.279 25.200 19.838
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* De vacatievergoeding aan de bestuursleden is (deels) betaalbaar gesteld aan de organisatie die zij vertegenwoordigen.

CNV heeft in 2016 geen vaste vertegenwoordiger gehad, maar wel een vergoeding ontvangen. Deze is uitbetaald aan het CNV.

11. Overige bedrijfskosten

De specificatie van deze post is als volgt:

De accountantskosten hebben betrekking op de controle op het financieel jaarverslag. Er zijn

geen aanvullende diensten verricht door de accountant.

12. Renteresultaat

Het renteresultaat is behaald door een deel van de liquide middelen op verschillende typen

spaarrekeningen te plaatsen. Hierop wordt een hogere creditrente verkregen dan op de

rekening courant, terwijl de middelen terstond opeisbaar blijven.

A.J.M. Groot

Zwaaftink*

G.P.M. van

Haren* M.W. Everink*

M.A.M.

Vendel*

J.F.A.M. van

den Dries J.J. Mui jres* H.D. Levie*

P.V.

Verwi l l igen* J.C. Kri jt*

CNV

vertegenwoor

diging*

Functie Voorzi tter Bestuurs l id Bestuurs l id Bestuurs l id Bestuurs l id Bestuurs l id Bestuurs l id Bestuurs l id Bestuurs l id Bestuurs l id

Duur dienstverband in 2016 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 01-01 / 03-10 4-10 / 31-12 01-01 / 31-01 01-01 / 31-12

Individueel WNT-maximum 26.924 17.949 17.949 17.949 17.949 17.949 13.584 4.365 17.949 17.949

Bezoldiging

Beloning 1.900 1.620 920 1.200 1.200 1.200 720 480 - 1.200

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termi jn - - - - - - - - - -

Subtotaal 1.900 1.620 920 1.200 1.200 1.200 720 480 - 1.200

-/- onverschuldigd betaald bedrag - - - - - - - - - -

Totaal bezoldiging 1.900 1.620 920 1.200 1.200 1.200 720 480 - 1.200

Motivering indien overschri jding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01-01 / 31-12 25-09 / 31-12 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 25-09 / 31-12 01-01 / 31-12 n.v.t. 01-01 / 31-12 n.v.t.

Bezoldiging 2015

Beloning 1.200 1.200 920 1.060 1.060 1.200 1.200 - 1.200 -

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termi jn - - - - - - - - - -

Totaal bezoldiging 2015 1.200 1.200 920 1.060 1.060 1.200 1.200 - 1.200 -

Individueel  WNT-maximum 2015 24.885 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590

Bedragen * € 1

2016

Begroting

2016 2015

€ € €

Financieel beheer 43.266 43.350 42.829

Accountantskosten 7.846 7.650 7.768

Zaalhuur 112 2.040 6.464

Reis- en verblijfkosten 207 2.550 256

Overige bureaukosten 2.303 2.040 2.990

Totaal overige bedrijfskosten 53.734 57.630 60.307
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Den Haag, 6 april 2017

Het Bestuur van de Stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

De heer A.J.M. Groot Zwaaftink Mevrouw  G.P.M. van Haren

PO raad (voorzitter) Algemene Vereniging Schoolleiders

(penningmeester)

Mevrouw P.V. Verwilligen De heer M.W. Everink

PO raad (lid) PO raad (lid)

Mevrouw M.A.M. Vendel De heer J.F.A.M. van den Dries

PO raad (lid) Federatie van Onderwijsvakorganisaties (lid)

Mevrouw E.M. Verheggen Mevrouw J. Rosenthal

Algemene Onderwijs Bond (lid) CNV Onderwijs (lid)
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5 Specificatie directe projectkosten

2016

Begroting

2016 2015

€ € €

Basisinfrastructuur

Website platform 142.841 135.000 94.655

Communicatie 162.663 150.000 127.652

Analyses en verkenningen 47.743 56.100 52.613

Themadossiers 77.484 111.720 84.482

Regionale arbeidsmarktanalyses 50.089 46.200 5.365

Onderwijsatlas 2.857 30.000 61.625

Kennisontwikkeling en- verspreiding 38.643 55.700 49.876

Ondersteuning regionale samenwerking 191.805 200.000 64.220

Intern. subsidies verspreiden en ondersteunen 36.758 38.600 34.423

Informatiefunctie 18.288 20.400 22.691

Arbeidsmarktanalyse 49.090 50.000 16.547

Totaal Basisinfrastructuur 818.261 893.720 614.149

Loopbaanbeleid en werkgelegenheid

Projectplan Functiecreatie - - 95.946

Uitrol functiecreatie 36.409 45.000 -

Ontwikkeling en onderhoud scenariomodel 25.137 40.000 32.977

Uitbreiding scenariomodel 28.717 45.000 -

Strategisch Personeelsbeleid 2015 28.227 35.000 25.283

Omgaan met personele gevolgen Krimp 805 5.000 5.029

Binden van (ac.) Pabo-afgestudeerden 2015/2016 (555) 9.660 47.552

Binden van (ac.) Pabo-afgestudeerden fase 2 - - 9.505

Pilots zorgassistenten - - 29.196

Impuls aan Duurzame inzetbaarheid - - 6.992

Totaal Loopbaanbeleid en werkgelegenheid 118.740 179.660 252.480
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2016

Begroting

2016 2015

€ € €

Professionalisering

Samenwerken aan werkdruk 103.494 150.000 51.242

Dialoog vernieuwend leiderschap 38.841 45.000 26.165

Special didactief 25.500 - -

Onderz en verspreiden ontwikk innovatie scholen 8.335 10.000 928

Vernieuwend leiderschap 2015-2016 2.611 96.000 9.585

Vernieuwend leiderschap in het PO - - 89.742

Workshops HRM voor schoolleiders - - 9.724

Duurzame inzetbaarheid - - 7.153

Voorbeeld slim gebruik ICT ivm personele inzet - - 3.369

Ondersteuning strategisch personeelsbeleid - - (5.928)

Totaal Professionalisering 178.781 301.000 191.980

Activiteiten op verzoek van de cao-tafel PO

Actualiteiten/verzoeken CAO-tafel - 180.000 -

Ondersteuning CAO-tafel PO 51.071 75.300 42.524

Handreiking opstellen meerjarenformatieplannen 47.330 25.000 23.076

Rekenwerk WWZ 45.124 - -

Bemiddeling cao-tafel 43.364 - -

Professionalisering invallers 32.415 - 17.196

Brief aan de politiek 15.214 - -

Ronde sectortafel 3.132 - -

Ondersteuning werkgroep AVV en inning 2.829 - -

Actuele verzoeken 127 - 11.858

Herschrijftraject cao PO - - 55.326

Avw commissie - 6.120 -

Totaal Activiteiten op verzoek van de cao-tafel PO 240.606 286.420 149.980

Overige projecten

Stichting van het Onderwijs 39.019 110.000 97.546

Stichting LeerKRACHT 125.000 125.000 125

Qompas campagne op studiekeuze 47.959 - -

TSO PO 2016-2017 44.405 - -

Onderwijspioniers 2015/2016 - 22.500 45.000

Aanpak pauzeproblematiek - - 10.008

Pionieren met prof. ruimte - - 1.851

Programma mobiliteitsbevordering - (3.000) (22.101)

Actualiteit - 153.353 -

Vrijval (99.431) - -

Totaal Overige projecten 156.952 407.853 132.429

Totaal directe projectkosten Arbeidsmarktplatform 1.513.340 2.068.653 1.341.018
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2016

Begroting

2016 2015

€ € €

Sectorplan maatregel 1+2

Maatregel 1 703.299 905.160 525.981

Maatregel 2 158.515 228.945 289.399

Totaal Sectorplan maatregel 1 + 2 861.814 1.134.105 815.380

Bijdrage in regionale transfercentra

Regionale Transfercentra 355.869 458.011 207.396

Extra bijdrage vanwege verschuiving looptijd maatregel 1

(Betreft kosten eerste zes  maanden vol ledig) - - 139.621

Totaal bijdrage in regionale transfercentra 355.869 458.011 347.017

Sectorplan maatregel 3

In dienst nemen kwetsbare werknemer (204.903) - 1.545.541

Maatregel Jong & Oud (coördinatie) 62.924 56.500 147.808

Maatregel Jong & Oud (informatie) 42.732 4.100 62.819

Effectmeting maatregel 3 18.584 30.000 875

Overhead 21.009 103.000 77.694

Totaal Sectorplan maatregel 3 (59.654) 193.600 1.834.737

Sectorplan

Vrijval gereserveerde middelen - (558.321) -

Totaal Sectorplan - (558.321) -

Sectorplan deel 2

Voorbereiding sectorplan PO (deel 2) - - 19.563

Totaal Sectorplan deel 2 - - 19.563

Totaal projectkosten Sectorplan 1.158.029 1.227.395 3.016.697
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2016

Begroting

2016 2015

€ € €

Landelijk Transfercentrum

Landelijk transfercentrum - 34.000 -

Coördinatie 120.131 287.000 224.851

Communicatie 31.433 42.000 51.081

Digitale ondersteuning 39.142 24.000 89.600

Monitoring 12.973 25.000 2.083

Financiën 3.309 2.500 1.851

Helpdesk 9.315 - 8.457

Coördinatie Vierslagleren 90.724 - 80.231

Communicatie Vierslagleren 20.448 - 14.957

Pool leerkrachten vluchtelingenkinderen 94.375 - -

Totaal Landelijk Transfercentrum 421.850 414.500 473.111

Subsidieregeling Vierslagleren

Subsidieregeling Vierslagleren 1.835.200 - 2.756.000

Upgrading vierslagleren (coördinatie) 20.045 20.000 23.823

Totaal Vierslagleren 1.855.245 20.000 2.779.823

Totaal directe projectkosten overige subsidie-projecten 2.277.095 434.500 3.252.934

Totaal directe projectkosten 4.948.464 3.730.548 7.610.649



 

Postadres
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Bezoekadres
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

T 070 376 57 70

www.arbeidsmarktplatformpo.nl
info@arbeidsmarktplatformpo.nl

ARBEIDSMARKTPLATFORM 
PO. Van en voor  
werkgevers en werknemers


