JAARVERSLAG 2017
Stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs
Den Haag

ARBEIDSMARKTPLATFORM
PO. Van en voor
werkgevers en werknemers

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs (APPO). In dit jaarverslag legt AP-PO per 1 januari 2018 rekenschap af over het in 2017 gevoerde
beleid. Daarbij gaat het bestuur van de Stichting inhoudelijk in op de activiteiten en projecten
die de Stichting zelf heeft geïnitieerd en de activiteiten en projecten die binnen de sector
Primair Onderwijs zijn uitgevoerd.
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Bestuursverslag
1.

Inleiding

In 2017 werd duidelijk dat in het primair onderwijs een ernstig tekort aan leraren ontstaat. Het
Arbeidsmarktplatform PO neemt het initiatief voor diverse projecten om dit tekort het hoofd te
bieden. U leest hierover in ons jaarverslag.
Verkennen, verrijken, verbinden, verspreiden; dat is wat het expertisecentrum
Arbeidsmarktplatform PO (van en voor werknemers en werkgevers) vooral doet. We richten ons
op de arbeidsmarkthema’s die in het primair onderwijs belangrijk zijn, voor onder andere
schoolbesturen, onderwijsteams, HRM’ers en medezeggenschapsleden. Vaak zijn het
onderwerpen voor langere tijd: leerkrachten behouden en werven, het werkplezier verhogen,
de dialoog in de school en de overgang naar inclusieve teams.
In 2017 hebben scholen onder meer gebruik gemaakt van de Onderwijsatlas, advies over
regionale samenwerking, tegemoetkoming voor een vernieuwende aanpak van het
lerarentekort, of ‘Kom kijken in de klas’. Dit zijn enkele voorbeelden van onze activiteiten die de
sector verder brengen. In dit jaarverslag leest u daar meer over. Wilt u van alle opgedane
kennis, praktijkvoorbeelden, tegemoetkomingen en campagnes profiteren? Bezoek dan vooral
onze website: www.arbeidsmarktplatformpo.nl.
De trend om in het hart van de onderwijsarbeidsmarkt te zijn, zetten wij graag door. De regio
opzoeken, pilots aanpak werkdruk met het hele onderwijsteam, leraren laten vertellen over hun
beroepstrots: zo met elkaar blijven samenwerken, ervaren wij allen als effectief en prettig voor
het verkennen, verrijken, verbinden en verspreiden.
Uiteindelijk is het ieders intentie om kinderen de allerbeste toekomst te geven.
Namens het Arbeidsmarktplatform PO,
Ton Groot Zwaaftink
Voorzitter
2.

De Programmalijnen

A. Programmalijn Kenniscentrum
De kern van het Arbeidsmarktplatform PO (AP-PO) is het delen van kennis. Hiermee dragen we
bij aan een transparante arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod elkaar op een efficiënte wijze
weten te vinden.
Het Arbeidsmarktplatform PO geeft invulling aan zijn kennisfunctie op de volgende manieren:
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Verkennen: het uitvoeren van (secundair) onderzoek, (regionale) analyses en
verkenningen.
Verrijken: het monitoren en evalueren van gegevens uit externe bronnen, onderzoeken
en projecten van AP-PO, en deze kennis vervolgens verrijken. Denk aan de
Onderwijsatlas en themadossiers.
Verbinden: resultaten en kennis verbinden, bijvoorbeeld uit diverse projecten en
publicaties, naast het beantwoorden van vragen uit de sector. De opbrengst van ons
programma stellen we beschikbaar aan de sector primair onderwijs.
Verspreiden: kennis en resultaten actief uitdragen en verspreiden binnen de sector, bij
voorkeur in de vorm van good practices, bruikbare modellen en instrumenten en up-todate (maatwerk)analyses. Het Kenniscentrum van het Arbeidsmarktplatform PO brengt
mensen en organisaties bij elkaar die samenwerken aan het verbeteren van de
arbeidsmarkt binnen het primair onderwijs.

Het Arbeidsmarktplatform PO richt zich hierbij op bestuurders, HRM-ers, leden van de p(g)mr,
schoolleiders en schoolteams.

Website
De website biedt nieuws en kennisdossiers, over onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid,
innovatie, krimp, het lerarentekort, meer mannen voor de klas, mobiliteit, professionele dialoog
en strategisch personeelsbeleid. In 2017 is het dossier ‘Anders organiseren’ toegevoegd, over
nieuwe manieren van samenwerken en professionaliseren in interprofessionele teams met
opvang, zorg, sport en andere disciplines, in een integrale voorziening voor het kind. Ook vindt u
op de website alle informatie over de verschillende projecten en activiteiten binnen de
programmalijnen.
In 2017 ontving de website ruim 29.482 bezoekers. De bezoekersaantallen piekten vooral in
maart en november, toen berichten verschenen over het meerjarenformatieplan en de
Tegemoetkoming aanpak lerarentekort. De best bezochte pagina’s gaan over de
Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters, duurzame inzetbaarheid (zowel het dossier
als de activiteit), VierSlagLeren 2016-2018 en het Meerjarenformatieplan.

Video, animatie en infographics
Om informatie op een aantrekkelijke en tastbare manier te presenteren heeft het
Arbeidsmarktplatform PO in 2017 veelvuldig gebruikt gemaakt van video, animaties en
infographics. Een overzicht van de video’s vindt u op ons Youtube-kanaal. In het kenniscentrum
vindt u infographics over de thema-analyses Personeels- en Mobiliteitsonderzoek. Op de
website van het scenariomodel staat een instructievideo in de vorm van een animatie.

Communicatieve uitingen, bijeenkomsten, nieuwsbrieven Online magazine
Met tien digitale nieuwsbrieven per jaar attendeert het Arbeidsmarktplatform PO de sector op
relevante projecten en ontwikkelingen. Eind 2017 ging de nieuwsbrief naar 2.388 mailadressen.
De nieuwsbrief wordt goed gelezen. De openratio (het percentage nieuwsbrieven dat
daadwerkelijk wordt bekeken) van de Nationale e-mail benchmark 2017 voor de sector
Onderwijs is 22%. De gemiddelde openratio van het Arbeidsmarktplatform PO is 35,22%. Ook de
klikratio (het percentage nieuwsbrieven waarin ontvangers doorklikken op een bericht) ligt met
9,5% hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,2%. Naast de reguliere nieuwsbrieven heeft AP-
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PO in 2017 specials verstuurd over diverse onderwerpen, zoals de campagne ‘Wat draag jij bij?’,
de bijeenkomst over het scenariomodel PO en het thema werkdruk.

Online magazine
In 2017 is het digitale magazine ‘Oplossingen van scholen voor het lerarentekort’ op de website
gepubliceerd en verspreid via de online kanalen van het Arbeidsmarktplatform PO. Het e-zine
had 1.109 unieke bezoekers en 5.959 paginaweergaven.

Pers en social media
Om de zichtbaarheid van de activiteiten te vergroten, heeft het Arbeidsmarktplatform PO ook in
2017 op verschillende manieren aandacht gegenereerd in de (vak)media, via Twitter en via
campagnes op Facebook en YouTube. Via Facebook zijn de campagnes ‘Wat draag jij bij?’ en
‘Helden voor de klas' gelanceerd. Op het Youtube-kanaal zijn diverse video’s onder de aandacht
gebracht van onder andere de projecten ‘Kom kijken in de klas’, het Scenariomodel PO, Anders
organiseren, ‘Wat draag jij bij?’ en Profileren. Nieuw in 2017 is het LinkedIn-account van AP-PO,
waar nieuws en activiteiten onder de aandacht worden gebracht. Dit account wordt in 2018
verder uitgebouwd. In december is het aantal volgers op Twitter gestegen tot boven de 1000.

Een greep uit de belangrijkste uitingen in de pers:
Algemeen

Persberichten worden overgenomen door (on)afhankelijke vakmedia
(online en offline).

Februari

Artikel over de dialoogbijeenkomst in het huis-aan-huisblad en op de
website van Regio Utrecht.

April

Artikel over arbeidsmarktontwikkelingen in het po, vo en mbo, in
Schoolmanagement.
Interview met de voorzitter over de banenafspraak, in Kader Primair.

Mei

Interview met de voorzitter in een artikel over werkdruk, in het
Onderwijsblad.

Juni

Interview met een projectleider over de banenafspraak, voor de
website www.daarwerkenweaan.nl van Werkbedrijf Regio Zwolle.

Juli

Artikelen in veel (on)afhankelijke vakmedia, over de vergelijking van
onderwijslonen met de marktsector.

September

Interview met de vicevoorzitter over het lerarentekort, voor RTV
Utrecht (reportage van studenten journalistiek).
Kadertekst over POvoorderegio, in Kader Primair.

Oktober

Interview met de voorzitter over deeltijdbanen voor vrouwen en het
lerarentekort, in Trouw.
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November

Artikel over lonen in het po in vergelijking met de marktsector, in het
Financieel Dagblad (via Onderzoeksbureau SEO).

December

Artikel in het Algemeen Dagblad over de pilot werkdruk op en via
Stichting De Haagse Scholen.
Special bij vakblad Didactief: ‘Leraren. We hebben ze hard nodig!’, plus
een speciale pagina op de website van Didactief en artikelen via
Facebook en Twitter.

Bijeenkomsten
Het Arbeidsmarktplatform PO was in 2017 aanwezig op twee grote bijeenkomsten in
onderwijsland: het jaarlijkse congres van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en het
congres van de PO-Raad. Onze stand op het AVS-congres, op 17 maart, stond in het teken van
het thema professionaliseren. Publiekstrekkers in de stand waren de vier verschillende
complimentenkaarten voor schoolleiders, die zij uit konden delen aan hun team.
Op het congres van de PO-raad, van 17 juni, was de stand van het Arbeidsmarktplatform PO
ingericht rondom de verschillende dilemma’s (en mogelijke oplossingen) op de
onderwijsarbeidsmarkt. Aan de hand van dilemmakaarten konden bestuurders met elkaar het
gesprek aangaan. Ook bood de stand uitgebreid aandacht aan het project ‘Kom kijken in de
klas’.

Analyses en verkenningen
Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt scholen en schoolbesturen in de sector bij
vraagstukken over de arbeidsmarkt en een professionele werkomgeving. De wensen en de
behoeften van de sector staan hierbij centraal. Om hier meer zicht op te krijgen, heeft het
Arbeidsmarktplatform PO een onderzoek uitgevoerd onder medewerkers in het primair
onderwijs. De enquête is verspreid onder het panel van DUO Onderwijsonderzoek en onder
lezers van de AP-PO-nieuwsbrief en -website.
Daarnaast heeft het Arbeidsmarktplatform PO in 2017 twee thema-analyses uitgevoerd op basis
van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2017. Dit is een grootschalig enquêteonderzoek
onder medewerkers bij de overheid, dat periodiek wordt uitgezet door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de thema-analyses gaan we in op de professionele
ontwikkeling van het personeel en de leer- en inzetbaarheidscultuur op school. Beide analyses
zijn begin 2018 gepubliceerd op de AP-PO-website.

Onderzoek naar loonverschillen van leraren en vergelijkbare werknemers in de
marktsector
Op verzoek van de cao-tafel heeft het Arbeidsmarktplatform PO onderzoek laten doen naar de
verschillen tussen lonen van leraren in het primair onderwijs en de lonen die in de marktsector
worden betaald. AP-PO heeft de aanbesteding van het onderzoek georganiseerd en was
voorzitter van de begeleidingscommissie. Uit het onderzoek blijkt dat het bruto uurloon van
leraren gemiddeld 14 procent lager is dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector
(2015). De uitkomsten van het onderzoek zijn via een persbericht bekend gemaakt. De inhoud
van het persbericht is afgestemd met de sociale partners, het ministerie van OCW en het
onderzoeksbureau SEO.
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Themadossiers
Met behulp van het project ‘themadossiers’ worden de thema’s waarop het
Arbeidsmarktplatform PO zich richt verdiept en verbonden aan goede voorbeelden. De dossiers
op de website houden we up-to-date. Hier ontsluiten we relevante publicaties, nieuws en
instrumenten.
Het online magazine over het lerarentekort verscheen in mei. Verder werkte AP-PO mee aan de
decemberspecial bij het vakblad Didactief: ‘Leraren. We hebben ze hard nodig!’

Regionale arbeidsmarktanalyses en Onderwijsatlas PO
De arbeidsmarkt in het primair onderwijs kent een sterk regionaal karakter. Het
Arbeidsmarktplatform PO brengt elk jaar óf regionale arbeidsmarktanalyses, of een
Onderwijsatlas PO uit.
In de regionale arbeidsmarktanalyses komt informatie aan bod over ontwikkelingen op het
gebied van het aantal leerlingen, de werkgelegenheid, de samenstelling van het
personeelsbestand, het aantal pabo-gediplomeerden en de voorspelde tekorten.
De Onderwijsatlas bestaat uit een breed scala van geografische kaarten, grafieken en
kengetallen. Deze gegevens bieden een samenhangend beeld van ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt in het primair onderwijs. De geografische kaarten brengen bovendien in één
oogopslag regionale verschillen in beeld.
In 2017 is de Onderwijsatlas PO voor het eerst verspreid onder alle scholen en besturen in de
sector. Daarnaast staat op de AP-PO-website een interactieve pdf-versie van de Onderwijsatlas
PO. Deze hebben wij onder de aandacht gebracht via onze nieuwsbrief.
Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft het
Arbeidsmarktplatform PO in 2017 ook regionale prognoses verspreid over de verwachte
werkgelegenheid en tekorten per regio.
Daarnaast heeft het Arbeidsmarktplatform PO dit jaar verschillende vragen vanuit het veld
beantwoord over de arbeidsmarkt in een specifieke regio. Vaak gaat het hierbij om informatie
die aanvullend is op de informatie die op de website is gepubliceerd.

Kennisontwikkeling & verspreiding
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft over diverse thema’s dossiers opgebouwd en deze op de
website openbaar gemaakt. Op de website staan ook filmpjes van goede voorbeelden, onder
andere over ‘Anders organiseren‘. De kennisvragen die aan het platform zijn gesteld hebben we
uitgewerkt en beantwoord. Daarnaast zijn er diverse kenniskaarten gemaakt en ontsloten via de
website, met de volgende onderwerpen:
Loonvergelijking po versus de marktsector;
Drijfveren van de generatie Z;
Leercultuur;
Samenwerking School en omgeving.

Ondersteuning regionale samenwerking
Het Arbeidsmarktplatform PO onderhoudt actief contact met samenwerkende schoolbesturen
in de regio’s. Een paar keer per jaar woont AP-PO regionale bijeenkomsten bij. Op deze
bijeenkomsten geven we informatie over de regionale arbeidsmarktsituatie en over onze
projecten. In 2017 hebben we vier keer een mail verstuurd naar onze contactpersonen in de
regio met daarin kort actueel nieuws vanuit AP-PO.
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In het najaar heeft het Arbeidsmarktplatform PO een oproep gedaan aan de regio’s om samen
te werken rondom zij-instroom. Dit heeft geleid tot meerdere projectvoorstellen die in 2018
starten.

Ondersteuning bij banenafspraak
In 2013 zijn in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt over het aannemen van werknemers met
een arbeidsbeperking. In de sector Primair Onderwijs gaat het om 4.020 extra banen ten
opzichte van het aantal banen op 1 januari 2013. Deze banen moeten in 2023 gerealiseerd zijn.
Het bestuur van het Arbeidsmarktplatform PO heeft zich tot doel gesteld om schoolbesturen
hierbij te inspireren, te informeren en te ondersteunen.
•
Het Arbeidsmarkplatform PO heeft, samen met schoolbesturen en regionale
werkgeversservicepunten, vijf bijeenkomsten georganiseerd in de regio’s Doetinchem, Utrecht,
Drachten, Zwolle en Hilversum. Hierbij leerden deelnemers over goede voorbeelden uit de
sector en kregen zij informatie over de inhoud van de banenafspraak en de dienstverlening van
de werkgeversservicepunten. Vooral het netwerken, met elkaar en met het
werkgeversservicepunt, werd gewaardeerd.
•
Naast de organisatie van deze bijeenkomsten heeft het Arbeidsmarktplatform PO het
online webdossier bijgehouden met actuele informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden.
Een voorbeeld hiervan is de tool waarmee besturen het aantal te realiseren plaatsen en een
eventuele boete kunnen berekenen.

Internationaal
Het Arbeidsmarktplatform PO voorziet haar doelgroep ook van internationale informatie. In een
aantal andere landen kent het onderwijs vergelijkbare arbeidsmarktvraagstukken en heeft men
ervaring met aanpakken die mogelijk ook voor ons land interessant kunnen zijn.
In 2017 is de subsidie-informatie aangepast op de website. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft
nieuwsberichten geplaatst over relevante internationale publicaties en over onderzoeken en
innovatieve ontwikkelingen in andere landen. Daarnaast hebben we de belangrijkste subsidies
genoemd op onze website en in onze nieuwsbrief. De scholen konden ook in 2017 bij het
Arbeidsmarktplatform PO terecht voor vragen over internationale subsidies en voor
ondersteuning bij het aanvragen van internationale subsidies, zoals bij Nuffic.
Daarnaast heeft het Arbeidsmarktplatform PO een samenvatting gemaakt van de belangrijkste
informatie voor het primair onderwijs. Deze is verspreid via de website en via nieuwsbrieven,
zoals ‘Education at a Glance’ van de OESO. Het project is afgerond en ondergebracht bij onze
vaste werkzaamheden.
Verder heeft het Arbeidsmarktplatform PO de Europese Sociale Dialoog over het onderwijs
gemonitord en hierover bericht op de website en in de nieuwsbrief.

Scenariomodel Primair Onderwijs
Het Scenariomodel PO is een instrument waarmee scholen en schoolbesturen in de sector
kosteloos leerlingenprognoses kunnen inzien en naar eigen inzicht toekomstscenario’s kunnen
doorrekenen. Scholen en schoolbesturen krijgen via het instrument bovendien inzicht in de
personeelsbehoefte en de bekostiging. Het instrument helpt scholen en schoolbesturen meer
grip te krijgen op toekomstige ontwikkelingen, zodat zij zich hier op kunnen voorbereiden.
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In 2017 is het Scenariomodel PO geactualiseerd op basis van de meest recente brongegevens.
Daarnaast zijn de functionaliteiten van de website verbeterd, waardoor het instrument een
overzichtelijkere en moderne uitstraling heeft gekregen. Ook kan het speciaal basisonderwijs
sinds de update prognoses inzien en naar eigen inzicht scenario’s doorrekenen. Om
geïnteresseerden wegwijs te maken, heeft het Arbeidsmarktplatform PO in december de
workshop ‘Scenariomodel PO’ georganiseerd. Deelnemers leerden tijdens de workshop meer
over de mogelijkheden van het instrument, welke informatie het scholen en schoolbesturen
oplevert en hoe gebruikers deze informatie kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk.

Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs
Om als sector goed in te kunnen spelen op arbeidsmarktontwikkelingen, is het belangrijk om
zicht te hebben op de aard en omvang van de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Met de
Arbeidsmarktanalyse PO biedt het Arbeidsmarktplatform PO de sector inzicht in de belangrijkste
kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
In 2017 bestond de Arbeidsmarktanalyse PO uit een thema-analyse over de lerarenopleidingen
en een analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de arbeidsmarkt. In de
eerste analyse zijn wij onder andere ingegaan op de instroom op de pabo, het aantal
gediplomeerden en de verwachtingen voor de toekomst. In de tweede analyse gaan we in op
relevante (beleids)ontwikkelingen, op de vraag naar (en het aanbod van) personeel in de sector,
sociale zekerheid en ziekteverzuim, HRM-beleid en de werkbeleving van het personeel. De
thema-analyse over de lerarenopleidingen is in 2017 gepubliceerd op de website van het
Arbeidsmarktplatform PO. De tweede analyse wordt in het voorjaar van 2018 gepubliceerd.

B. Programmalijn Arbeidsmarktvraagstukken
In 2017 heeft de programmalijn Arbeidsmarktvraagstukken zich gericht op het bijdragen aan
oplossingen voor de kwantitatieve en voor de kwalitatieve lerarentekorten in de regio. De
projecten zijn in onderlinge samenhang opgezet, met als doel inzicht te bieden in de cijfers,
trends en prognoses, het imago van het werken in het primair onderwijs te verbeteren en de
regionale samenwerking van schoolbesturen te stimuleren.

Campagne Qompas
In juni 2016 hebben het Arbeidsmarktplatform PO en Voion besloten om campagne te voeren
om studiekiezers en masterkiezers te enthousiasmeren voor werken in het onderwijs (po en vo)
via Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding-aanbieder Qompas. Qompas heeft een test voor
bovenbouwscholieren havo en vwo ontwikkeld, waarmee zij gratis kunnen ontdekken of het
lerarenberoep bij hen past. We hebben de campagne onder de aandacht gebracht via social
mediakanalen Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn, via banners, mailings en
nieuwsbrieven. Met behulp van filmpjes en aansprekende teksten werden scholieren en
masterkiezers geattendeerd op de website heldenvoordeklas.nu en enthousiast gemaakt voor
het lerarenberoep. Aan het eind van 2017 stond de teller van het aantal volledig ingevulde
testen op 5.291. De tweede campagneperiode loopt heel het schooljaar 2017/2018.
Naast de imagocampagne onder jongeren hebben we ook een imago-onderzoek onder de
doelgroep uitgevoerd, om de effecten van de campagne te kunnen achterhalen en om te zien in
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welke mate de campagne de beeldvorming over het lerarenberoep (al) heeft beïnvloed. In juni is
de eerste effectmeting uitgezet.

Imagocampagne beroep leraar po: Wat draag jij bij?
In 2017 besloot het Arbeidsmarktplatform PO een tweejarige campagne te voeren om het
imago van het lerarenberoep te versterken onder de huidige populatie leerkrachten. Om de
imagocampagne te laten slagen is het belangrijk dat het zelfbeeld van deze groep verbetert,
zodat de uitstroom vermindert.
In de zomervakantie van 2017 zijn van zes leraren filmopnames gemaakt op hun werk en in hun
privésituatie. In november hebben we deze zes filmpjes geplaatst op social media, zoals
Youtube, Facebook, Instagram, Google display en LinkedIn. Om met de imagocampagne een
groot en doelgroepspecifiek bereik te realiseren, hebben we gekozen voor social advertising.
Hiermee richten we ons specifiek op de deeldoelgroepen en hebben we continu zicht op de
prestaties. Door te monitoren op bereik en kliks op advertenties, weten we welke boodschap
aanslaat en welke niet. De eerste resultaten laten zien dat de filmpjes goed worden bekeken.
Tijdens de eerste campagneperiode, in het schooljaar 2017/2018, worden ongeveer 25
leerkrachten gefilmd. In de tweede fase van de campagne verwachten we een olievlekwerking.
Dan worden andere leraren en schoolleiders uitgenodigd om filmpjes van zichzelf en collega’s
op school te maken en deze te delen via sociale media. Op de website van het
Arbeidsmarktplatform PO staat een toolkit: #watdraagjijbij, waarmee leraren en studenten van
pabo’s zelf filmpjes, posters en flyers kunnen maken.

Innovatieve projecten in de regio
Het Arbeidsmarktplatform PO is in 2017 gestart met het stimuleren en faciliteren van
samenwerkingsverbanden tussen schoolbesturen en pabo’s. Hiermee worden vernieuwende
pilots vormgegeven over het arbeidsmarktvraagstuk ‘(kwantitatieve en kwalitatieve) tekorten
aan leerkrachten’. Vanaf februari hebben we de regeling onder de aandacht gebracht.
Schoolbesturen krijgen, samen met de lerarenopleiding(en) in hun regio, in twee tranches de
mogelijkheid om een pilot in te dienen. De eerste tranche is in het schooljaar 2017/2018 gestart.
Binnen deze tranche zijn negen pilots gehonoreerd.
De penvoerders en projectleiders van de gehonoreerde projecten hebben deelgenomen aan een
landelijke intervisiebijeenkomst, georganiseerd door het bureau AP-PO. Tijdens deze
bijeenkomst, die plaats vond in november, hebben zij met elkaar hun kennis en resultaten
gedeeld. De voortgang en de resultaten van deze pilots en van de regionale aanpakken hebben
we breed gedeeld met de sector.
De communicatie voor de tweede tranche, die loopt in het schooljaar 2018/2019, is in
november gestart.

POvoorderegio
In navolging van het Sectorplan PO, wilden het Arbeidsmarktplatform PO en VF/PF
(Vervangingsfonds/Participatiefonds) de regionale samenwerking rondom
arbeidsmarktvraagstukken binnen de sector po blijvend stimuleren. Hiermee leveren we een
bijdrage aan een goede balans op de regionale arbeidsmarkt op het gebied van instroom,
doorstroom en het behoud van personeel. De looptijd van het project is twee jaar en eindigt
eind 2018.
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De volgende resultaten werden in 2017 nagestreefd:
1.
Tien bestaande regionale samenwerkingsinitiatieven adviseren over hun
doorontwikkeling;
2.
In minimaal vijf regio’s waar nog geen sprake is van samenwerking tussen
schoolbesturen, adviseren over bovenbestuurlijke samenwerking;
3.
Adviseren van de bestaande regionale transfer centra (RTC’s) bij het realiseren van hun
regionale ambities;
4.
1-meting onder de RTC’s;
5.
Borgen en doorontwikkelen van de kennis, expertise en instrumenten die binnen het
sectorplan PO zijn ontwikkeld.
In tien regio’s zijn regio-adviseurs aan de slag gegaan om te adviseren over bovenbestuurlijke
samenwerking in de regio. Zij hebben onder meer advies en ondersteuning geboden over het
komen tot een mobiliteitscentrum, gezamenlijke loopbaanontwikkeling, het revitaliseren van
bovenbestuurlijke vervanging en duurzame inzetbaarheid. In het najaar hebben we daarnaast
een landelijke bijeenkomst georganiseerd in Utrecht, waar 30 vertegenwoordigers van
schoolbesturen aan hebben deelgenomen.
Het rapport van de 1-meting onder de RTC’s verscheen in januari 2018.
De opgedane kennis en ervaring wordt verspreid via (landelijke en regionale) bijeenkomsten
voor andere besturen, via ‘ambassadeurs’, via de website POvoorderegio.nl en via
nieuwsbrieven van AP-PO en VF/PF.

C. Programmalijn Professionele werkomgeving po
Met de programmalijn Professionele werkomgeving po hebben we ons in 2017 gericht op het
stimuleren en faciliteren van een professionele werkomgeving door professionalisering in
teamverband, op het stimuleren van de dialoog met en tussen bestuurder, schoolleider,
leerkracht en ondersteunend personeel, op het bijdragen aan een professionele leercultuur en
op het stimuleren van een werkomgeving met meer werkplezier en minder werkdruk.

Van werkdruk naar werkplezier
Hoe kunnen leraren en schoolleiders samenwerken aan werkdruk? Dat was de centrale vraag in
de pilot die het Arbeidsmarktplatform PO met TNO opzette om de werkdruk in het po te
verminderen. Vijf scholen volgden het stappenplan van de Wegwijzer werkdruk om
werkstressoren in de school aan te pakken. De pilot is in het voorjaar van 2016 gestart met een
nulmeting op de scholen. In dezelfde periode in 2017 is de pilot beëindigd met een eindmeting
door TNO.
Onder begeleiding van een procesbegeleider van het Arbeidsmarktplatform PO hebben de
pilotscholen met hun projectteam een jaar lang gewerkt aan het in kaart brengen van de
knelpunten op school en het aanpakken hiervan. De eerste stap was een enquête van TNO. De
uitkomsten van de enquête zijn besproken met het gehele team en dat leverde, met behulp van
een professionele dialoog, meer inzicht op in de diverse aspecten van het complexe vraagstuk.
Met de uitkomsten van de enquête, advies over borging en een goede dialoog, heeft elk
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projectteam een eigen plan van aanpak gemaakt met speerpunten. Alle scholen hebben het
stappenplan volledig doorlopen en zijn tevreden met het resultaat.
De uitkomsten van de enquêtes laten zien dat een projectmatige aanpak, waarbij het hele team
betrokken wordt en op basis van een meting van de (beleefde) werkdruk, werkt. De aanpak
heeft een positief resultaat op de bespreekbaarheid van het onderwerp en de mate waarin
medewerkers steun ervaren van collega’s en hun leidinggevende. Dit zijn belangrijke
voorwaarden in de cultuur van organisaties om de werkdruk op de langere termijn te
verminderen. In het najaar van 2017 hebben we een online magazine uitgegeven met de
resultaten van de pilot.
In 2018 zal het Arbeidsmarktplatform PO de resultaten van de pilot verder delen tijdens
bijeenkomsten. Daarnaast ontwikkelen we een programma om scholen te ondersteunen bij hun
aanpak van werkdruk.

Professionele werkomgeving en dialoog
Om de professionele dialoog op scholen te stimuleren organiseerde het Arbeidsmarktplatform
PO in 2017 dialoogbijeenkomsten. Het voeren van een professionele dialoog op school
bevordert de professionele groei, de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de
school als professionele werkomgeving. In navolging op 2016 heeft AP-PO in februari 2017 een
dialoogbijeenkomst georganiseerd in Utrecht, met basisschool Hof ter Weide en de Achtbaan.
Het thema hiervan was ‘Van ego naar eco, van ik naar wij’. Centraal stond de vraag hoe teams in
hun kracht kunnen staan en wat leerkrachten nodig hebben om samen nog beter voor
duurzame kwaliteit te zorgen.
In september stond het thema ProfiLeren centraal, in de dialoogbijeenkomst die we samen met
de Prinses Beatrixschool en de Airborneschool organiseerden. Doel van deze bijeenkomst was
het gesprek over professionalisering in het schoolteam op gang te brengen.
Ook in 2018 zal het Arbeidsmarktplatform de professionele dialoog stimuleren en
dialoogbijeenkomsten organiseren, gerelateerd aan lopende projecten.

Duurzame Inzetbaarheid
In het najaar konden scholen een tegemoetkoming van maximaal 5.000 euro cofinanciering
aanvragen voor een project om de duurzame inzetbaarheid van het team te bevorderen. 24
scholen zijn voor deze tegemoetkoming in aanmerking gekomen. Het gaat om scholen uit heel
het land, van Groningen tot Zeeland. De scholen kiezen in hun plannen voor een variëteit aan
thema’s, zoals vitaliteit (beweging, gezond eten), werkdruk, persoonlijke ontwikkeling en
loopbaanontwikkeling. Ook de werkvormen zijn heel verschillend: onderzoeken, pilots,
workshops, bootcamps, collegiale consultatie en cursussen.
In 2018 zal het Arbeidsmarktplatform PO de voortgang en de resultaten van de verschillende
projecten delen om andere scholen te inspireren en te helpen om ook de duurzame
inzetbaarheid van hun team te vergroten.

Kom kijken in de klas
In 2017 zijn acht schoolbesturen gestart met het driejarige project ‘Kom kijken in de klas’,
waarbij scholen een cyclus van observeren, diagnosticeren en coachen invoeren. De aanpak
draagt bij aan het versterken van de professionele vaardigheden van leraren en stimuleert een
open leercultuur.
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In de eerste fase van het project zijn onder andere ervaren leraren opgeleid in het betrouwbaar
observeren van lessen met het ICALT lesobservatie-instrument. Deze ‘schoolcoaches’ gaan
vervolgens leraren (die dat zelf willen) twee jaar observeren. Samen met de coach kijkt de leraar
wat zijn 'zone van naaste ontwikkeling' is en met verdere coaching kunnen leraren vervolgens
groeien in hun vaardigheden.
In 2018 en 2019 vinden de lesobservaties plaats. Het Arbeidsmarktplatform PO deelt de
ervaringen en de tussentijdse resultaten via de nieuwsbrief en op de website.

Verkenning school en omgeving
De ontwikkeling van brede scholen en kindcentra is niet meer weg te denken in Nederland. Het
bieden van gelijke kansen aan kinderen en een doorgaande leerlijn voor kinderen en jongeren
staat bij scholen, opvang, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties hoog op de
agenda. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft daarom besloten om dit onderwerp op te nemen in
de programmalijn Professionele Werkomgeving.
In 2017 zijn we gestart met een analyse van stakeholders en diverse informatiebronnen over het
vormen van een Integraal Kindcentrum (IKC). Vanuit de gedachte dat er behoefte is aan meer
informatie over praktijkvoorbeelden, heeft het Arbeidsmarktplatform PO voorbeelden
verzameld en gedeeld van scholen die werken aan IKC-vorming. Dit heeft geresulteerd in een
dossier op de website, met diverse praktijkvoorbeelden en een actueel overzicht aan rapporten
en adviezen.
In 2018 wil het Arbeidsmarktplatform PO een stap verder gaan en schoolbesturen interactief
informeren over het thema. Daarbij verleggen we het accent van IKC-vorming naar Anders
Organiseren.

D. Activiteiten op verzoek van de CAO-tafel PO
In 2017 heeft het Arbeidsmarktplatform PO uit zijn middelen een budget beschikbaar gesteld
voor actualiteiten en activiteiten van de cao-tafel PO. Op verzoek van de cao-tafel heeft het
Arbeidsmarktplatform PO de evaluatie van een aantal afspraken in de Cao-PO georganiseerd en
de uitvoering daarvan bekostigd en begeleid. Het bijbehorende rapport is in 2017 verschenen.

E.

Projecten in samenwerking met derden

Stichting van het Onderwijs
Ook in 2017 heeft het Arbeidsmarktplatform PO een financiële bijdrage geleverd aan de
Stichting van het Onderwijs, het platform waar de samenhang en verbondenheid binnen het
onderwijs centraal staat.

Tegemoetkoming Studiekosten onderwijsmasters
Met de Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters (TSO) kunnen pabo-afgestudeerden
een financiële tegemoetkoming van 3.000 euro ontvangen, wanneer zij een
onderwijsgerelateerde masteropleiding volgen en hun praktijk- of onderzoeksopdracht bij een
school(bestuur) in het po uitvoeren. Zo stimuleert de TSO pabo-afgestudeerden om verder te
studeren voor een mastertitel en blijven zij verbonden aan het onderwijs.
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De regeling kent drie tranches: schooljaar 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018. Elk schooljaar
heeft twee momenten waarop startende masterstudenten de Tegemoetkoming kunnen
aanvragen: in september en in februari van het betreffende schooljaar. In 2015 kregen 134
studenten hun aanvraag toegekend. In 2016 waren dit er 116 en in 2017 67 (stand van oktober
2017).
De activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO lopen tot en met 31 maart 2018.

Landelijk Transfercentrum (LTC)
In 2014 heeft het Arbeidsmarktplatform PO een Landelijk Transfercentrum (LTC) opgericht. Dit
LTC pakt de boventalligheid in de krimpregio’s aan door leerkrachten te stimuleren een baan in
een van de grote steden te zoeken. Gedurende de loop van het project ontwikkelde ‘Ruim baan
voor PO’ zich tot een online loopbaanplatform, dat startende en zittende leerkrachten
informeert over werk- en ontwikkelingskansen.
Nu er een (landelijk) groeiende vraag naar leerkrachten en vervangers is, heeft het LTC/Ruim
baan voor PO zich in 2017 doorontwikkeld tot een platform voor mensen die interesse hebben
in een loopbaan in het primair onderwijs, maar nog geen lesbevoegdheid hebben of niet (meer)
in het primair onderwijs werken. De website biedt leraren in spé meer informatie over
toelatingseisen voor de opleiding, salaris, cao-schalen en mogelijkheden voor zij-instromers (ook
vanuit het vo). Daarnaast bevat de site een onderdeel met praktijkverhalen. Hierin vinden
websitebezoekers onder andere praktijkverhalen van de studiekeuze-campagne ‘Helden voor de
klas’.
Per 1 juli 2017 is het talentcenter-gedeelte van het LTC beëindigd. Dit onderdeel, waar
leerkrachten testen konden maken, vacatures konden zoeken en een online cv konden
publiceren, werd te weinig gebruikt.
Het LTC-project loopt per 31 december 2018 af.

Pool Taalklasleraren
Ook de pool voor leerkrachten die in taalklassen les willen (en kunnen) geven aan
vluchtelingenkinderen is gecontinueerd. Deze pool is verbonden aan de vacaturesite van het
Vervangingsfonds/Participatiefonds. Door een lagere instroom van vluchtelingen dan verwacht
is er minder vraag naar deze leerkrachten Er zijn geen cijfers over daadwerkelijke plaatsingen
die hieruit voortkomen.

Vierslagleren
De regeling VierSlagLeren draagt zowel bij aan de verhoging van het aantal masteropgeleiden als
aan het tegengaan van werkloosheid onder startende leerkrachten. Besturen hebben in drie
tranches de gelegenheid gehad om subsidie voor lerarenduo’s (van een zittende en een
startende leerkracht) aan te vragen. De eerste tranche VierSlagLeren, van 2014 tot 2016 (gestart
in het schooljaar 2014/2015), is begin schooljaar 2016/2017 afgerond. De tweede tranche
VierSlagLeren (van 2015 tot 2017) is begin schooljaar 2017/2018 (nagenoeg) afgerond.
VierSlagLeren 2016-2018 loopt nog door tot en met het einde van het schooljaar 2017/2018.
Stand van zaken eind 2017:
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Tranche 1: uiteindelijk hebben 117 van de 131 gestarte duo’s (al dan niet in gewijzigde
samenstelling) het tweejarig traject afgerond;
Tranche 2: uiteindelijk hebben 152 van de 173 gestarte duo’s (al dan niet in gewijzigde
samenstelling) het tweejarig traject afgerond;
Tranche 3, stand van zaken na één schooljaar: van de 131 duo’s die gestart zijn,
vervolgen 108 duo’s het traject in schooljaar 2017/2018.

Nationale Denktank
In 2017 hebben we een financiële bijdrage geleverd aan de Nationale Denktank. Het thema van
de Nationale DenkTank 2017 was: 'Iedereen perspectief op werk'. Bekijk het rapport met de
resultaten.
3.
Bestuurssamenstelling 2017
De stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is door de sociale partners in het Primair
Onderwijs op 17 januari 2012 opgericht. Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit vier
leden van de werkgeversorganisatie (PO-raad) en vier leden van de werknemersorganisaties. De
bestuurssamenstelling was per 31 december 2017 als volgt:
Ton Groot Zwaaftink (voorzitter)
Pien Verwilligen
Michel Everink
Margreet Vendel
Eugenie Stolk

Petra van Haren (penningmeester)
Jan van den Dries
Joyce Rosenthal

PO-Raad
PO-Raad
PO-Raad
PO-Raad
Algemene Onderwijsbond
AVS
Federatie van Onderwijsvakorganisaties
CNV

Het bestuur wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Henny Steenbergen van het CAOP.
4.
Ondersteuning bestuur
Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van het CAOP. Deze ambtelijk
secretaris zorgt naast de bestuursondersteuning ook voor beheer van de projecten van het
Arbeidsmarktplatform PO. Indien noodzakelijk wordt er beleids- of projectondersteuning
ingehuurd bij het CAOP. Het financieel beheer van de stichting wordt gevoerd door de afdeling
F&C van het CAOP.
5.
Middelen
De activiteiten van de stichting worden gefinancierd uit een subsidie van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (k€ 2.020 in 2017). De subsidie is toegekend voor de periode
2012-2017. Daarnaast kon in 2017 ook de resterende bijdrage van 2016 (totaal k€ 1.404)
worden ingezet. 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 2017 uitvoering heeft gegeven aan de statutaire
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doelstellingen is te zien in de bijlage specificatie projectkosten. Hier zijn de kosten van de
programma’s welke in het boekjaar zijn uitgevoerd opgenomen.
7.
Exploitatie
De totale kosten, inclusief aangegane verplichtingen, van de projecten bedroegen in 2017
k€ 2.209. De bedrijfskosten bedroegen k€ 281.
De uitgaven worden gedekt door de reguliere bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (k€ 2.520), een projectsubsidie voor het Landelijk Transfercentrum (k€ 132) en
de overige bijdragen en subsidies (k€ 43). Uit de vrijval voor het project Vierslagleren (k€ 280)
wordt de coördinatie Vierslagleren en het project zij-instroom gefinancierd.
Het gerealiseerde exploitatiesaldo is k€ 3 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de
rente-opbrengsten niet zijn begroot.
De omzet en de projectkosten zijn lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat
in de begroting een bedrag is gereserveerd voor actuele projecten in 2017, maar deze post zeer
beperkt is ingezet.
Het exploitatiesaldo wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve.
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8.
Risico’s
Met betrekking tot prijsrisico’s, kredietrisico’s, marktrisico’s en liquiditeitsrisico’s kan worden
opgemerkt dat deze zodanig klein zijn, dat het bestuur het aanvaardbaar acht hiervoor geen
specifieke maatregelen te treffen.
Inherent aan de hoogte van de algemene reserve en het uitgavenpatroon van de afgelopen
jaren is dat de continuïteitsveronderstelling zich niet beperkt 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/toekomst
Inhoudelijk gaat het Arbeidsmarktplatform verder op de ingeslagen weg. Jaarlijks wordt een
activiteitenplan vastgesteld op basis waarvan projecten worden uitgevoerd, netwerken
onderhouden en (praktijk)kennis gedeeld.
Vanaf 2018 zullen de middelen voor het Arbeidsplatform PO door OCW worden verstrekt aan de
schoolbesturen. In de cao Arbeidsmarktmiddelen po en GO en Vakbondsfaciliteiten 2018-2023
is afgesproken dat deze middelen worden geïnd ten gunste van het Arbeidsmarktplatform PO.
Voor 2018 is een begroting opgesteld. In deze begroting bedragen de totale programmakosten
k€ 3.730 en de bedrijfskosten k€ 344. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de
werkgeversbijdragen 2018 ad k€ 2.020 en de vooruitontvangen subsidie per 31 december 2017.
Naar verwachting resteert per 31 december 2018 daarmee een eigen vermogen van circa k€
200.
Het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt platform Primair Onderwijs

De heer A.J.M. Groot Zwaaftink
PO raad (voorzitter)

Mevrouw G.P.M. van Haren
Algemene Vereniging Schoolleiders
(penningmeester)

Mevrouw P.V. Verwilligen
PO raad (lid)

De heer M.W. Everink
PO raad (lid)

Mevrouw M.A.M. Vendel
PO raad (lid)

De heer J.F.A.M. van den Dries
Federatie van Onderwijsvakorganisaties (lid)

Mevrouw E.Stolk
Algemene Onderwijs Bond (lid)

Mevrouw J. Rosenthal
CNV Onderwijs (lid)
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Balans

Balans per 31 december 2017 na verwerking exploitatiesaldo

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Activa
Vorderingen

268.328

896.480

Liquide middelen

3.421.391

4.979.736

Totaal activa

3.689.719

5.876.216

Passiva
Eigen vermogen

212.941

210.125

Kortlopende schulden

3.476.778

5.666.091

Totaal passiva

3.689.719

5.876.216
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Staat van baten en lasten 2017

nr.

2017

Begroting
2017

2016

€

€

€

Netto-omzet

7

Omzet (subsidies en bijdragen)

8

2.489.825

4.041.431

5.254.599

Directe projectkosten

9

(2.208.749)

(3.728.681)

(4.948.464)

281.076

312.750

306.135

Bedrijfskosten

10

Bestuursondersteuning

11

198.000

224.400

228.122

Bestuurskosten

12

26.295

35.000

24.279

Overige bedrijfskosten

13

56.781

53.350

53.734

281.076

312.750

306.135

-

-

-

2.816

-

16.044

2.816

-

16.044

Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Renteresultaat
Exploitatiesaldo
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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 2017 (vastgesteld door het bestuur d.d. 9
februari 2017), 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 2017.
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 gewaardeerd.
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:

Vooruitbetaalde bedragen

31-12-2017

31-12-2016

€

€

244.375

548

13.137

-

Nog te ontvangen bedragen

8.000

126.242

Nog te ontvangen rente

Nog te ontvangen POvoorderegio

2.816

21.944

Participatiefonds inz. Sectorplan

-

710.126

Nog te ontvangen subsidie OCW

-

37.620

268.328

896.480

Totaal vorderingen

De vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar, tenzij anders is vermeld.
Vooruitbetaalde bedragen
De vooruitbetaalde bedragen betreft met name de voorschotnota (k€ 243) van het CAOP voor
de ondersteuning over het eerste kwartaal 2018.
Nog te ontvangen POvoorderegio
Het arbeidsmarktplatform is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het
Participatiefonds waarin zij hebben afgesproken gezamenlijk het projectplan Stimulans
samenwerking po uit te voeren. De kosten van dit project worden gezamenlijk gefinancierd. Per
31 december 2017 heeft het arbeidsmarktplatform meer kosten gemaakt dan het
Participatiefonds en heeft daardoor een vordering op het Participatiefonds.
Nog te ontvangen bedragen
De post nog te ontvangen bedragen betreft een toegekende subsidie waarvoor een voorschot is
uitbetaald. De subsidieontvanger heeft zijn aanvraag teruggetrokken en moet derhalve het
uitbetaalde voorschot terugbetalen.
Nog te ontvangen rente
De post nog te ontvangen rente betreft de renteopbrengsten over 2017, welke begin 2018 zijn
ontvangen.

2. Liquide middelen
De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
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3. Eigen vermogen
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Algemene reserve per 1 januari
Toevoeging exploitatiesaldo
Algemene reserve per 31 december

2017

2016

€

€

210.125

194.081

2.816

16.044

212.941

210.125

4. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden als volgt gespecificeerd:
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Crediteuren

141.063

207.507

Projectverplichtingen

709.503

1.855.400

Subsidie Ministerie van OCW Arbeidsmarktmiddelen

904.447

1.404.279

Subsidie Ministerie van OCW Vierslagleren

881.188

676.800

Verplichtingen Arbeidsmarktmiddelen 2009/2010

647.972

647.972

Subsidie Landelijk Transfercentrum

177.506

129.268

Subsidie inz. Sectorplan

-

411.011

Bijdrage in maatregel 1 VfPf

-

304.944

Subsidie Ministerie van OCW TSO
Nog te ontvangen facturen
Nog te betalen bedragen
Totaal kortlopende schulden

-

14.645

15.066

14.239

33
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3.476.778

5.666.091

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

Projectverplichtingen
De projectverplichtingen zijn subsidietoekenningen ten behoeve van projecten waarvan de
afrekening in 2018 of volgende jaren zal volgen.
De projectverplichtingen hebben betrekking op het project Vierslagleren (k€ 513), regionale
innovatieve pilots (k€ 147) en duurzame inzetbaarheid (k€ 50) .
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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 zou worden aan het Ministerie van OCW.
In 2017 zijn met het Ministerie afspraken gemaakt om de coördinatie Vierslagleren en het
project Zij-instromers in het po te financieren uit de vrijval van het project Vierslagleren. Deze
kosten zijn in mindering gebracht op deze vrijval.
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.
Subsidie Landelijk Transfercentrum
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van OCW voor het oprichten van een Landelijk
Transfercentrum. Het bedrag van k€ 178 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 2018 worden ontvangen met
betrekking tot werkzaamheden in 2017.

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
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.
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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 2021 en behelst een jaarbedrag van circa k€ 250.
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 2017 en zal in het komende jaar worden uitgevoerd. De omvang van deze
contracten worden hieronder nader toegelicht:

Leverancier
QDelft
Ecorys
Bex communicatie
Totaal te verwachten kosten

Te verwachten
kosten
€
17.127
17.013
304.543

Ten behoeve van project
Scenariomodel
PO voor de regio
Imagocampagne

338.683
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4

Toelichting op de staat van baten en lasten

7. Omzet (subsidies en bijdragen)
2017

Begroting
2017

2016

€

€

€

Arbeidsmarktplatform-middelen
Subsidie Ministerie van OCW lopend boekjaar

1.115.554

2.020.000

615.722

Subsidie Ministerie van OCW voorgaande jaren

1.404.278

1.112.215

1.604.768

-

647.972

-

2.519.832

3.780.187

2.220.490

-

1.835.200

131.762

247.194

421.851

-

-

732.653

42.619

14.050

44.405

(30.007)

261.244

3.034.109

4.041.431

5.254.599

Vrijval arbeidsmarktmiddelen
Totaal Arbeidsmarktplatform-middelen
Overige subsidie-projecten
Vierslagleren
Landelijk TransferCentrum
Sectorplan
Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters
Totaal overige subsidie-projecten
Totaal subsidies en bijdragen

(204.388)

2.489.825

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 1 augustus 2018. Het doel van de subsidie is
uitvoering van activiteiten conform het meerjarenplan. De subsidie bedraagt voor deze periode
in totaal k €12.750.
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 tot en met 2017 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.
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 2019 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.
Bij afrekening van de toegekende subsidies voor het project “Vierslagleren” bleken de kosten
voor verschillende trajecten lager uit te vallen. In overleg met het Ministerie van OCW wordt
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deze vrijval ingezet voor de “coördinatie van de afwikkeling van Vierslagleren” en het project
“zij-instroom”.
Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters
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” .

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.

2017

Begroting
2017

2016

€

€

€

Arbeidsmarktplatform-projecten
Kenniscentrum

802.000

781.005

872.115

Arbeidsmarktvraagstukken

628.327

784.000

112.845

Professionele werkomgeving

496.910

713.000

178.781

Activiteiten op verzoek van de cao-tafel PO

203.444

285.000

240.606

Overige projecten

107.546

904.432

64.588

2.238.227

3.467.437

1.468.935

Totaal Arbeidsmarktplatform-projecten
Overige subsidieprojecten
Vierslagleren
Landelijk TransferCentrum
Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters
Totaal overige subsidieprojecten
Totaal directe projectkosten

(204.388)

-

1.855.245

131.762

247.194

421.850

43.148

14.050

44.405

(29.478)

261.244

3.479.529

3.728.681

4.948.464

2.208.749

De realisatie van de projecten is in totaal lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat de reservering voor actuele projecten in 2017 zeer beperkt is ingezet.
Op bladzijde 34 worden de projectkosten nader gespecificeerd.
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9. Bestuursondersteuning
De specificatie van deze post is als volgt:
2017

Begroting
2017

2016

€

€

€

Jaarplan en begroting

48.175

51.000

55.466

Coördinatie middelen

56.538

71.400

66.447

Projectvoorbereiding

40.726

40.800

52.432

Administratieve ondersteuning

52.561

61.200

53.777

198.000

224.400

228.122

Totaal bestuursondersteuning

Dit betreft de kosten van de bestuursondersteuning van het bureau die wordt verzorgd door het
CAOP.
Personeelskosten
De stichting heeft in 2017 geen personeel in dienst gehad (2016: nihil).

10. Bestuurskosten

Vacatiegelden
Strategische sessie
Overige bestuurskosten
Totaal bestuurskosten

2017

Begroting
2017

2016

€

€

€

20.000

10.440

9.950
10.844

-

-

5.501

15.000

13.839

26.295

35.000

24.279

WNT-verantwoording 2017 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 WNTmaximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is
€ 181.000. 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.
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Bedra gen * € 1
Functie
Duur di ens tverba nd i n 2017

A.J.M. Groot
Zwa a ftink*

G.P.M. va n
Ha ren*

M.W. Everi nk*

M.A.M.
Vendel *

J.F.A.M. va n
den Dri es

J.J. Mui jres *

H.D. Levi e*

P.V.
Verwi l l i gen*

E. Stol k*

Voorzi tter

Bes tuurs l i d

Bes tuurs l i d

Bes tuurs l i d

Bes tuurs l i d

Bes tuurs l i d

Bes tuurs l i d

Bes tuurs l i d

Bes tuurs l i d

Bes tuurs l i d

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

01-01 / 05-04

01-01 / 31-12

29-06 / 31-01

06-04 / 31-12

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

4.711

18.100

18.100

9.224

13.389

580

1.100

Individueel WNT-maximum

J. Ros entha l *

Bezoldiging
Bel oni ng

1.900

1.750

1.200

1.200

920

100

-

1.200

Bel a s tba re onkos tenvergoedi ngen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bel oni ngen betaa l ba a r op termi jn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.900

1.750

1.200

1.200

920

100

-

1.200

-

-

-

-

920

100

-

1.200

Subtotaal
-/- onvers chul di gd betaa l d bedra g
Totaal bezoldiging
Motiveri ng i ndi en overs chri jdi ng
Gegevens 2016
Duur di ens tverba nd i n 2016

-

-

-

-

1.900

1.750

1.200

1.200

-

580

1.100

-

-

580

1.100

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.

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

04-10 / 31-12

n.v.t.

01-01 / 31-12

1.900
1.900

1.620
1.620

920
920

1.200
1.200

1.200
1.200

1.200
1.200

720
720

480
480

26.924

17.949

17.949

17.949

17.949

17.949

13.584

4.365

Bezoldiging 2016
Bel oni ng
Bel a s tba re onkos tenvergoedi ngen
Bel oni ngen betaa l ba a r op termi jn
Totaal bezoldiging 2016
Indi vi dueel WNT-ma xi mum 2016

-

1.200
1.200

17.949

17.949

* De vacatievergoeding aan de bestuursleden is (deels) betaalbaar gesteld aan de organisatie die zij vertegenwoordigen.

11. Overige bedrijfskosten
De specificatie van deze post is als volgt:
2017

Begroting
2017

2016

€

€

€

Financieel beheer

42.784

43.350

43.266

Accountantskosten

7.936

8.000

7.846

Zaalhuur

2.658

500

112

299

500

207

Reis- en verblijfkosten
Functionaris WBP

1.815

-

Overige bureaukosten

1.289

1.000

2.303

56.781

53.350

53.734

Totaal overige bedrijfskosten

-

De accountantskosten hebben betrekking op de controle van 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.
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Het Bestuur van de Stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

De heer A.J.M. Groot Zwaaftink
PO raad (voorzitter)

Mevrouw G.P.M. van Haren
Algemene Vereniging Schoolleiders
(penningmeester)

Mevrouw P.V. Verwilligen
PO raad (lid)

De heer M.W. Everink
PO raad (lid)

Mevrouw M.A.M. Vendel
PO raad (lid)

De heer J.F.A.M. van den Dries
Federatie van Onderwijsvakorganisaties (lid)

Mevrouw E.Stolk
Algemene Onderwijs Bond (lid)

Mevrouw J. Rosenthal
CNV Onderwijs (lid)
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5 Specificatie directe projectkosten

2017

Begroting
2017

2016

€

€

€

Kenniscentrum
Website platform
Communicatie

90.375

110.000

142.841

105.635

120.000

162.663

Regionale arbeidsmarktanalyses en maatwerk

74.713

56.100

47.743

Thematische verkenningen

89.568

89.805

77.484

Regionale arbeidsmarktanalyses

20.854

20.400

50.089

Onderwijsatlas

98.492

70.000

2.857

Kennisloket en panel

49.579

55.700

38.643

111.511

100.000

191.805

Internationaal

14.137

38.600

36.758

Informatiefunctie

16.300

20.400

18.288

Arbeidsmarktanalyse

30.511

50.000

49.090

100.325

50.000

25.137

-

-

28.717

802.000

781.005

872.115

Regionale ondersteuning en de banenafspraak

Scenariomodel met SPP model
Uitbreiding scenariomodel
Totaal Kenniscentrum
Arbeidsmarktvraagstukken
Qompas - Helden voor de klas campagne

72.109

34.000

47.959

Imagocampagne Wat draag jij bij?

154.503

250.000

-

Regionale innovatieve pilots

275.946

250.000

-

POvoorderegio

123.542

250.000

-

2.227

-

36.409

Strategisch Personeelsbeleid 2015

-

-

28.227

Omgaan met personele gevolgen Krimp

-

-

805

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

-

-

(555)

628.327

784.000

Uitrol functiecreatie

Totaal arbeidsmarktvraagstukken

112.845
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2017

Begroting
2017

2016

€

€

€

Professionele werkomgeving
Tegemoetkoming DI

203.644

200.000

Kom Kijken in de Klas

155.102

153.000

-

Samenwerken aan werkdruk

84.952

260.000

103.494

School en omgeving

53.036

100.000

-

176

-

-

Dialoog vernieuwend leiderschap

-

-

38.841

Special didactief

-

-

25.500

Onderz en verspreiden ontwikk innovatie scholen

-

-

8.335

Vernieuwend leiderschap 2015-2016

-

-

2.611

Ondersteuning strategisch personeelsbeleid

-

-

-

496.910

713.000

178.781

Monitoring

Totaal professionele werkomgeving

-

Activiteiten op verzoek van de cao-tafel PO
Actualiteiten/verzoeken CAO-tafel

1.578

180.000

-

Ronde sectortafel

36.356

-

3.132

(Begeleiding+) Onderzoek Cao-PO, AEF

91.841

-

-

Kleine verzoeken cao-tafel

14.208

-

-

Ondersteuning CAO-tafel PO

49.927

80.000

51.071

Ondersteuning werkgroep AVV en inning

2.879

25.000

2.829

Handreiking opstellen meerjarenformatieplannen

6.655

-

47.330

Rekenwerk WWZ

-

-

45.124

Bemiddeling cao-tafel

-

-

43.364

Professionalisering invallers

-

-

32.415

Brief aan de politiek

-

-

15.214

Actuele verzoeken

-

-

127

203.444

285.000

240.606

Stichting van het Onderwijs

97.546

110.000

39.019

Nationale Denktank 2017

10.000

-

125.000

Totaal Activiteiten op verzoek van de cao-tafel PO
Overige projecten

Stichting LeerKRACHT

-

-

Actualiteit

-

794.432

-

Vrijval

-

-

(99.431)

107.546

904.432

64.588

2.238.227

3.467.437

1.468.935

Totaal Overige projecten

Totaal directe projectkosten Arbeidsmarktplatform
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2017

Begroting
2017

2016

€

€

€

Landelijk Transfercentrum
Coördinatie

74.406

-

120.131

Communicatie

19.714

-

31.433

Digitale ondersteuning

15.702

-

39.142

Monitoring

3.482

-

12.973

Financiën

4.372

-

3.309

Helpdesk

7.050

-

9.315

Coördinatie Vierslagleren

-

-

90.724

Communicatie Vierslagleren

-

-

20.448

Pool leerkrachten vluchtelingenkinderen

4.506

-

94.375

Meer masters PO

2.530

-

-

131.762

247.194

421.850

(280.200)

-

1.835.200

Totaal Landelijk Transfercentrum
Subsidieregeling Vierslagleren
Subsidieregeling Vierslagleren
Upgrading vierslagleren (coördinatie)

-

-

20.045

Coördinatie kosten

52.981

-

-

Zij-instromers in het po

22.831

-

-

(204.388)

-

1.855.245

Totaal Vierslagleren
Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters
TSO PO 2016-2017

43.148

14.050

44.405

Totaal TSO

43.148

14.050

44.405

Maatregel 1

-

-

703.299

Maatregel 2

-

-

158.515

Regionale Transfercentra

-

-

355.869

In dienst nemen kwetsbare werknemer

-

-

(204.903)

Maatregel Jong & Oud (coördinatie)

-

-

62.924

Maatregel Jong & Oud (informatie)

-

-

42.732

Effectmeting maatregel 3

-

-

18.584

Overhead

-

-

21.009

Totaal Sectorplan

-

-

1.158.029

(29.478)

261.244

3.479.529

3.728.681

4.948.464

Sectorplan

Totaal directe projectkosten overige subsidie-projecten

Totaal directe projectkosten

2.208.749
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Overige gegevens
Voorstel verwerking exploitatiesaldo
Het voorstel is om het exploitatiesaldo te verwerken in de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van significante betekenis zijn voor het
beeld van de jaarrekening 2017.
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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

