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Voorwoord 

 

 
De arbeidsmarkt in het primair onderwijs verandert  in snel tempo. Een groot probleem daarbij 
is het toenemende personeelstekort. Het Arbeidsmarktplatform PO zet in op het versterken van 
de aantrekkingskracht van werken in het primair onderwijs, een goed werkende arbeidsmarkt 
en een professionele werkomgeving. We brachten daarom in 2019 de arbeidsmarkt in kaart met 
bijvoorbeeld de Arbeidsmarktanalyse en de Onderwijsatlas en stimuleerden regionale 
samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en pabo’s om innoverende pilots op te zetten. 
Het magazine ‘Innovaties in het PO’ biedt een mooi overzicht van de opbrengsten. 
 
Regionale samenwerking staat ook hoog op de agenda van het ministerie van OCW. In 2019 
werd de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort beschikbaar gesteld. Heel mooi dat 32 
regio’s een po-aanvraag hebben ingediend. Onze regioadviseurs bieden ondersteuning bij 
regionale samenwerking door het delen van kennis en ervaring en brengen je in contact met 
andere schoolbesturen en andere samenwerkingspartners. Luister vooral de serie podcasts op 
onze website, waarin een aantal succesvoorbeelden uit de regio’s aan het woord komen. 
 
Imago en beroepstrots  
Uit de Onderwijsatlas blijkt dat bijna 82 procent van de leraren in het primair onderwijs 
tevreden is met het werk. Vooral over de inhoud van het werk en de werkzekerheid zijn ze 
positief. Met de campagne ‘Je bent er voor de klas’ willen we het imago van het beroep bij 
jongeren een flinke lift geven. Influencers Mr. Polska, Stijn Fransen en Koen Weijland werkten 
mee aan wervende video’s. Enthousiaste jongeren kunnen op de website 
www.voordeklasermee.nl hun vraag stellen aan chatbot Jip. 
 
Zij-instroom  
We zien dat door het lerarentekort steeds meer scholen zij-instromers aantrekken. Om zij-
instroom te stimuleren is subsidie verleend aan 11 projecten. We hebben de ervaringen, 
aandachtspunten en tips verzameld waarmee jouw bestuur of school kan zorgen voor een 
succesvolle instroom van zij-instromers. Daarnaast is in samenwerking met Voion de zelftest 
‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ ontwikkeld, speciaal voor mensen die overwegen om als zij-
instromer in het onderwijs aan de slag te gaan. 
 
In dit jaarverslag lees je meer over de verschillende activiteiten van het Arbeidsmarktplatform 
PO. En ook over de onderzoeken die we hebben gedaan, zoals de verkenning naar motieven 
voor deeltijdwerk, de verkenning naar mobiliteit van leraren, de Arbeidsmarktanalyse en de 
Onderwijsatlas. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws en kennisdossiers en de 
verschillende activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO? Bezoek dan onze geheel 
vernieuwde website www.arbeidsmarktplatformpo.nl. 
 
Namens het Arbeidsmarktplatform PO  
 
Ton Groot Zwaaftink 
Voorzitter   
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Bestuursverslag 

 

 
1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag inclusief jaarrekening 2019 van de Stichting Arbeidsmarktplatform 
Primair Onderwijs. In dit jaarverslag legt het Arbeidsmarktplatform PO per 1 januari 2020 
rekenschap af over het in 2019 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. 
In de jaarrekening geeft het Arbeidsmarktplatform PO haar financiële eindverslag over 2019. De 
jaarrekening omvat daartoe de balans, de staat van baten en lasten met toelichtingen over 
2019. 
 
 
2. De Programmalijnen 
 
De kracht van het primair onderwijs en het Arbeidsmarktfonds PO  
De arbeidsmarkt in het po biedt werk aan ruim 175.170 man en vrouw, in ongeveer 125.220 fte. 
Achter deze cijfers gaan mensen schuil die zich dagelijks inzetten voor de ontwikkeling van zo 
een anderhalf miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarmee leggen zij een belangrijke 
fundering voor de verdere loopbaan en toekomst van deze kinderen. 
 
Het toenemende tekort aan leraren, de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel en de 
aantrekkelijkheid van de sector als werkgever: het primair onderwijs (po) staat voor 
diverse uitdagingen. Ook in de omgeving van de arbeidsmarkt zien we veranderingen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de onderwijsinhoud. In toenemende mate wordt het onderwijs geïnnoveerd, 
wordt er gebruik gemaakt van nieuwe technologische mogelijkheden en wordt er 
samengewerkt met andere organisaties in de omgeving van de school. Daarnaast spelen er 
diverse economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de economische groei in 
Nederland en de flexibilisering op de arbeidsmarkt, die invloed kunnen hebben op het werk in 
de sector. Veel van de genoemde ontwikkelingen staan niet op zichzelf en maken duidelijk hoe 
complex de arbeidsmarkt is. 
 
Het is aan scholen - bestuurders, schoolleiders en leerkrachten - om hier vorm aan te geven. De 
sociale partners in de sector po verenigd in het Arbeidsmarktfonds Primair Onderwijs willen 
bijdragen aan het beste onderwijs voor ieder kind. En wel door de optimale omstandigheden te 
creëren waarbinnen iedereen die werkzaam is in het po zijn werk kan doen. 
 
Het Arbeidsmarktplatform PO wil bijdragen aan goed onderwijs door: 

- kennis en kunde van de arbeidsmarkt en de professionele werkomgeving in het po op te 
halen en te verspreiden in de sector. 

- het creëren van een aantrekkelijke arbeidsmarkt in het po: voldoende gekwalificeerd 
personeel, loopbaankansen, werkdrukvermindering/balans, positief imago van het 
beroep; 
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- het versterken van professionele schoolorganisaties: teamvorming, professionele 
cultuur en dialoog, strategisch HR-beleid en stimulering van blijvende ontwikkeling; 

 
Met de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO richten we ons zoveel mogelijk op het 
versterken van de professionele organisaties. Bestuurders en beleidsmakers, de bestuurlijke 
gemeenschap, behoren daarin tot onze primaire doelgroep. De mensen in de schoolorganisatie 
behoren tot onze secundaire doelgroep. Professionalisering van individuen is aan andere 
organisaties. 
 
De kracht van het Arbeidsmarktplatform PO is: 

- Kennisdeling; We dragen zorg voor up to date arbeidsmarktcijfers, landelijk en regionaal. 
Het Arbeidsmarktplatform PO voert zelf onderzoek uit en is op de hoogte van relevante 
onderzoeken van externe partijen. De projecten sluiten aan bij de praktijk en geven 
ruimte aan proeftuinen om zodoende waardevolle kennis te ontwikkelen, die van 
praktische toegevoegde waarde is; 

- Regionale samenwerking; Arbeidsmarktvraagstukken worden in de regio aangepakt. We 
ondersteunen samenwerking tussen schoolbesturen en opleidingen (e.a. stakeholders) 
die samen duurzaam de regionale vraagstukken willen aanpakken; 

- Verbinden; We dragen actief bij aan het ontwikkelen van vertrouwen tussen partners in 
de regio. We verbinden praktijk aan kennis en vice versa. Het Arbeidsmarktplatform PO 
beschikt over een actuele kennisbasis waaruit sociale partners en stakeholders uit de 
praktijk kunnen putten;  

- Aanjagen; We halen good practices op en delen deze met de sector. We jagen gewenste 
ontwikkelingen aan en werken daarbij aan borging en duurzaamheid van gebleken 
effectieven aanpakken. We monitoren de toegevoegde waarde van onze activiteiten en 
delen vervolgens de kennis met de sector, onze partners en stakeholders. 

 
De vier belangrijke waarden van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs zijn; 

- Verbindend    -   Onafhankelijk 
- Innovatief   -   Optimistisch 

 
Op basis van deze missie, visie, werkwijze en waarden van het arbeidsmarktplatform hanteren 
we de volgende projectcriteria en afwegingskaders voor nieuwe projecten. 
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Visual activiteiten 2019 
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A. De programmalijn Kenniscentrum 
 
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Niet alleen wat betreft de vraag naar en het aanbod 
van personeel, maar ook waar het gaat om vraagstukken als de professionele ont- wikkeling van 
het personeel en hun werkbeleving. Vanuit de kennisfunctie van het Arbeids- marktplatform is het 
zaak deze ontwikkelingen systematisch te volgen en actuele kennis hierover te delen met de sector. 
Op die manier geeft het Arbeidsmarktplatform PO inzicht in ontwikkelingen op de 
onderwijsarbeidsmarkt in het PO. Dit gebeurt op verschillende niveaus: thematisch, 
(inter)nationaal, regionaal en op maat voor scholen en besturen. Hiervoor wordt kennis uit de 
praktijk van het werkveld met kennis uit de diverse relevante projecten en onderzoek dat in 
opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO of door derden wordt verricht verbonden. 
 
Communicatie 
Website 
 
De website van het Arbeidsmarktplatform PO biedt nieuws en kennisdossiers, over 
onderwerpen als loopbaanontwikkeling, personeeldbeleid, innovatie, werkbeleving en 
beroepstrots. Ook alle informatie over de verschillende projecten en activiteiten binnen de 
programmalijnen is terug te vinden op de website.  

 
In 2019 is de website geheel vernieuwd. De kleuren van de nieuwe website zijn zachter. De oude 
website had een zeer uitgebreide navigatie. De nieuwe website heeft een vereenvoudigde 
navigatie. Minder keuzes, waardoor de bezoeker sneller antwoord kan vinden op de vraag 
waarmee hij/zij de website bezoekt. Vijf thema’s en de kennisbank met publicaties staan 
centraal. De website bevat de nieuwste applicaties. Zo hebben bijvoorbeeld onze 
nieuwsberichten een leesbalk bovenaan de pagina. Nu kun je tijdens het scrollen zien hoe ver je 
in het bericht bent. Voor bezoekers is dit een fijne manier om voor en tijdens het lezen in te 
schatten hoelang een bericht is. 
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Oude website Nieuwe website 
 

     
 

 
In 2019 hebben 35.897 gebruikers de website bezocht, waarvan 34.905 nieuwe gebruikers en 
992 terugkerende bezoekers. Vergeleken met 2018 steeg het aantal gebruikers met 36,6 
procent. Die gebruikers bezochten de website 45.261 keer. In vergelijking met 2018 steeg het 
aantal bezoeken met 27,7 procent. De best bezochte pagina’s gaan over het lerarentekort, 
werkdruk en personeelsbeleid. 
 
Nieuwsbrief 
Met 10 nieuwsbrieven per jaar attendeert het Arbeidsmarktplatform PO de sector op relevante 
projecten en ontwikkelingen. In de nieuwsbrief delen we content als rapporten, video’s en 
inspiratieverhalen. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief loopt de afgelopen jaren terug van 
2272 januari 2019 naar 2229 in september 2019. Vergeleken met benchmarks over 
nieuwsbrieven is het Arbeidsmarktplatform PO hierin niet uniek. Wel is de leesratio boven 
gemiddeld, dat geeft de indruk dat de (inhoud van de) nieuwsbrief goed gewaardeerd wordt. Op 
de nieuwe website is onderaan de pagina de aanmeldmogelijkheid toegevoegd. 
 
Social media 
Door het opzetten van een content kalender wordt de content van het Arbeidsmarktplatform 
PO gestructureerd verspreid onder de doelgroep. Alle communicatie voor de verschillende 
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projecten sluit hierop aan, zoals ‘Je bent er voor de klas’ en de onderzoekspublicaties. Dit is 
terug te zien in een stijging van volgers op de verschillende kanalen. 
 

 
(cijfers van eind 2017: LinkedIn 60 volgers, Twitter 1.028 volgers en Facebook 26 volgers) 
 
 
Pers en media 
Voor een grotere zichtbaarheid van de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO hebben we 
ook in 2019 op verschillende manieren aandacht gegenereerd in de (vak)media. 
 
Algemeen Over de persberichten zijn publicaties verschenen in landelijke media (ook rtv) 

en (onafhankelijke) vakmedia. Dat is vooral gebeurd bij het bericht over de 
mobiliteit van leraren in de Randstad begin november 
 

 Hieronder staat een greep uit de publiciteit 
februari o Team kiest eigen route naar eigentijds onderwijs (Kader Primair) 

o Interview met Deborah van den Berg 
De januskop van de onderwijsarbeidsmarkt (Schoolmanagement) 

o Artikel van drie arbeidsmarktfondsen  
 

april o Werkdrukakkoord, een jaar later (Kader Primair) 
Interview met Ton Groot Zwaaftink 

juni o Landelijke en regionale initiatieven gaan de strijd aan met het 
lerarentekort ([R]entree) 

o Nu ook een werkplanformat op het digitale Platform Werkdruk 
(Onderwijsnieuwsdienst en Onderwijsland) 
 

juli o Artikelen over de Arbeidsmarktanalyse in diverse onderwijsvakmedia 
o In ruil voor meer uitdagende taken willen leraren best wat meer werken 

(Trouw). Interview met Ton Groot Zwaaftink 
o Uitbreiding deeltijdbaan geen oplossing voor lerarentekort (AOb) 
o Verhoging deeltijdfactor is geen haalbare oplossing lerarentekort (PO-

Raad) 
o Enquête deeltijd werken (CNV Onderwijs) 
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augustus o Verdubbeling aantal zij-instromers lost lerarentekort basisonderwijs niet 
op (Trouw) 

o Schoolleiders vinden hun beroep onaantrekkelijk (VOS/ABB) 
o Aantal vacatures schooldirecteuren stijgen (AVS) 
o Tekort aan leraren groeit snel (Leidsch Dagblad) 

 
september o De klas heeft zijn langste tijd gehad (Dagblad van het Noorden) 

Interview met Ton Groot Zwaaftink  
 

oktober o Bijzondere schooldag voor groep 7: les in Hoog Catharijne van 
Youtuber Koen Weijland (video o.a. de Gelderlander, RTV Utrecht en 
AD Algemeen) 

o Radio-interview (Funx) 
o De Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2019 brengt regionale 

verschillen in de arbeidsmarkt in kaart (VOS/ABB) 
o Onderwijsatlas primair onderwijs 2019 (Paboweb) 

 
november o Meester Ertuğrul rijdt elke dag 2 uur op en neer voor zijn klas 

(Jeugdjournaal) 
o Interview met Ton Groot Zwaaftink (RTLZ) 
o Basisschoolleerkrachten trekken massaal weg uit grote steden 
o Interview met AVS en AOb ( BNR) 
o Reportage voor Hart van Nederland 
o Basisschoolleraren verlaten de vier grote steden en Almere (NRC) 
o Honderden leraren vertrekken uit grote steden (Tubantia en andere 

regionale bladen) 
o Leraren vertrekken met honderden tegelijk uit grote steden (Parool) 
o Slob: 'Al meer geld naar onderwijs dan gedacht, maar er is een grens' 

(Nieuwsuur). Gegevens van AP-PO gebruikt. Plus een zij-instromer 
aangedragen. 

o Hoezo personeelstekort? Als we allemaal 5 uur langer werken zijn alle 
problemen opgelost (AD). Gegevens van AP-PO gebruikt  

o De onderwijsarbeidsmarkt in beeld (Schoolmanagement) 
 

december o Influencer Stijn Fransen verrast oude juf in Bennekom tijdens 
campagne ‘Je bent er voor de klas’ (video De Gelderlander)  

o Hybride docent. Brug tussen po en vo (Schoolmanagement) 
 
Video, animatie en infographics 
Om informatie op een aantrekkelijke en tastbare manier te presenteren hebben we in 2019 
geregeld gebruikgemaakt van video, animatie en infographics. Een overzicht van de video’s is te 
vinden op het YouTube-kanaal. Op de website zijn de publicaties van het kenniscentrum terug te 
vinden in de Kennisbank. 
 
Nieuwe vormen van communicatie: Webinar en Podcast 
Tijdens het webinar ‘Is jouw school klaar voor de toekomst!?’ gaan ervaringsdeskundigen uit de 
praktijk, onderzoekers en visionairs op het gebied van onderwijskwaliteit met elkaar in gesprek. 
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De centrale vraag is: Wat kan anders organiseren opleveren en hoe kan het onderwijs anders 
worden ingericht als daar behoefte aan is? Totaal zijn er 243 kijkers naar de webinar sinds de 
uitzending van 19 juni 2019. 
 
In 2019 heeft het Arbeidsmarktplatform PO in samenwerking met Tjipcast een podcast reeks 
opgenomen. In de podcast worden ervaringen omtrent regionale samenwerking aanpak 
lerarentekort besproken. Schoolleiders, schoolbestuurders en projectleiders in de regio 
vertellen over hun ervaringen. 
 
Gadget 
In 2019 kreeg de jaarlijkse gadget de vorm van jaarkalender die is opgemaakt in de stijl van de 
onderwijsatlas. De kalender is meegezonden naar alle schoolbesturen in het primair onderwijs. 
 
Bijeenkomsten 
Het Arbeidsmarktplatform PO was aanwezig op een aantal grote bijeenkomsten in 
onderwijsland, waaronder de jaarlijkse congressen van de Algemene Vereniging Schoolleiders, 
de PO-Raad en het HRM-congres voor het onderwijs. 
 
Thematische verkenningen 
Binnen het project ‘thematische verkenningen’ worden thema’s onderzocht, die van belang zijn 
voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. De thema’s voor deze verkenningen zijn 
gedurende het jaar en in overleg met de themahouders bepaald. De kennis die met de 
verkenningen is opgehaald, is op een toegankelijke wijze met de sector gedeeld en heeft op die 
manier bijgedragen aan de totstandkoming van gefundeerd arbeidsmarktbeleid, projecten en 
andere activiteiten, zoals het project “Deeltijdwerken” en “Lerarentekorten mobiliteit” 
 
Regionale arbeidsmarktanalyses en Maatwerk 
In 2019 is een begin gemaakt met het ontwerpen van een interactieve landkaart op de website, 
die verder ontwikkeld en gebruikt gaat worden voor de regionale analyses in 2020. 
 
“ Maatwerk” bood ook in 2019 de (samenwerkende) scholen, besturen en 
samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om aanvullende (cijfermatige) informatie over 
ontwikkelingen in de regio op te vragen bij het Arbeidsmarktplatform PO. 
 
KennisLoket en panel 
Het KennisLoket en het Panel die in 2018 zijn opgericht droegen ook in 2019 bij aan gestelde 
doelen door het beantwoorden van kennisvragen die in de sector leven en het beschikbaar 
stellen van kennis aan de sector. Ook het Panel droeg in 2019 bij aan de gestelde doelen door 
‘ambassadeurs’ uit het veld te betrekken bij beslismomenten van de activiteiten in 2019. 
 
De volgende activiteiten zijn in 2019 georganiseerd: 
• Een webpagina is ingericht op de website, inclusief een vragenformulier en een lijst met 

veel gestelde vragen.  
• Ook is er op social media een KennisLoket ingericht waar men terecht kon met vragen, 

bijvoorbeeld bij de Kennisdelingsbijeenkomst regionale aanpak lerarentekort en de 
publicatie van de Onderwijsatlas. 

• Daarnaast is er ook een aanmeldpagina voor het panel ingericht. 
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In 2019 heeft het KennisLoket 100 bezoekers gehad en zijn er circa 25 kennisvragen 
binnengekomen en beantwoord. Het panel is vanaf de start vier keer bevraagd middels een 
online enquête. Het panel telt momenteel 36 leden die in het onderwijs werkzaam zijn. 
 
Het kennisloket en panel zijn eind 2019 geëvalueerd. Met de komst van de nieuwe website kan de zichtbaarheid 
van het KennisLoket vergroot worden. Daarnaast is een uitbreiding van functies mogelijk.  
Een panel in de vorm van een respondentenlijst waar af en toe een digitale enquête aan wordt 
voorgelegd, zoals deze nu is ingericht, komt niet tegemoet aan de wens om meer met het veld 
in contact te zijn. In 2020 zal het Panel in de huidige vorm opgeheven worden.  De mening van 
het veld zal opgehaald worden via discussieplatforms en polls, bijvoorbeeld op LinkedIn, zodat 
men in het openbaar met elkaar in gesprek kan gaan over een bepaald thema, er kennisdeling in 
de sector plaatsvindt en wij op die manier input voor activiteiten kunnen ophalen. 
 
Arbeidsmarktanalyse 
De arbeidsmarktanalyse biedt een belangrijke basis voor de inhoudelijke programmering van 
het Arbeidsmarktplatform PO. Daarnaast biedt de arbeidsmarktanalyse sociale partners, 
landelijke en regionale beleidsmakers en samenwerkingsverbanden, maar ook individuele 
scholen en schoolbesturen, inzichten bij het formuleren en uitvoeren van beleid, projecten en 
andere activiteiten. 
 
De aanpak is in de volgende fases gelopen: 

 
Het project is in 2019 naar alle tevredenheid afgerond. Het resultaat is een interactieve publicatie   
geworden die online is gedeeld en ook in beperkte oplage gedrukt is verspreid.  
 
Onderwijsatlas 
De Onderwijsatlas kan door individuele scholen en besturen, nationale beleidsmakers, sociale 
partners, regionale beleidsmakers en samenwerkingsverbanden gebruikt worden bij het 
formuleren van beleid en hieraan gerelateerde activiteiten. 
 
Veel gegevens over de onderwijsarbeidsmarkt zijn in databestanden of tabelvorm beschikbaar, 
maar een publieksvriendelijk, visueel overzicht van deze gegevens ontbreekt. De 
onderwijsarbeidsmarkt is ook een regionale arbeidsmarkt, met onderling grote verschillen. 
Landelijke arbeidsmarktgegevens bieden scholen en besturen in de sector daardoor te weinig 
concrete (sturings)informatie. Daarom is in 2019 voor de vierde keer een thematische atlas 
gepubliceerd met (regionale) gegevens over de onderwijsarbeidsmarkt in het primair onderwijs.  
 
Met behulp van de Onderwijsatlas wordt informatie over de onderwijsarbeidsmarkt meer 
toegankelijk en publieksvriendelijk ontsloten. Daarmee wordt het verwerven van kennis over 
ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt door de doelgroepen van het 
Arbeidsmarktplatform PO gestimuleerd. Zij kunnen deze kennis vervolgens gebruiken bij het 
formuleren van beleid en hieraan gerelateerde activiteiten. Daarnaast dient de Onderwijsatlas 
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als promotiemateriaal van het Arbeidsmarktplatform PO als expertisecentrum voor de 
arbeidsmarkt in het primair onderwijs. 
 
De Onderwijsatlas bestaat uit een selectie van kaarten, infographics en beknopte tekstuele 
toelichtingen. Dit visuele overzicht heeft als voordeel dat er een duidelijk beeld ontstaat van de 
regionale en lokale verschillen in het primair onderwijs en dat data ook voor niet-cijferaars meer 
toegankelijk wordt. De atlas is toegestuurd naar alle schoolbesturen en scholen in het primair 
onderwijs. Daarnaast is een digitale, interactieve pdf van de Onderwijsatlas opgesteld, die op de 
website is gepubliceerd. 
 
Scenariomodel PO en SPP-module 
In 2019 is het model geactualiseerd en is er een nieuwe prognose geschat van leerlingen en 
daarmee van de benodigde personele formatie. Ook is de herziene bekostigingsmethodiek in 
het model verwerkt. De website heeft een nieuw uiterlijk gekregen en de rapporten zijn 
vernieuwd naar een interactief en dynamisch ontwerp. Inhoudelijk is het model uitgebreid met 
de module voor strategische personeelsplanning waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt of er 
op school-/bestuursniveau overschotten of tekorten aan leraren worden verwacht in de 
komende jaren. In vervolg op deze veranderingen zijn er nieuwe instructievideo’s geplaatst. Om 
het model onder de aandacht te brengen zijn we als Arbeidsmarktplatform PO op drie (hrm-
)congressen geweest en zijn er diverse presentaties/workshops gegeven aan geïnteresseerden. 
In 2019 heeft het Arbeidsmarktplatform PO weer vele vragen uit het veld beantwoord en 
toelichting gegeven op het model via de helpdesk. 
 
Regionale samenwerking en de banenafspraak 
Het Arbeidsmarktplatform PO besteedt jaarlijks veel aandacht aan samenwerking in de regio. 
Door samenwerking kunnen arbeidsmarktvraagstukken in het po effectiever worden aangepakt. 
De regio-adviseurs bezoeken samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen om kennis 
te delen en goede aanpakken op te halen. Zij verbinden stakeholders en verstevigen netwerken. 
 
De ondersteuning van regionale samenwerking behoort tot de basisdienstverlening van het 
Arbeidsmarktplatform PO en sluit aan bij en verbindt diverse lopende projecten. De ondersteuning 
van een goed werkend netwerk van diverse regionale samenwerkingsverbanden worden  via onze 
communicatiekanalen snel geïnformeerd over actuele ontwikkelingen mogelijkheden, zoals 
bijvoorbeeld subsidiemaatregelen. In 2019 hebben we extra veel aandacht gegeven aan de 
Regionale Aanpak Lerarentekort in het kader van de subsidieregeling van OCW. In de regio zijn 
diverse projecten ontwikkeld en van start gegaan. Daarnaast zijn goede praktijkvoorbeelden 
opgehaald rondom zij-instroom en anders organiseren. 
 
In 2019 heeft het Arbeidsmarktplatform PO regionale bijeenkomsten georganiseerd met als doel 
schoolbestuurders, schoolleiders en HRM'ers te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met de 
banenafspraak. Daarnaast brengen de regio-adviseurs ook het dossier banenafspraak in relatie met 
de dossiers aanpak van werkdruk en het lerarentekort. Zij informeren schoolbesturen over de 
mogelijkheden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Ook halen de regio-
adviseurs goede voorbeelden op welke worden gedeeld met de sector via de website. Zoals het 
ervaringsverhaal van Jordy en de leerwerktrajecten bij Stichting Boor. Op de website zijn alle 
praktijkvoorbeelden en instrumenten in een online dossier gebundeld. 
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In samenwerking met UWV is deelgenomen aan een presentatie over de banenafspraak. De 
samenwerking is opgezocht met en financiële ondersteuning is geboden aan het project 
Baanbrekers van de PO- en VO-raad. Waar het AP-PO zich bezighoudt met kennisdeling en 
inspiratie op dit thema wordt er vanuit het project Baanbrekers intensiever met schoolbesturen 
samengewerkt door opmaat ondersteuning te bieden. 
 
Begeleidingscommissie VF 
Zowel het Vervangingsfonds als het Arbeidsmarktplatform zag in 2019 graag onderzocht hoe 
scholen met een hoog verzuim kunnen profiteren van ervaringen van scholen met een laag 
verzuim. Vanuit het Arbeidsmarktplatform PO hebben we deelgenomen in de 
begeleidingscommissie van het onderzoek dat vanuit het Vervangingsfonds is uitgezet.  
De begeleiding is in 2019 afgerond. 
 
B. Programmalijn Arbeidsmarktvraagstukken 
 
Het Arbeidsmarktplatform PO wil bijdragen aan goed onderwijs. Voor de activiteiten en projecten 
van de programmalijn Arbeidsmarktvraagstukken werkten we in 2019 vanuit de volgende 
uitgangspunten:  

 We bieden inzicht in recente cijfers, trends en prognoses van het primair onderwijs en 
delen deze informatie met het veld.  

 We dragen bij aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken in de regio; dat zijn nu 
vooral lerarentekorten.  

 We verbeteren het imago van werken in het primair onderwijs. 
 We stimuleren boven bestuurlijke regionale samenwerking.  

 
Campagne Helden voor de klas  
In juni 2016 zijn het Arbeidsmarktplatform PO en Voion gestart met een campagne om 
leerlingen en studenten te enthousiasmeren voor werken in het primair en voortgezet 
onderwijs. Dat deden we via Qompas, een aanbieder van loopbaanoriëntatie en  
-begeleiding (LOB) en Scholiren.com. Met deze campagne, Helden voor de klas, wilden we de 
belangstelling voor het beroep van leerkracht vergroten onder studiekiezers en vooroordelen 
ontzenuwen.  
 
Qompas heeft een test voor studiekiezers ontwikkeld, waar ze gratis gebruik van kunnen maken 
om te zien of het lerarenberoep bij hen past. Via zowel banners op de site van Qompas als via 
mailings en nieuwsbrieven aan de doelgroep door Qompas werden ze geattendeerd op de 
campagne website heldenvoordeklas.nu. Ook werd social media ingezet (Facebook, Instagram 
en YouTube)om jongeren enthousiast te maken over het lerarenberoep. Er werd bij de 
communicatie onder andere gebruik gemaakt van filmpjes en aansprekende teksten voor de 
doelgroep. 
In het voor jaar van 2019 is ook samengewerkt met Scholieren.com. Scholieren.com publiceerde 
online advertenties van Helden voor de klas en heeft via de eigen redactie online artikelen en 
video’s ontwikkeld.  
 
De social media campagne liep tot en met schooljaar 2018/2019. Tot eind 2019 is de website 
Heldenvoordeklas.nu online geweest. NB de test blijft ook in 2020 beschikbaar via 
www.ruimbaanvoorpo.nl. 
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Voorafgaand aan de start van de campagne (januari 2017) en telkens na afloop van de drie 
campagneperiodes is het effect gemeten. Niet alleen zijn de effecten van de campagne 
onderzocht, maar ook is onderzocht in welke mate de campagne de beeldvorming van het 
lerarenberoep heeft beïnvloed. 
 
De belangrijkste resultaten van de communicatiecampagne van schooljaar 2018/2019 op een rij: 
• De test is gedurende het schooljaar 28.116 keer opgestart en 14.237 keer voltooid (NB 

vanaf de start van de test tot eind 2019 is de test 60.763 opgestart en 35.054 voltooid). 
• Voor het derde studiejaar op rij was de ‘Helden voor de Klas’ campagne de meest 

succesvolle StudieKeuzeTip campagne van Qompas wanneer gekeken wordt naar het 
aantal clicks (HvdK 13,5% versus gemiddelde 3,12%). 

• Scholieren.com leverde boven verwachting 5,5 miljoen weergaven en bijna 12.000 kliks 
naar de test. 

• De website werd tijdens de campagneperiode 23.413 keer bezocht door 20.999 
gebruikers, bijna een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar  

• In november 2019 heeft de campagne de Grand Prix voor Content Marketing award 
Partnership gewonnen. 
In april/ mei 2018 is de eindmeting naar het effect van de campagne uitgezet. Zowel het 
volledige onderzoeksrapport als ook de infographic is hier te vinden. 

 
Imagocampagne Wat draag jij bij? 
In 2017 zijn we gestart met de campagne om bij te dragen aan het dreigende lerarentekort door 
middel van het verbeteren van het imago van het beroep leraar (schooljaar 2017/2018 en 
2018/2019) met als doel:  
- Het verhogen van de beroepstrots van leraren en het verbeteren van de beeldvorming met 

betrekking tot hun eigen beroep onder huidige leraren;  
- Het verbeteren van de beeldvorming over het beroep van leraar primair onderwijs (po) en 

het wegnemen van vooroordelen bij volwassenen van 25 tot 50 jaar (specifiek om zij-
instromers en herintreders te enthousiasmeren). 

 
Sinds 2017 draait de online campagne door middel van video’s op sociale media kanalen (Facebook, 
YouTube, Instagram). We hebben in 2019 tien nieuwe video’s ontwikkeld over zij-instromers, 
hybride docenten en schoolleiders. Deze video’s zijn op diverse social media kanalen en publicaties 
van het Arbeidsmarktplatform PO uitgezet.  
Positief is dat de campagne veel harde cijfers heeft opgeleverd. De cijfers tonen een groot bereik, 
met een positief verhaal. De campagne is ingezet naar aanleiding van doelgroep analyses op basis 
van interesse. Door de inzet van social media advertising kon heel specifiek worden gericht op de 
doelgroepen en was er continu zicht op de prestaties. De campagne is eind juni afgerond. De 
leerpunten zijn meegenomen in de uitvoering van de nieuwe campagne van het 
Arbeidsmarktplatform PO: ”Je bent er voor de klas”. 
 
Resultaten in 2019: De video’s zijn gepubliceerd via de website en diverse social media kanalen, 
waaronder YouTube, Facebook, LinkedIn en Instagram.  
Meetbare resultaten betreft voornamelijk de online zichtbaarheid. De doelgroep is vele malen 
bereikt: ruim 8 miljoen vertoningen uitgeleverd aan bijna 4 miljoen unieke bereikte mensen. Er zijn 
17.364 kliks gerealiseerd (t.o.v. een prognose van 16.105 kliks). De gemiddelde doorklikratio lag op 



 

16 
 

0,21%, dit is boven de benchmark (0,19%). Daarmee is bovengemiddeld goed gescoord op 
doorklikken, wat betekent dat de relevante boodschap is getoond aan de doelgroep. 
 
Regionale innovatieve pilots 
Vanaf 2017 stimuleren en faciliteren we samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en pabo’s 
die vernieuwende pilots willen opzetten om (kwantitatieve en kwalitatieve) tekorten aan 
leerkrachten tegen te gaan. Voor schooljaar 2017/2018 zijn negen pilots gehonoreerd en voor 
schooljaar 2018/2019 vijf. 
 
In twee tranches hebben schoolbesturen, samen met de lerarenopleiding(en) in hun regio de 
mogelijkheid gehad om een pilot in te dienen. De uitvoering van de 1e tranche had als looptijd 
schooljaar 2017/2018 tot 1 maart 2019, de 2e tranche besloeg schooljaar 2018/2019.  
De penvoerders en projectleiders van de gehonoreerde pilots van beide tranches namen deel aan 
door het bureau georganiseerde landelijke ‘intervisie’-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten, 
hebben zij met elkaar hun kennis en resultaten gedeeld. Al de opgehaalde kennis is ook gedeeld 
tijdens een inspiratiebijeenkomst in april 2019.  
 
Het magazine ‘Innovaties in het PO’ biedt een mooi overzicht van de opgehaalde kennis en 
ervaringen binnen het project ‘regionale innovatieve pilots lerarentekort’. 
 
De deelnemers die in het magazine aan het woord komen hebben elk hun knelpunten aangepakt 
op een manier die aansluit bij wat zij nodig hebben, met ondersteuning van het 
Arbeidsmarktplatform PO. 
 
PO voor de regio 
In januari 2019 heeft een laatste regionale bijeenkomst vanuit PO voor de regio plaatsgevonden 
voor de Noordelijke provincies..  
De website is tot eind 2018 up-to-date gehouden, vanaf januari 2019 is de website online 
gehouden en fungeert deze als databank en doorverwijspagina naar de website van het 
Arbeidsmarktplatform PO.  

 
 
Van Bedrijfsleven naar onderwijs 
In 2018 is door de Arbeidsmarktfondsen voor het po en het vo (Arbeidsmarktplatform PO en Voion) 
en OCW geïnvesteerd om de samenwerking met het bedrijfsleven in het kader van de aanpak van 
tekorten aan leraren vorm te geven. Op 11 februari 2019 is het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ 
getekend door de financiële sector, de werkgevers onderwijs (po, vo en mbo), de 
lerarenopleidingen en het ministerie van OCW met de afspraak om de instroom vanuit de financiële 
sector naar onderwijs te bevorderen. 
 
In fase 1 is geïnvesteerd in het bestendigen en uitbouwen van de relatie met de 
convenantspartijen. Daarnaast is met alle grote banken en verzekeraars contact gelegd, zijn er 
meerdere in company voorlichtingsbijeenkomsten regionaal (mede) georganiseerd en is gewerkt 
aan een voorlichtingspakket voor zij- instromers uit het bedrijfsleven. Ook zijn de twee 
voorlichtingssites voor onder andere zij-instromers www.ruimbaanvoorpo.nl en 
www.wordleraarinhetvo.nl gevuld met extra informatie t.b.v. de samenwerking met het 
bedrijfsleven. In fase 2 van juni t/m december 2019 lag de nadruk op:  
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a. Landelijk coördinatiepunt/servicepunt voor bedrijven/helpdesk/projectmanagement.  
b. Ontwikkelen centrale site voor onder andere zij instromers welke in 2020 gelanceerd 

wordt. Vooralsnog worden de sites www.wordleraarinhetvo.nl en www.ruimbaanvoorpo.nl 
hiervoor gebruikt en geüpdatet. 

c. In regio’s waar nog geen goed werkende structuur van samenwerkende schoolbesturen en 
lerarenopleidingen is en wel vraag vanuit bedrijven en UWV het samenbrengen van alle 
partijen en het afspreken van goede begeleiding/oriëntatietrajecten voor zij-instromers.  

d. Voorlichting geven aan geïnteresseerden zowel intern bij (landelijke) bedrijven als in de 
regio en (mede) organiseren van deze bijeenkomsten. 

e. Concretiseren en monitoren van afspraken uit convenant in samenwerking met de 
ondertekenende partijen.  

f. Communicatie over voorbeeldaanpakken.  
De banken en verzekeraars hebben een financiële bijdrage geleverd aan deze activiteiten. 
 
Het convenant is gericht om de klantreis (werving, doorverwijzing, kennismaking in de regio, 
matching (assessment), opleiding tot leraar/leerwerktraject en nazorg) zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Daarin spelen maatwerk en verschillen tussen de regio’s een rol. Er is een gezamenlijk 
gedragen informatiepakket ontwikkeld. In november 2019 is het project geëvalueerd in successen 
en knelpunten(opleidingsaanbod dat onvoldoende aansluit; punten over arbeidsvoorwaarden; nog 
ontbreken van een gestructureerd beleid bij scholen en schoolbesturen m.b.t. zijinstroom). Er is 
geen eenduidige manier vanuit de partijen om de successen van het convenant cijfermatig te 
monitoren. De eerste instroom heeft in september 2019 plaatsgevonden. 
 
Zelftest carrière switch naar onderwijs 
Voor de campagne Helden voor de Klas, is een zelftest voor scholieren ontwikkeld die (via een link 
naar http://testcentre.qompas.nl/) op ruimbaanvoorpo.nl en wordleraarinhetvo.nl staat. De test is 
gericht op jongeren en een succes. Met middelen van het Arbeidsmarktplatform PO en Voion is een 
zelftest gericht op volwassen zij-instromers ontwikkeld. Hiervoor zijn contractuele verplichtingen 
aangegaan met NOA-VU voor de duur van drie jaar, met de mogelijkheid tussentijds (met een half 
jaar opzegtermijn) te stoppen met het aanbieden van de test. Er is grote belangstelling voor deze 
test bij zowel samenwerkingsverbanden van schoolbesturen, regionale transfercentra, 
lerarenopleidingen en banken & verzekeraars in het kader van het convenant met hen. In de 
resonansgroep bij dit project zitten o.a. vertegenwoordigers van lerarenopleidingen en RTC’s. 
 
De zelftest bestaat uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel is een aantal vragen die te maken 
heeft met de oriëntatie op het beroep van leraar en het opleidingstraject. Ook worden er enkele 
situaties uit het onderwijs voorgelegd. Het tweede onderdeel gaat over competenties en het derde 
deel gaat over drijfveren. In het laatste deel worden vragen gesteld over de persoonlijke 
achtergrond (bijvoorbeeld opleiding en werkervaring). Totaal duurt de zelftest ongeveer 30-45 
minuten. Na afname ontvangt de deelnemer een rapportage. Er heeft een uitloop plaats gevonden 
naar januari 2020 om voldoende betrouwbare spreiding in de test te generen. De test is vanaf 
februari 2020 online beschikbaar.  
 
Imagocampagne “ Je bent er voor de klas” #voordeklasermee 
Eind oktober 2019 is de online campagne ‘Je bent er voor de klas’ gelanceerd. Deze nieuwe 
campagne is een vervolg op de imago campagnes ‘Wat draag jij bij?’ en ‘Helden voor de klas’. 
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Doel van de campagne is om jongeren in de leeftijd 15- 25 jaar te enthousiasmeren voor het beroep 
leraar primair onderwijs. 
 
Om offline aandacht te genereren werden in Den Haag en Utrecht pop-up klaslokalen opgezet met 
BN’ers. Hieraan werkten influencers Mr. Polska, Stijn Fransen en Koen Weijland mee. Filmpjes 
hiervan zijn te zien op de website www.voordeklasermee.nl, dat als onderdeel van de campagne is 
gelanceerd. In december is een kerstvideo met Stijn Fransen toegevoegd. Zij ging terug naar haar 
basisschool om daar haar juf te verrassen, die in haar jonge jaren veel voor haar heeft betekend. 
 
Op deze website kunnen jongeren ook vragen stellen aan chatbot Jip over het leraarschap en het 
loopbaanperspectief. De campagne werd online onder de aandacht gebracht met een social media 
campagne. De middelen zijn afgestemd op de kanalen die populair zijn onder de doelgroep: 
Instagram, YouTube en Snapchat. Om zichtbaarheid te vergroten zijn partnerships aangegaan, met 
radiozender FunX en de campagne ‘Met school naar Fataal’.  
 
Diverse (landelijke) media hebben aandacht gegeven aan de campagne ‘Je bent er voor de klas!’ 
waaronder AD.nl, RTV Utrecht, De Gelderlander, Paboweb, CNV Onderwijs, OnderwijsNieuwsdienst 
en Algemene Vereniging Schoolleiders. De social media campagne heeft als resultaat 3.229.838 
vertoningen van campagnemateriaal behaald. Radiozender FunX heeft als doelgroep 15 tot 35 jaar 
in regio Randstad. De zender heeft een radiospotje uitgezonden waarin de campagne is vermeld. 
Ook heeft de zender op haar website banners getoond, vanwaar men kon doorklikken naar de 
website. De banner is 306.849 keer vertoond en er zijn 1.657 kliks gerealiseerd. FunX heeft op de 
dag van lancering ook een interview gehouden met Koen Weijland. 
 
Vanuit de campagne ‘Met school naar Fataal’ zijn door JSB Media, bioscoopketen Pathé, Halt en de 
stichting tegen zinloos geweld diverse schoolvoorstellingen verzorgd. Klassen uit het voortgezet 
onderwijs, MBO en HBO bekeken tijdens deze voorstelling een film waarin actrice Stijn Fransen 
speelde, die ook in de campagnevideo van ‘Je bent er voor de klas’ meespeelt. Vooraf aan de film is 
de campagnevideo aan de leerlingen getoond, evenals in de pauzetijd. Dit heeft bij 25 
voorstellingen plaatsgevonden, zowel op scholen als in bioscopen, waarbij de video aan circa 6.250 
leerlingen is getoond. Aanvullend is de video meegestuurd in een campagnenieuwsbrief naar 
55.000 ontvangers betrokken bij het onderwijs. 
 
De kerst video is toegevoegd aan de website, meegenomen in de social media campagne en via een 
kerstnieuwsbrief verstuurd naar de ontvangerslijst van het Arbeidsmarktplatform PO. De video is 
o.a. gedeeld op de social media kanalen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
Het project is nog lopende en is fase twee ingegaan, die loopt tot en met juni 2020.  
 
Werken in het onderwijs over 10 jaar 
In de zomer van 2019 is een inventarisatie gestart naar een toekomstonderzoek over het werken in 
het onderwijs. De arbeidsmarkt in de sector po zal de komende 10 jaar veranderen. Om hierop te 
anticiperen is een lange termijn visie nodig van bestuurders en schoolleiders. Voor de positie van 
het Arbeidsmarkplatform PO is het belangrijk om naast de arbeidsmarktanalyses ook meer inzicht 
te geven in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de (nabije) toekomst, zodat de sector hier op 
kan anticiperen. Het gaat hierbij niet alleen om een te ontwikkelen visie maar ook om meer inzicht 
te krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen die impact hebben op de onderwijsarbeidsmarkt en 
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het aanjagen van het ‘handelen’. Ook kan het Arbeidsmarktplatform PO hiermee input ophalen 
voor haar eigen programmering. 
 
Besloten is het project aan te houden tot een aantal relevante landelijke onderzoeken naar de 
toekomst van werk zijn afgerond.  
 
Pilot datagericht werken 
Het doel van dit project is om nieuwe inzichten en nieuwe sturingsinformatie voor schoolbesturen 
op te leveren. 
Met deze pilot wordt onderzocht of concreet arbeidsmarktvraagstuk van een schoolbestuur kan 
worden beantwoord door verschillende databronnen op innovatieve wijze te koppelen en te 
analyseren. De start is gemaakt met het selecteren van een concreet vraagstuk van een 
schoolbestuur. De vereiste gegevens zijn gevraagd zodat er een mogelijke oplossingsrichting 
d.m.v. een nieuwe manier van verbinden van gegevens kan worden uitgestippeld. Dit project 
loopt door in 2020 aangezien aan het einde van 2019 de vereiste gegevens nog niet voorhanden 
waren. 
 
C. Programmalijn Professionele werkomgeving 
 
In de programmalijn Professionele werkomgeving stimuleren en faciliteren we een professionele 
werkomgeving op vier manieren. 

 We versterken het professioneel vermogen van de bestuurder, schoolleider, leerkracht en 
ondersteunend personeel. 

 We leveren een bijdrage aan het stimuleren van in teamontwikkeling. 
 We leveren een bijdrage aan het creëren van een open cultuur (durven uitspreken, 

feedback geven, coaching) en structuur (het borgen van continue ontwikkeling en 
professionalisering) via dialoog en netwerkvorming. 

 We zorgen voor een werkomgeving die bijdraagt aan meer werkplezier en minder 
werkdruk. 

 
Beoogde effecten van de programmalijn is het versterken en uitbreiden van de kennisfunctie van 
het Arbeidsmarktplatform PO ten behoeve van de scholen en de beleidsmakers in het scholenveld. 
Ook streven we met de programmalijn naar het opzetten van netwerken van scholen (bestuurders, 
schoolleiders, hrm’ers en leerkrachten) die gezamenlijk kennis uitwisselen middels een 
professionele dialoog. Dat kan zijn via verschillende projecten, structuren en inhoudelijke 
invalshoeken. Het Arbeidsmarktplatform PO faciliteert het opzetten en versterken van de 
(regionale) netwerkfunctie middels de projecten. Zo wordt de programmalijn zoveel mogelijk door 
en voor de sector vorm gegeven.  
 
Loopbaanontwikkeling 
In dit project willen we de loopbaanontwikkeling van alle medewerkers in het po stimuleren. Op dit 
moment ligt de focus binnen de sector sterk op het aantrekken van nieuwe leraren. Met het project 
Loopbaanontwikkeling ligt de focus voornamelijk op het behouden en ontwikkelen van personeel. 
Het Arbeidsmarktplatform PO wil niet opnieuw het wiel uitvinden maar vooral gebruik maken van 
de kennis die er al is en de producten die er al zijn. Waar nodig worden de bestaande producten 
up-to-date gemaakt en de bestaande kennis gestructureerd en bewust opnieuw verspreid. 
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In Q1 en Q2 is een korte verkenning uitgevoerd, die bestond uit gesprekken met de themahouders, 
de begeleidingscommissie, de klankbordgroep, schoolleiders op het AVS congres en het 
beleidsatelier van OCW. In Q3 en Q4 is de verkenning uitgebreid met gesprekken met de sociale 
partners. De verkenning heeft helderheid gegeven in de focus van het project. De uitkomsten van 
de verkenning zijn gepresenteerd en gedeeld met de sociale partners, de klankbordgroep en 
begeleidingscommissie. Daarnaast zijn de uitkomsten van de verkenning verwerkt in het jaarplan 
voor 2020, in de vorm van een voorstel verkenning ‘Loopbaanontwikkeling in de breedte’. 
 
Kom kijken in de klas  
‘Kom kijken in de klas’ is een project waarin leraren hun professionele vaardigheden versterken 
door lesobservaties en coaching. In samenwerking met de inhoudelijk projectleider Wim van de 
Grift is een aanpak ontwikkeld die een open leercultuur stimuleert waarin leerkrachten ermee 
vertrouwd raken om bij elkaar in de klas te kijken, elkaar feedback te geven en elkaar te helpen. 
Schoolcoaches observeren collega’s en sporen op basis van het ICALT-instrument de ‘zone van 
naaste ontwikkeling’ van collega’s op. Daarna volgt na enkele maanden een tweede observatie. 
Eventueel vindt nog een derde observatie plaats. In een korte film geeft de inhoudelijk 
projectleider Wim van de Grift toelichting op het project.  
 
Er zijn acht schoolbesturen gestart met het driejarige project ‘kom kijken in de klas’ waarbij scholen 
een cyclus van observeren, diagnosticeren en coachen invoeren. In de zomer van 2019 is de pilot bij 
de schoolbesturen afgerond en geborgd. In totaal hebben 678 lesobservaties plaatsgevonden in de 
periode 2017 t/m 2019. Uit de resultaten blijkt dat er steeds een (lichte) groei zichtbaar is na elk 
observatiemoment. De scholen ervaren dat de dialoog over professionele vaardigheden toeneemt 
en dat het project bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Meer resultaten zijn te lezen in de 
factsheet met de eindresultaten.   
 
Werkdruk 
Het doel van Platform Werkdruk is een bijdrage te leveren aan een professionele werkomgeving 
waarin werkdruk in balans is. Het Arbeidsmarktplatform PO draagt met het project blijvend in 
teamverband bij aan het aanpakken van werkdruk. En voor de organisatie om de aanpak te 
verankeren in de cyclus voor kwaliteitszorg, zodat werkdruk niet een ad hoc, of eenmalig project is, 
maar een blijvend punt op de agenda. 
 
Het Platform Werkdruk is van en door de sociale partners, waarbij in de praktijk van de afgelopen 
twee jaar het Arbeidsmarktplatform PO het voortouw genomen heeft met betrekking tot 
contentmanagement en –beheer. Sinds oktober 2018 is Platform Werkdruk gelanceerd. In 
november 2018 zijn de stappensessies Aanpak werkdruk van start gegaan. Online statistieken laten 
zien dat er een sinds enkele maanden sprake is van een terugloop in het aantal bezoekers op het 
Platform Werkdruk. Een zelfde dalende trend werd geconstateerd met betrekking tot de opkomst 
op de stappensessies. Deze bevindingen gaven toedracht om de voorgenomen contentstrategie te 
herzien, met als doel om de betrokkenheid van de doelgroep te verhogen. Voor het jaar 2019 zijn 
er meerdere brainstormsessies gehouden, waaruit een contentkalender is voortgekomen en ten 
uitvoer gebracht.  
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In 2019 is gebruik gemaakt van bestaande kennis en mooie voorbeelden.  
Scholen zijn gestimuleerd om van en met elkaar te leren door:  
• Het delen van kennis en ervaring middels de 5 regionale stappensessies 
• Inhoudelijke aanpassing van de website, up-to-date houden van de informatie op de 

website en verspreiden van nieuwsbrieven 
• Voorstel optimaliseren binding met de doelgroep Platform werkdruk 
• Verzorgen van workshops bij 6 landelijke / regionale bijeenkomsten (AOB, VOSS/ABB, 

Zeeuwse onderwijsmiddag, RAL Kennisfestival) 
• Het ophalen en delen van praktijkvoorbeelden. 
• Het ontwikkelen en verspreiden van een evaluatiemeter 
• Het ontwikkelen van een werkbelevingstool in samenwerking met het VfPf.  
• Een vlog over schoolleiders en werkdruk,  
• Ontwikkeling en verspreiding van animatiefilmpjes over de aanpak werkdruk cyclus  

  

School en omgeving 
Het project School en omgeving is in eerste instantie gestart omdat er binnen de PO sector steeds 
meer aandacht is gekomen voor vormen van anders organiseren in en rondom de school. Scholen 
richten de organisatie anders in, zoeken samenwerking in de sector en daarbuiten (opvang, 
jeugdzorg, cultuur en opleidingen) op basis van een eigen visie op kwaliteit van het onderwijs aan 
hun kinderen. Er is onder andere een beweging op gang gekomen vanuit de scholen zelf. 
 
In 2018 en deels in 2019 zijn er mooie voorbeelden uit de praktijk verzameld, wat heeft 
geresulteerd in acht portretten van scholen waarbij anders organiseren succesvol is. Deze 
portretten zijn in 2019 gepubliceerd en verspreid in de sector. Daarnaast is er een Webinar ‘Is 
jouw school klaar voor de toekomst!?’ georganiseerd om meer aansluiting te vinden bij de 
doelgroep. In totaal waren er 65 live kijkers met vrijwel geen afhakers, de deelnemers waren 
van verschillende scholen. Het was een dynamisch programma met sprekers vanuit 
verschillende expertises (onderzoekers, schoolleiders en leraren). 
 
D. Activiteiten op verzoek van de cao-tafel po 
 
In 2019 heeft het Arbeidsmarktplatform PO budget beschikbaar gesteld voor actualiteiten en 
activiteiten op verzoek van de cao-tafel po. Vanuit de cao-tafel zijn een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd op de NOT in januari 2019 om met leraren, ondersteunend personeel, 
schoolleiders en schoolbestuurders in gesprek te gaan over wat er nodig is om het werk en de 
sector aantrekkelijker te maken. Daarnaast zijn in opdracht van de cao-tafel verschillende 
focusgroepen georganiseerd ten behoeve van het actualiseren van functiebeschrijvingen OOP, 
waarbij een beperkt aantal voorbeeldfuncties zijn uitgewerkt. Ook hebben er focusgroepen 
plaatsgevonden voor de functiebeschrijving van schoolleiders. 
 
E. Projecten in samenwerking met derden 
 
Stichting van het Onderwijs  
Ook in 2019 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 staan. 
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Landelijk Transfercentrum/Ruim baan voor PO  
In 2019 kregen activiteiten van het Landelijke Transfercentrum (LTC) om nieuwe doelgroepen te bereiken verder 
vorm. Het Arbeidsmarktplatform PO richtte het LTC in 2014 op met subsidie van het ministerie van OCW. Het LTC 
moest leerkrachten uit krimpregio's stimuleren een baan in een van de grote steden te zoeken. Daar kwam Ruim 
baan voor PO uit voort. Dat ontwikkelde zich in de loop van het project tot een online loopbaanplatform, 
ruimbaanvoorpo.nl, om startende en zittende leerkrachten te informeren over werk- en ontwikkelingskansen en 
hen te inspireren tot een duurzame loopbaan in het po.  
 
Nu er een (landelijke) groeiende vraag naar leraren en vervangers is, heeft het LTC/Ruim Baan 
voor PO zich in 2017 doorontwikkeld naar een platform voor mensen buiten het onderwijs die 
interesse hebben in een loopbaan in het primair onderwijs en nog geen lesbevoegdheid hebben 
of niet (meer) in het primair onderwijs werken. 
Het LTC heeft in de volgende activiteiten voor deze nieuwe doelgroep ontwikkeld: 
• Bevorderen overstap van andere sector of studie naar onderwijs 
• Bevorderen behoud leerkrachten voor de sector 
• Informatie- en expertisecentrum 
 
In 2019 zijn de in 2017 en 2018 ingezette activiteiten verder vormgegeven en ontwikkeld met de nadruk om 
verbindingen te leggen met regionale contactpunten. Ook zijn samen met de Krachtige Leraar verhalen uit het veld 
gedeeld in een serie podcasts. In deze podcasts vertellen leerkrachten uit het basisonderwijs over hun ervaringen. 
Wat vinden ze leuk aan hun baan? Wat hebben ze geleerd in de opleiding en in de praktijk? En hoe ziet een 
werkweek er voor hen uit? Je hoort het in de podcasts. 
 
Stimuleren regionale aanpak zij-instroom 
Vanuit OCW subsidie is het project ‘regionale aanpak zij-instroom gestart. Het 
Arbeidsmarktplatform ondersteunde in 2019 de regio’s bij de uitvoering van de pilots zij-instroom. 
We hebben een drietal landelijke bijeenkomsten voor de projectleiders en penvoerders  van de 11 
projecten georganiseerd, welke zeer goed bezocht o.a. ook door de  projectleiders die elkaar nu 
goed weten te vinden. De voortgang tijdens de uitvoering van de projecten is gemonitord en er is 
tussentijds over gepubliceerd.  
 
Alle 11 de projecten zijn in 2019 afgerond en het project heeft goede praktijkvoorbeelden 
opgeleverd en diverse publicaties, die gedeeld zijn met de sector middels onze eigen 
communicatiekanalen. https://arbeidsmarktplatformpo.nl/zij-instroom. 
 
Regionale aanpak lerarentekort 
Het ministerie van OCW heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de regio’s om een plan te 
maken voor de aanpak van het lerarentekort. In november 2018 is een subsidievoorstel 
goedgekeurd voor 5 activiteiten:  
1. Organiseren van een landelijke informatiebijeenkomst begin december.  

Op 11 december heeft een landelijke informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waar plenair 
de regeling werd gepresenteerd door OCW. Vervolgens konden de deelnemers via 
workshops en regionale ontmoetingen kennis en inspiratie opdoen voor een aanpak en 
hun netwerk vergroten.  Er waren ongeveer 250 deelnemers uit het PO, VO en MBO 
aanwezig.  
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2. Communiceren over de regeling en ervaringen. 
 Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een landingspagina ingericht met alle informatie en 

praktijkervaringen: https://arbeidsmarktplatformpo.nl/lerarentekort/subsidie-
regionale-aanpak-lerarentekort 

 Het Arbeidsmarktplatform PO maakt zelf nieuwsberichten en updates over de regeling 
en ervaringen rondom een aanpak lerarentekort (waaronder activiteiten van het 
Arbeidsmarktplatform zelf). Deze worden gedeeld via de website, social media en via 
de nieuwsbrief van het Arbeidsmarktplatform PO.   

 De regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO zijn beschikbaar voor informatie 
over de regeling. Zij worden veelvuldig gebeld en gemaild. 

 
3. Ondersteunen en begeleiden van planvorming in regio’s tot 1 april 2019. 

Het animo voor de regeling heeft de verwachtingen overtroffen. Bij het subsidievoorstel is 
uitgegaan van 18 deelnemende regio’s waarvoor de regioadviseurs zoveel mogelijk regio’s 
bezoeken en benaderen. In totaal zijn uiteindelijk 32 regio’s gehonoreerd.   
 

4. Organiseren van kennisdeling en uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s. 
Op 11 februari jongstleden heeft een landelijke kennisdelingsbijeenkomst ‘ Vergroten van 
de vijver’ plaatsgevonden, waar de samenwerking met het bedrijfsleven, de initiatieven 
van UWV en het Participatiefonds centraal stonden in het plenaire deel. De samenwerking 
met het bedrijfsleven is vastgelegd in het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Vervolgens 
konden de deelnemers via workshops aan de slag met goede praktijkvoorbeelden. Er 
waren meer dan honderd deelnemers uit het PO, VO en MBO aanwezig.  
 
De regioadviseurs spelen vooral een makelende rol in en tussen de regio’s. De adviseurs 
kennen de regio en verspreiden hun kennis, netwerk en ervaringen. Ze sluiten aan bij 
(netwerk)bijeenkomsten in de regio. Ook brengt het Arbeidsmarkplatform PO regio’s met 
elkaar in contact en sluiten we aan bij bijeenkomsten vanuit sociale partners. Daarnaast 
vinden vanuit het project van Bedrijfsleven naar PO activiteiten plaats om de relatie 
bedrijfsleven en onderwijs uit te kunnen bouwen en te coördineren op landelijk niveau.  
 

5. Informeren van de landelijke tafel (s) over voortgang in de regio en mogelijke knelpunten. 
Binnen het bestuur van het Arbeidsmarktplatform PO staat de regionale aanpak 
lerarentekort nu structureel op de agenda. Na de bestuursvergadering van februari 2019 is 
een notitie over de voortgang en aandachtspunten opgesteld voor de Landelijke tafel (zie 
bijlage 3b). Daarnaast is ook een overzichtskaart gemaakt met alle ingediende aanvragen 
(zie bijlage 3c). Deze wordt verwerkt in een factsheet om te delen met de sector.  

 
In september 2019 is een aanvullende subsidie verstrekt door OCW voor de volgende 3 activiteiten: 
 Kennisdeling 

Kennisdeling heeft plaatsgevonden via de regioadviseurs, via de nieuwsbrief en social media. In 
november 2019 heeft in samenwerking met Voion een landelijke kennisfestival 
plaatsgevonden. Hierbij waren ruim 160 deelnemers aanwezig. 
Daarnaast zijn vier podcasts opgenomen met ervaringen uit de regio. 
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 Consultaties aan de regio 
Met de RAL regio’s hebben samen met OCW startgesprekken plaatsgevonden. Daarnaast is met 
verschillende regio’s contact geweest ter consultatie over de regionale samenwerking, 
uitwerking van de plannen of vragen over de nieuwe RAP regeling. 
 

 Monitoring 
Vanuit het Arbeidsmarktplatform PO is een bijdrage geleverd aan de monitoring van de RAL 
regeling. Zo heeft er o.a. een cijfermatige analyse plaatsgevonden op de witte vlekken voor de 
Landelijke Tafel. 

 
3.  Bestuurssamenstelling 2019 

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. Er 
zijn twee bestuursleden gewijzigd in 2019. Pien Verwilligen (PO-raad) is opgevolgd door Edwin 
van Bokhoven (PO-Raad) en Ingrid Doornbos (AVS) heeft het lidmaatschap overgenomen van 
Petra van Haren (AVS) De bestuurssamenstelling was per 31 december 2019 als volgt:   
 
Ton Groot Zwaaftink (voorzitter)  PO-Raad 
Edwin van Bokhoven    PO-Raad 
Michel Everink     PO-Raad 
Margreet Vendel    PO-Raad 
Eugenie Stolk     Algemene Onderwijsbond 
Ingrid Doornbos    AVS 
Jan van den Dries    Federatie van Onderwijsvakorganisaties 
Joyce Rosenthal     CNV Onderwijs 
 
Het bestuur werd ondersteund door ambtelijk secretaris Rebecca Schoon van het CAOP. 
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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 de sectorale arbeidsmarktmiddelen po 
van artikel 9 van het convenant dat de Staatssecretaris van OCW, de PO-Raad en de 
werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao hebben gesloten. Met ingang van 2018 zijn 
deze middelen toegevoegd aan de lumpsum en hebben de sociale partners met het Ministerie 
afgesproken dat deze middelen voortaan rechtstreeks bij de scholen worden gecollecteerd. 
Daarvoor hebben sociale partners de cao Arbeidsmarktmiddelen po en G.O. en 
Vakbondsfaciliteiten afgesloten. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2022. Voor 2019 is een bedrag van k€ 2.128 beschikbaar. De inning is in 2019 
verzorgd door APG Service partners. 
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6. Verantwoordingscyclus 
In de statuten is vastgelegd dat de stichting elk jaar een begroting opstelt. Met het 
bestuursverslag en de jaarrekening legt de stichting verantwoording af over de besteding van de 
middelen. De wijze waarop de stichting in het boekjaar 2019 uitvoering heeft gegeven aan de 
statutaire 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 2019  
k€ 2.829. De bedrijfskosten bedroegen k€ 337. 
De uitgaven worden gedekt door de arbeidsmarktmiddelen 2019 (k€ 2.128), de bijdragen 
subsidie-projecten (k€488), overige bijdragen (k€46) en het eigen vermogen (k€ 504).  
 
Het gerealiseerde exploitatiesaldo is k€ 402 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt 
doordat gedurende het jaar nieuwe projecten zijn gestart om in te spelen op actuele 
ontwikkelingen. Deze projecten zijn niet of niet volledig opgenomen in de begroting.  
 

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 worden 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 2020 is een begroting opgesteld. In deze begroting bedragen de totale programmakosten 
k€ 1.756 en de bedrijfskosten k€ 369. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de 
werkgeversbijdragen 2020 ad k€ 2.050 en het eigen vermogen per 31 december 2019. 
Naar verwachting resteert per 31 december 2020 daarmee een eigen vermogen van circa  
k€ 200. 
 
Covid-19 
Op het moment van het opstellen van deze jaarrekening is het COVID-19 virus in Nederland en 
zijn er door de overheid maatregelen getroffen die veel impact hebben op de hele bevolking en 
alle publieke en private ondernemingen. 
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Naar verwachting zal de continuïteit van de activiteiten van de Stichting Arbeidsmarktplatform 
Primair Onderwijs hierdoor niet in gevaar komen. 
 
 
 
Den Haag, 2 april 2020 
 
Het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt platform Primair Onderwijs 
 
 
De heer A.J.M. Groot Zwaaftink   De heer H.J. de Jong 
PO-Raad (voorzitter) CNV Onderwijs (penningmeester) 
 
 
De heer E.F. van Bokhoven   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) 
 
 
 
De heer J. Evers     I.D. Doornbos - Stienstra   
Algemene Onderwijsbond (lid)   Algemene Vereniging Schoolleiders (lid) 
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1 Balans 

 

 
 
Balans per 31 december 2019 na verwerking exploitatiesaldo 
 
 
 

 
 

nr. 31-12-2019 31-12-2018

€ €
Activa

Vorderingen 1   315.333       537.288       

Liquide middelen 2   569.170       1.599.213   

Totaal activa 884.503       2.136.501   

Passiva

Eigen vermogen 3   588.118       1.092.861   

Kortlopende schulden 4   296.385       1.043.640   

Totaal passiva 884.503       2.136.501   
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Staat van baten en lasten 2019 
 

 

nr. 2019
Begroting 

2019 2018

€ € €

Netto-omzet

Omzet (subsidies en bijdragen) 7 2.661.663     2.513.972     4.576.203     

Directe projectkosten 8 (2.829.137)    (2.262.972)    (3.359.773)    

(167.474)       251.000         1.216.430     

Bedrijfskosten

Bestuursondersteuning 9 247.404         259.000         248.184         

Bestuurskosten 10 33.803           37.000           26.068           

Overige bedrijfskosten 11 56.084           58.000           62.400           

Som der kosten 337.291         354.000         336.652         

Bedrijfsresultaat (504.765)       (103.000)       879.778         

Renteresultaat 12 22                   -                      142                 

Exploitatiesaldo (504.743)       (103.000)       879.920         
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2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 

 

 
De stichting 
 
De Stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs 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 2019 (vastgesteld door het bestuur d.d. 
16 november 2018), 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 2019. 
 
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. 
 
Debiteuren 
De post debiteuren heeft betrekking op de bijdrage in het project “Verkenning naar (de 
mogelijkheden van) gedifferentieerd loopbaanbeleid. Dit bedrag zal naar verwachting begin 
2020 worden ontvangen.  
 
Vooruitbetaalde bedragen 
De vooruitbetaalde bedragen betreft de voorschotnota (k€ 281) van het CAOP voor de 
ondersteuning over het eerste kwartaal 2020.  
 
Nog te ontvangen arbeidsmarktmiddelen 
De nog te ontvangen arbeidsmarktmiddelen betreft afdrachten welke nog niet zijn ontvangen 
per 31 december 2019 onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
 

 
Nog te ontvangen bedragen 
De post nog te ontvangen bedragen betreft een bijdrage in de kosten door het 
Vervangingsfonds/Participatiefonds in het project werkbelevingstool. Deze bijdrage in de kosten 

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Debiteuren 10.690         -                    

Vooruitbetaalde bedragen 281.627       378.469       

Nog te ontvangen POvoorderegio -                    84.785         

Nog te ontvangen arbeidsmarktmiddelen 12.512         39.274         

Nog te ontvangen bedragen 10.482         34.618         

Nog te ontvangen rente 22                 142               

Totaal vorderingen 315.333       537.288       

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Nog te ontvangen arbeidsmarktmiddelen 13.493         45.196         

Voorziening dubieuze vorderingen (981)             (5.922)          

Totaal nog te ontvangen arbeidsmarktmiddelen 12.512         39.274         
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zal naar verwachting begin 2020 worden ontvangen.  
 
Nog te ontvangen rente 
De post nog te ontvangen rente betreft de renteopbrengsten over 2019, welke begin 2020 zijn 
ontvangen. 
 
 
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. 
 
Nog te ontvangen facturen 
Deze post heeft met name betrekking op de factuur van het CAOP voor de werkzaamheden in 
2019 (k€ 100) en een factuur voor het project werkbelevingstool (k€ 11).  

2019 2018

€ €

Algemene reserve per 1 januari 1.092.861   212.941       

Toevoeging exploitatiesaldo (504.743)     879.920       

Algemene reserve per 31 december 588.118       1.092.861   

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Crediteuren 169.256       90.625         

Nog te ontvangen facturen 118.509       156.822       

Subsidie Ministerie van OCW Vierslagleren 6.177           169.058       

Subsidie Ministerie van OCW regionale aanpak tekorten 2.393           207.276       

Nog te betalen bedragen 50                 -                    

Projectverplichtingen -                    381.212       

Subsidie Landeli jk Transfercentrum -                    38.647         

Totaal kortlopende schulden 296.385       1.043.640   
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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. 
 
Subsidie Ministerie van OCW regionale aanpak tekorten 
De subsidie Ministerie van OCW regionale aanpak tekorten heeft betrekking op de subsidie voor 
“Plan van aanpak regionale tekorten PO 2018 – 2019” welke het Ministerie van OCW in 
november 2018 heeft toegekend. Het betreft het verschil tussen het ontvangen bedrag en de 
subsidiabele kosten. 
 
 
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. 
 
 
 
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 excl. BTW. 
De daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden is afhankelijk van de gevraagde 
ondersteuning. 
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4 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

 
7. Omzet (subsidies en bijdragen) 

 
 
Arbeidsmarktmiddelen 
Met ingang van 1 januari 2018 worden de sectorale arbeidsmarktmiddelen po conform het 
Convenant decentrale arbeidsvoorwaardenvorming in de sector primair onderwijs toegevoegd 
aan de lumpsum van de scholen. In de cao po 2018-2023 is afgesproken dat de werkgevers in 
het primair onderwijs een vast bedrag van € 1,41 (bedrag per 1 januari 2019) per leerling 
afdragen.  
 
Overige bijdragen 
Voor verschillende projecten zijn er bijdragen in de kosten ontvangen ter financiering van een 
deel van de kosten. 
  
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 

 2019
Begroting 

2019 2018

€ € €

Arbeidsmarktplatform-middelen

Arbeidsmarktmiddelen 2.127.569     2.050.000     2.091.760     

Subsidie Ministerie van OCW voorgaande jaren -                      -                      904.447         

Vri jval arbeidsmarktmiddelen -                      -                      647.972         

Overige bijdragen 46.371           -                      -                      

Totaal Arbeidsmarktplatform-middelen 2.173.940     2.050.000     3.644.179     

Subsidie-projecten

Vierslagleren 11.723           15.000           23.595           

Landeli jk TransferCentrum 38.647           16.000           138.860         

Zi j-instromers in het PO 151.158         150.000         688.536         

Aanpak regionale tekorten 286.195         282.972         75.696           

Overige bijdragen -                      -                      5.337             

Totaal subsidie-projecten 487.723         463.972         932.024         

Totaal subsidies en bijdragen 2.661.663     2.513.972     4.576.203     
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deze vrijval ingezet voor de “coördinatie van de afwikkeling van Vierslagleren” en het project 
“zij-instromers in het PO”. 
 
Regionale aanpak tekorten 2018-2019 
In november 2018 heeft het Ministerie van OCW een subsidie beschikbaar gesteld van ten 
hoogste € 282.972 voor de uitvoering van “Plan van aanpak regionale tekorten PO 2018 – 2019”. 
In oktober 2019 is een aanvullende bijdrage toegekend van €81.312. De looptijd van deze 
subsidie is van 6 november 2018 tot en met 31 december 2019.  
 
 
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 na vaststelling van de begroting de beschikbare middelen zijn ingezet voor 
extra activiteiten.  
 
Op bladzijde 40 worden de projectkosten nader gespecificeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019
Begroting 

2019 2018

€ € €

Arbeidsmarktplatform-projecten

Kenniscentrum 967.539         780.000         754.714         

Arbeidsmarktvraagstukken 520.139         284.000         697.704         

Professionele werkomgeving 493.473         350.000         581.829         

Activiteiten op verzoek van de cao-tafel PO 263.993         285.000         301.293         

Overige projecten 96.026           100.000         97.546           

Totaal Arbeidsmarktplatform-projecten 2.341.170     1.799.000     2.433.086     

Subsidieprojecten

Vierslagleren 11.723           15.000           23.595           

Landeli jk TransferCentrum 38.891           16.000           138.860         

Zi j-instromers in het PO 151.158         150.000         688.536         

Regionale tekorten 2018-2019 286.195         282.972         75.696           

Totaal subsidieprojecten 487.967         463.972         926.687         

Totaal directe projectkosten 2.829.137     2.262.972     3.359.773     
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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 2019 geen personeel in dienst gehad (2018: nihil). 
 
10. Bestuurskosten 

 
 
WNT-verantwoording 2019 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs 
De activiteiten van de stichting worden gefinancierd uit de sectorale arbeidsmarktmiddelen po 
van artikel 9 van het convenant dat de Staatssecretaris van OCW, de PO-Raad en de 
werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao hebben gesloten. Met ingang van 2018 zijn 
deze middelen toegevoegd aan de lumpsum en hebben de sociale partners met het Ministerie 
afgesproken dat deze middelen voortaan rechtstreeks bij de scholen worden gecollecteerd. Als 
gevolg daarvan valt het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs niet langer onder de Wet 
Normalisering Topinkomens.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2019
Begroting 

2019 2018

€ € €

Jaarplan en begroting 53.746           59.000           58.686           

Coördinatie middelen 81.225           82.000           76.932           

Projectvoorbereiding 47.432           47.000           46.172           

Administratieve ondersteuning 65.001           71.000           66.394           

Totaal bestuursondersteuning 247.404         259.000         248.184         

2019
Begroting 

2019 2018

€ € €

Vacatiegelden 8.880             20.000           10.160           

Strategische sessie 19.288           15.000           13.807           

Overige bestuurskosten 5.635             2.000             2.101             

Totaal bestuurskosten 33.803           37.000           26.068           
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11. Overige bedrijfskosten 
 
De specificatie van deze post is als volgt: 

 
Accountantskosten 
De accountantskosten hebben betrekking op de controle van het jaarverslag. Er zijn geen 
aanvullende diensten verricht door de accountant. 
 
Mutatie voorziening dubieuze vorderingen 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is een bedrag van € 981 nog niet ontvangen van 
de bijdrage voor 2019. In 2020 wordt getracht deze bijdrage alsnog te innen. Uit voorzichtigheid 
is voor deze kosten een voorziening opgenomen. 
 
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. 
 
Den Haag, 2 april 2020 
 
Het Bestuur van de Stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs 
 
De heer A.J.M. Groot Zwaaftink   De heer H.J. de Jong 
PO-Raad (voorzitter) CNV Onderwijs (penningmeester) 
 
 
De heer E.F. van Bokhoven   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) 
 
 
De heer J. Evers     I.D. Doornbos - Stienstra   
Algemene Onderwijsbond (lid)   Algemene Vereniging Schoolleiders (lid)   

2019
Begroting 

2019 2018

€ € €

Financieel beheer 38.708           43.000           40.965           

Accountantskosten 8.303             8.000             10.291           

Functionaris AVG 2.118             2.000             2.118             

Mutatie voorziening dubieuze vorderingen 981                 -                      5.922             

Overige bureaukosten 5.974             5.000             3.104             

Totaal overige bedrijfskosten 56.084           58.000           62.400           
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5  Specificatie directe projectkosten 

 
 

 

2019
Begroting 

2019 2018

€ € €

Kenniscentrum

Website platform 124.295         110.000         101.190         

Communicatie 119.975         120.000         117.020         

Thematische verkenningen 228.625         180.000         145.879         

Kennisloket en panel 19.954           32.000           36.059           

Arbeidsmarktanalyse 47.005           56.000           57.103           

Onderwijsatlas 88.308           72.000           -                      

Regionale ondersteuning en de banenafspraak 241.916         134.000         129.296         

Regionale arbeidsmarktanalyses en maatwerk 10.730           15.000           82.330           

Scenariomodel beheer en onderhoud 86.731           61.000           85.837           

Totaal Kenniscentrum 967.539         780.000         754.714         

Arbeidsmarktvraagstukken

Qompas - Helden voor de klas campagne 61.127           62.000           85.863           

Imagocampagne Wat draag ji j bij? 146.545         155.000         165.047         

Regionale innovatieve pilots 40.735           67.000           222.647         

Zi j instroom uit bedrijfsleven 75.680           -                      -                      

Imagocampagne 164.769         -                      -                      

Verkenning werken in het onderwijs 3.209             -                      -                      

Begeleidingscommissie VF 4.835             -                      -                      

POvoorderegio 9.811             -                      224.147         

Pi lot datagericht werken 13.428           -                      -                      

Totaal arbeidsmarktvraagstukken 520.139         284.000         697.704         
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2019
Begroting 

2019 2018

€ € €

Professionele werkomgeving

Tegemoetkoming DI (2.057)            -                      37.444           

Kom Kijken in de Klas 153.970         200.000         195.940         

Werkdruk -                      150.000         134.761         

School en omgeving 99.420           -                      105.876         

Platform werkdruk 201.986         -                      107.808         

Loopbaanontwikkeling 40.154           -                      -                      

Totaal professionele werkomgeving 493.473         350.000         581.829         

Activiteiten op verzoek van de cao-tafel PO

Actualiteiten/verzoeken CAO-tafel -                      140.000         1.333             

Ronde sectortafel -                      -                      30.125           

Handreiking werkdruk -                      -                      39.937           

Functiebeschrijvingen leraar PO -                      -                      56.791           

Handreiking werkverdeling -                      -                      6.861             

Verkenning schoolleiders -                      -                      14.328           

Bijeenkomsten NOT 35.595           -                      -                      

Vooronderzoek actualiseren functiebeschijvingen 55.441           -                      -                      

Functie beschrijving schoolleiders 30.917           -                      -                      

Kleine verzoeken cao-tafel 317                 40.000           -                      

Ondersteuning CAO-tafel PO 126.319         85.000           136.918         

Ondersteuning werkgroep AVV en inning 15.404           20.000           15.000           

Totaal Activiteiten op verzoek van de cao-tafel PO 263.993         285.000         301.293         

Overige projecten

Stichting van het Onderwijs 55.000           100.000         97.546           

Zelftest voor zij instromers 13.526           -                      -                      

Baanbrekers 27.500           -                      -                      

Totaal Overige projecten 96.026           100.000         97.546           

Totaal directe projectkosten Arbeidsmarktplatform 2.341.170     1.799.000     2.433.086     
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2019
Begroting 

2019 2018

€ € €

Landelijk Transfercentrum

Coördinatie 5.075             -                      14.946           

Communicatie 21.580           -                      33.430           

Digitale ondersteuning 3.602             -                      17.734           

Monitoring -                      -                      5.393             

Financiën 1.189             -                      1.277             

Helpdesk 7.445             -                      4.178             

Pool leerkrachten vluchtelingenkinderen -                      -                      3.004             

Van bedrijfsleven naar PO -                      -                      58.898           

Totaal Landelijk Transfercentrum 38.891           16.000           138.860         

Subsidieregeling Vierslagleren

Subsidieregeling Vierslagleren -                      -                      (8.500)            

Coördinatie kosten 11.723           15.000           32.095           

Totaal Vierslagleren 11.723           15.000           23.595           

Zij-instromers in het PO

Stimulering regionale aanpak zi j-instroom po 151.158         150.000         688.536         

Totaal Zij-instromers in het PO 151.158         150.000         688.536         

Regionale aanpak tekorten

Regionale aanpak tekorten 286.195         282.972         75.696           

Totaal regionale aanpak tekorten 286.195         282.972         75.696           

Totaal directe projectkosten subsidie-projecten 487.967         463.972         926.687         

Totaal directe projectkosten 2.829.137     2.262.972     3.359.773     


