
AAN DE SLAG MET PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING VIA DE RAP



Professionele ontwikkeling
in de regio

In het kader van de subsidieregeling Regionale 
Aanpak Personeelstekorten (RAP) konden 
schoolbesturen subsidie aanvragen om samen in 
de regio personeelstekorten aan te pakken. Onder 
de programmalijn ‘Behoud’ behoorde professionele 
ontwikkeling tot een van de thema’s waar gezamenlijke 
inzet op mogelijk was. In totaal zijn er 42  
RAP-aanvragen vanuit het primair onderwijs 
toegekend. In 37 van deze aanvragen zijn concrete 
activiteiten opgenomen gericht op professionele 
ontwikkeling.

Bij professionele ontwikkeling maken wij 
onderscheid tussen:

• Professionalisering, het (nog) beter worden in je vak.  
Het gaat hierbij om verdieping en specialisatie;

• Ontwikkeling, nieuwe dingen doen, andere taken uitvoeren;
• Loopbaanstappen, een stap in functie en/of loonschaal.  

Een daadwerkelijke switch.

Met continue aandacht voor professionele ontwikkeling blijven 
kennis en vaardigheden behouden en worden groei en loop-
baanstappen mogelijk. Dit draagt ook bij aan een aantrekkelijke 
werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen 
en ontplooien. Zo blijft de juiste match tussen persoon en werk 
behouden.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-68562.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-68562.html


Er zijn binnen het onderwijs tal van mogelijkheden om je op 
persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. Dit kan zowel 
binnen als buiten de school. Onderstaand schema brengt een aantal 
richtingen in beeld. Deze richtingen vragen om dialoog tussen 
leidinggevende en medewerker maar ook in teamverband.

Ondersteunen van collega’s 
• begeleiding van starters en zij instromers
• begeleiding en coaching van collega’s

Organiseren van onderwijs
• (interne) beleidsontwikkeling

Ontwikkelen van onderwijs
• onderzoek doen en/of ontwerpen van onderwijs
• profielschets opstellen van de onderwijsprofessional van de toekomst

Functieswitch
• van OOP naar leerkracht
• van leerkracht naar IB
• van leerkracht naar directie

• regionale ontwikkeltrajecten aanbieden 
• gezamenlijk opleidingsaanbod (ontwikkelen en) aanbieden

Verdiepen en specialiseren
• verdieping van bestaande kennis 

door middel van professionalise-
ringsaanbod

• specialisatie op vakinhoud,  
didactiek, pedagogiek, leerlingzorg 
bijv. gedragsspecialist,  
taal-/rekencoördinator

Bovenschools werk of overstap naar 
een andere school, bestuur of andere 
sector

• overstap, bijvoorbeeld van regulier 
onderwijs naar speciaal onderwijs 
of VO

• bovenschools beleidswerk of  
bovenschools specialist

Gericht 
op het 

(ondersteunen 
van) het leren 
van leerlingen

Gericht op 
het uitvoeren 
van andere 
taken

Gericht op 
andere functies 

Gericht op een 
focus buiten de 

school
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Bij de ontwikkeling van dit schema is gebruik gemaakt van het Beroepsbeeld van de leraar, de AP-PO publicatie Loopbaanschetsen en de ontwikkelingen die beschreven worden 
in de RAP-aanvragen.

Regionale samenwerking

Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
Professionele ontwikkeling vindt plaats binnen de school en binnen het 
schoolbestuur. Daarnaast groeit het aantal regionale samenwerkingen 
waarin wordt samengewerkt met een regionaal opleidingsinstituut voor 
diverse ontwikkeltrajecten.
 



Richtingen
In de plannen van aanpak zijn diverse activiteiten benoemd die de professionele ontwikkeling
stimuleren. Het overgrote deel van de regio’s kiezen voor activiteiten binnen de school 
die zijn gericht op de begeleiding van startende leraren, kennisdeling en het creëren van 
loopbaanpaden en -perspectief. Onderstaand overzicht brengt de richtingen van de activiteiten 
in beeld.

Binnen de school gericht 
op het leren van leerlingen

31
regio’s

Binnen de school 
gericht op het uitvoeren van  

andere taken37
regio’s

Binnen de school gericht 
op een andere functie

7 regio’s
Buiten de 

School

11
regio’s



Richtingen uitgesplitst

Bijzondere activiteiten
 
Een aantal initiatieven zijn bijzondere activiteiten die minder vaak 
voorkomen en niet passen binnen één categorie. 

• Duurzame leeromgeving /
leergemeenschap

• Hybridisering
• Fonds   

(interprofessionalisering)
• Pilots
• Ziekteverzuimbeleid  

(incl werkdrukbeleving)
• Deeltijdfactor  

(wtf verhogen)
• Inspiratiebijeenkomsten
• Community 

• Regionaal  
loopbaancentrum

• Leeftijdsbewust  
personeelsbeleid

• Meerjaren personeelsana-
lyse

• Internationaal uitwisse-
lingsproject

• Digitaal platform
• Masterclasses
• Regionaal functiehuis 

Regio’s die aan de slag gaan met loopbaanpaden 
en -perspectief: 

• Groningen Ommelanden
• Noord-Holland-Noord - West Friesland
• Twente Oost-Nederland 
• Arnhem – Renkum, Almere 
• Alphen e.o. 
• Amersfoort-Leusden
• Zuid Limburg, Noord Limburg 

Functiedifferentiatie
Regio’s die aan de slag gaan met functiedifferentie:  
Liemers-Rheden-Achterhoek-Haaksbergen,  
Stedendriehoek Salland, MCPO Rijnmond. 

Regionale samenwerking
Ook zijn er initiatieven die zich richten op de regionale 
samenwerking in de vorm van innovatiewerkplaatsen, lera-
renacademie en een regionaal functiehuis. 



Interactief overzicht
De volgende regio’s die deelnemen aan de RAP-subsidieregeling 
gaan met één of meer activiteiten aan de slag met professionele 
ontwikkeling. Klik op de landkaart voor meer informatie over de 
regio’s, hoe ze samenwerken en hoe ze tekorten in hun regio 
aanpakken.  

https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/groningen-ommelanden
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/groningen-stad
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/drenthe
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/friesland
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/kop-van-overijssel
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/west-friesland
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/alkmaar
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/nhz-ijmond
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/zuid-kennemerland
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/zaanstad
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/waterland
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/noodplannen-g5
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/haarlemmermeer
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/zoetermeer-voorschoten-wassenaar-poolwest
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/leiden
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/alphen
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/noodplannen-g5
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/schiedam-vlaardingen
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/haaglanden-poolwest
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/noodplannen-g5
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/gouda
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/noodplannen-g5
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/gooi
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/almere
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/lelystad-dronten
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/zwolle-e.o
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/veluwe-salland
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/twente
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/stedendriehoek-salland-pon
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/liemers-rheden-achterhoek-haaksbergen-pon
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/arnhem-renkum
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/nijmegen
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/utrecht-gelderland
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/amersfoort-leusden
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/zuidoost-utrecht
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/zuidwest-utrecht
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/drechtsteden
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/noordoost-brabant-optimus
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/noordoost-brabant-condor
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/noord-limburg
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/midden-brabant
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/breda-zundert-en-oosterhout
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/zeeland
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/midden-limburg
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/zuid-limburg
https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/primair-onderwijs/voorne-putten-en-rozenburg


Schiedam/Vlaardingen
Thema: Regionaal functiehuis
Het behouden van personeel voor de regio door 
het functiehuis op regionaal niveau te herschrijven. 
Hiermee verlagen ze de concurrentie en zal het in 
het kader van duurzame inzetbaarheid onderlinge 
overdracht versoepelen. Door de pilots kunnen 
‘nieuwe’ functies ontstaan. Deze functies worden 
regionaal ingezet.

Midden-Limburg
Thema: Regionale professionalisering
Per school of bestuur zijn er professionaliserings-
mogelijkheden voor leerkrachten, maar dit is nog 
niet regionaal georganiseerd. Hier valt veel te 
winnen voor het behoud van kwaliteit. Bovendien 
draagt het bij aan het aantrekkelijker maken van 
de gehele regio. Het is efficiënter en vergroot de 
scholingsmogelijkheden. Na een aanzet in het 
schooljaar 2019-2020, wordt dit initiatief de ko-
mende 2 jaar verder opgepakt. Daarnaast volgt er 
een plan om regionaal te gaan samenwerken in het 
opleiden van directeuren.

Lelystad/Dronten
Thema: Professionaliseren van werkbegeleiders
Personeel behouden door in te zetten op het extra 
begeleiden van zij-instromers, leraarondersteuners 
in opleiding en startende leerkrachten. Daarmee 
investeren ze ook in de kwaliteit van de begelei-
ders die zij-instromers ‘on the job’ begeleiden. Het 
beoogd resultaat is een hogere kwaliteit van de 
begeleiding van zij-instromers, een teamcultuur 
waarin geleerd mag worden en het breed in de 
school vergroten van kennis en vaardigheden op 
het gebied van begeleiden en opleiden. 

Inspiratie uit de praktijk
Voor de verkenning zijn vijf regio’s geselecteerd met interessante en concrete plannen 
voor ontwikkeling, professionalisering en/of loopbaanstappen:  
Lelystad/Dronten, Midden-Limburg, Schiedam-Vlaardingen, Twente/Oost-Nederland 
en Zuid-Limburg. Twee van deze regio’s delen in deze publicatie hun praktijkervaring. 
De drie andere regio’s zijn hieronder uitgelicht. 



INSPIRATIE UIT DE PRAKTIJK: 
REGISSEUR VAN JE EIGEN LOOPBAAN
(Regio Zuid-Limburg)



Via het Regionale Talent Centrum (RTC) en de RAP-subsidie werken 
13 schoolbesturen in Zuid-Limburg samen aan de professionalisering 
van onderwijsondersteunend personeel, leraren en schooldirecteuren. 
Heldere communicatie tussen alle  groepen speelt hierin een 
sleutelrol.

Loopbaan-coaching
Met RAL- en RAP-subsidies is het RTC sinds 2018 verder 
doorontwikkeld, wat onder meer leidde tot de lancering van  
www.ikbenleerkracht.nl. De website is een drieluik met als doel nieuwe 
mensen vanuit het voortgezet onderwijs of zij-instromers naar het  
basisschoolleraarschap te trekken, mensen die ooit in het onderwijs 
werkzaam waren weer terug te halen en leerkrachten te begeleiden in 
hun loopbaanontwikkeling. RTC-projectleider Frank Bruijenberg vertelt: 
“Alle medewerkers van de deelnemende stichtingen kunnen vragen 
over hun mobiliteit en loopbaan gedurende 1 tot 2 uur bespreken met 
onze onafhankelijke coaches. Dit kan met of zonder medeweten van 
hun schooldirecteur of HR-afdeling. Als ze vervolgens iets willen doen 
met onze adviezen, moeten ze daar uiteraard wel over in gesprek gaan 
met hun leidinggevende. Op die manier kunnen leraren zelf de regie 
nemen over hun loopbaan. Om de coaching-gesprekken goed voor te 
bereiden, maken we gebruik van de HRMOVATION-app. Hij zegt iets 
over je motivatie in relatie tot je werk. Na het invullen van een aantal 
vragen krijg je punten aangereikt waaraan je kunt gaan werken.”

In 2014, toen er subsidies beschikbaar kwamen voor de oprichting van 
Regionale Transfer Centers, bevond Limburg zich in de positie een 
overschot aan basisschoolleerkrachten te hebben. De regionale 
schoolbesturen waren dusdanig groot dat ze de mobiliteit in het primair 
onderwijs zelf goed konden regelen. In plaats van een Regionaal Transfer 
Centrum werd daarom een Regionaal Talent Centrum opgericht, met als 
doel bestaande arbeidskrachten voor het onderwijs te behouden. Want 
mede vanwege de vergrijzing zouden ze op een later tijdstip hard nodig 
zijn.

“De betrokken schoolbesturen 
organiseren ook zelf goede initiatieven, 
maar samen kunnen we nog meer”

http://www.ikbenleerkracht.nl


Intervisietraject
Uit de gesprekken tussen leraren en coaches bleek dat leidinggevenden 
een cruciale rol spelen in de loopbaanontwikkeling van hun 
medewerkers. Vooral communicatie is essentieel. “Als je dat niet goed 
aanpakt, verlies je mensen, en dan met name de jongeren”, vervolgt 
Bruijenberg. “Veel leidinggevenden hebben aandacht voor hun  
personeel. Leren loslaten en vertrouwen op de competentie van je 
medewerkers is belangrijk. Daarom zijn we twee jaar geleden gestart 
met een intervisietraject voor schooldirecteuren. Inmiddels hebben hier 
al 56 directeuren aan deelgenomen.” Het traject bestaat uit vijf 
workshops waarin de deelnemers aan de hand van een casus inzicht 
verwerven in het effect van hun communicatie op medewerkers. 
Van daaruit gaan ze, met behulp van een e-learning omgeving, aan de 
slag met hun eigen professionalisering. Ze leren open en transparante 
gesprekken aan te gaan met medewerkers. Het intervisietraject is een 
aanvulling op de vele professionaliseringstrajecten die de schoolbesturen 
zelf aanbieden. Directeuren doen mee op vrijwillige basis. Bruijenberg: 
“Het moet vanuit intrinsieke motivatie komen. Ook hier is de rode draad 
zelf de regie te nemen.”

Sterke teams
Op die manier helpt het RTC/www.ikbenleerkracht.nl directeuren, 
leraren en onderwijsondersteunend personeel in dialoog te treden over 
professioneel handelen binnen het beroep. Dit sterkt en motiveert de 
teams die schooldirecties en hun medewerkers samen vormen. “In het 
basisonderwijs doen we allemaal ons uiterste best voor de kinderen. 
Maar onderwijsmensen zijn loyaal, en soms ook té loyaal. Met alles wat 
op de leraar afkomt, moet je hem of haar als directeur soms ook in 
bescherming nemen en prioriteiten stellen. Anderzijds wordt ook de 
functie van directeur steeds complexer. Je moet als onderdeel van een 
stichting ook boven-schools kunnen denken. Naast de kinderen en de 
leraren heb je ook met ouders te maken. Dit vergt de juiste vaardig-
heden.” Via het RTC/www.ikbenleerkracht.nl worden ook onderwijs-
assistenten bijgespijkerd, die tegenwoordig versterkt het onderwijs 
instromen. Het centrum zorgt er tevens voor dat starters en herintreders 
goed beslagen ten ijs komen. “De betrokken schoolbesturen  
organiseren ook zelf goede initiatieven, maar samen kunnen we nog 
meer”, besluit Bruijenberg, die dezelfde formule nu ook aan het opzetten 
is in Noord-Limburg. Zeven schoolbesturen doen mee. Ze kunnen 
gebruik maken van de expertise die al is opgebouwd in Zuid-Limburg.



INSPIRATIE UIT DE PRAKTIJK: 
KENNISNETWERK LERENDE LERAREN 
(Regio Twente/Oost-Nederland)



“Van samen opleiden naar 
samen professionaliseren”
Het basisschoolonderwijs in Twente/
Oost-Nederland maakt de stap van samen 
opleiden naar samen professionaliseren. Dit 
zal uitmonden in een Digitaal Loopbaanloket. 
Edmée Suasso vertelt hoe regionale 
samenwerking leidt tot dynamiek en 
enthousiasme.

Van en met elkaar leren
Binnen het Kennisnetwerk Lerende Leraren 
werken in Twente/Oost-Nederland 110 basis-
scholen en de pabo samen bij het opleiden van 
leraren. Alle grote basisschoolbesturen doen 
mee. Daarnaast focust het netwerk op 
professionalisering. De afgelopen jaren zijn 
diverse Expertgroepen ontstaan. “Binnen iedere 
school of schoolbestuur vind je een aantal rollen 
die vrij eenzaam zijn”, vertelt Suasso. “Denk aan 
IB’ers, taal- of rekencoördinatoren. 
Deze mensen hebben behoefte om elkaar te  
ontmoeten en ervaring te delen. Ze ontdekken 
hierdoor ook de kracht van het collectief. Het 
netwerk heeft schoolbesturen, pabo, ROC en 
het regionale mobiliteitscentrum verbonden op 
basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van onderwijsprofessionals. 
Een krachtig voorbeeld is de Expertgroep voor 
startersbegeleiding waarin experts uit al deze 
organisaties zich buigen over wat starters in 
het beroep nodig hebben en op basis daarvan 
begeleiding vormgeven en ervaringen terug-
koppelen.” Verder werken schoolbesturen en 
pabo binnen het netwerk als ‘Professionele 
Leergemeenschappen’ samen rond thema’s 
zoals digitale geletterdheid en Wetenschap & 
Techniek in het basisonderwijs. 

Edmée Suasso werkt bij Hogeschool Saxion en 
is  programmaleider van het ‘Kennisnetwerk 
Lerende Leraren’. Van daaruit is ze projectleider 
van de Regionale Aanpak Personeelstekort 
(RAP). In 2000 bundelden basisscholen en 
pabo in Twente/Oost-Nederland de krachten 
rond de opleiding van onderwijsprofessionals.  
De aanleiding was de spagaat tussen twee 
leerplekken waarin pabostudenten zich 
bewogen: de lerarenopleiding en de school. 
“Het ontbrak aan een rechtstreekse verbinding 
tussen deze beide omgevingen”, vertelt Suasso. 
“Terwijl het omzetten van theorie naar praktijk 
en vice versa juist een van de moeilijkste  
aspecten van het leren is. Hier wilden wij samen 
een oplossing voor vinden. Wat moet een leraar 
eigenlijk weten? Dat was vroeger het primaat 
van de lerarenopleiding, maar het beroep 
ontwikkelt zich snel. Door als pabo samen met 
scholen de kernaspecten te definiëren, kun je  
op deze ontwikkelingen anticiperen.”



Aandacht en structuur
Als programmaleider van het Kennisnetwerk 
namens Saxion werkt Edmée Suasso samen met 
de programmaleider vanuit de schoolbesturen. 
Het vergt aandacht en overleg om alles in 
goede banen te leiden. “Zeker als je het netwerk 
gaat uitbreiden is het cruciaal om de essentiële 
zaken die je met elkaar hebt afgesproken  
overeind te houden en eraan te blijven  
herinneren waar we vandaan komen. Je moet 
ook scherp zijn op ontwikkelingen die vanzelf-
sprekend zijn. Inmiddels ontstaan binnen  
diverse schoolbesturen steeds meer leer- en 
opleidingsteams met elk hun eigen kleur. Mooi 
om te zien, want verbinding mag nooit  
belemmerend zijn voor eigenheid. Anderzijds 
moeten we als netwerk ook onze gezamenlijke 
ambitie blijven borgen. Daarom organiseren we 
zes keer per jaar een bijeenkomst met alle oplei-
ders van zowel de pabo als de scholen. Twee 
keer per jaar doen ook de schooldirecteuren mee 
en vier keer per jaar komen we samen met de 
aangesloten besturen. Jaarlijks vergaderen de 
schoolbesturen en scholen an sich. Zo spreken 
we op alle lagen de juiste verantwoordelijkheid 
aan.”

Digitaal Loopbaanloket
De effecten van het netwerk zijn volgens Suas-
so op veel lagen zichtbaar. “Alle deelnemende  
organisaties investeren in het netwerk – een 
bestuurlijk succes. In de Expertgroepen komen 
onderwijskrachten vanuit intrinsieke motivatie 
samen om met en van elkaar te leren - een 
operationeel succes. Maar het grootste succes 
is de kracht en dynamiek die van het netwerk 
uitgaan – een regionaal succes.” De regio telt 
inmiddels veel loopbaanpaden en passende 
opleidingen voor het basisonderwijs. Dit in beeld 
te brengen is het doel van het Digitale Loopbaan-
loket dat eind 2022 wordt gelanceerd. Het online 
platform kan een mooie tool worden om mensen 
te inspireren nieuwe stappen in hun onderwijs-
loopbaan te zetten. Suasso: “We gaan de rollen, 
opleidingen en doorgroeimogelijkheden binnen 
ons regionale basisonderwijs visualiseren. 
Veel schoolbesturen zetten momenteel huisaca-
demies op, en er gebeurt ook ontzettend veel op 
schoolniveau. Daarnaast werken onderwijspro-
fessionals enthousiast mee binnen de netwerkini-
tiatieven. Al deze professionaliserings activiteiten 
worden via het loket onder de aandacht ge-
bracht. Met als centrale vraag: wie ben jij in het 
onderwijs? Wil je leraar worden? Jezelf verder 
ontwikkelen? We wijzen je de weg.”

Durf en innovatie
Natuurlijk moet het Digitale Loopbaanloket 
na de lancering ook duurzaam worden  
onderhouden. Suasso realiseert zich dat dit een 
inspanning van alle organisaties  zal vergen.  
“Je moet medewerkers de ruimte blijven geven 
om zich ook buiten de eigen stichting, op 
netwerkniveau, te ontwikkelen. Met innovatie-
vermogen, lef en durf gaat dit ons lukken!” Op 
termijn, zo hoopt Suasso, kan via het Kennis-
netwerk wellicht ook samenwerking met het 
regionale voortgezet onderwijs ontstaan. Een 
uitdagend vergezicht. “Dat is het zeker, maar er 
ligt een stevig fundament. Waarom zou je het 
wiel nog een keer willen uitvinden?”



Dit is een uitgave van het Arbeidsmarktplatform PO. Het Arbeidsmarktplatform PO is het 
expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs van de werkgeversorganisatie 
PO-Raad en de werknemers-organisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs en de FvOv. 
Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt scholen en schoolbesturen in de sector bij 
arbeidsmarktvraagstukken en vraagstukken op het gebied van de professionele werkomgeving. 
Wilt u meer informatie over het Arbeidsmarktplatform PO? Bezoek dan onze website op 
www.arbeidsmarktplatformpo.nl
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