Hoe houd ik mijn personeel gezond,
gemotiveerd, gekwalificeerd
Fundamentals van verzuimpreventie

Hoe PON bewijst
dat samenwerken loont

Deze whitepaper beschrijft de
succesvolle aanpak van PON.
Een aanpak die ontslagen
voorkomt, personeel in
vaste dienst werk geeft en
ook behoudt, personeel in
beweging brengt en mensen
weer keuzes biedt om te
werken aan hun eigen
loopbaan. Benieuwd naar deze
aanpak?

Personeelscluster Oost-Nederland is werkzaam in een gebied
(Doetinchem en omstreken) waar een forse leerlingendaling plaats
vindt. In de periode van 2010-2013 is de werkgelegenheid met meer
dan 300 fte’s gedaald. De werkgelegenheid blijft zeker tot 2018 onder
druk staan. Ook verandert er voor de besturen als gevolg van de
CAO-PO 2016 en de Wet Werk en Zekerheid veel.
Kortom… een forse uitdaging waar PON een uitstekend antwoord
op heeft gevonden.

Hoe PON bewijst dat samenwerken loont

Wout (directeur):

Wat is PON?

‘Met ‘PON in beweging’ hebben

Personeelscluster Oost-Nederland (PON) is een vereniging van

we een krimp van 45% samen

schoolbesturen in het primair onderwijs (Oost-Nederland). De

opgelost. Dat hebben we
gedaan door terug te gaan in

basis van de vereniging is solidariteit en risicospreiding en op
basis van samenwerking werken aan een passend en gezond
personeelsbestand. Uitgangspunt is dat de kwaliteit en de continuïteit

formatie van vijfenvijftig naar

van het onderwijs voorop staat. De focus op kwaliteit en continuïteit

dertig leerkrachten op een

zorgt ervoor dat er gemeenschappelijke belangen ontstaan voor

‘ soepele’ manier, rekening
houdend met de wensen

iedereen: leraren, directeuren en bestuurders.
PON fungeert als kenniscentrum en als dienstverlener op het
gebied van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim. De

en mogelijkheden van de

schoolbesturen vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan honderd

werknemer.’

basisscholen en meer dan vijftienhonderd fte’s. Besturen behouden
hun autonomie en hun verantwoordelijkheid. Juist doordat de
besturen via PON samenwerken zijn de besturen in staat om beter en
duurzaam (onderwijsbeleid) te voeren. De samenwerking die besturen
samen afspreken is echter niet vrijblijvend.

Wat doet PON?
PON verzorgt dienstverlening op drie hoofdterreinen: flexpool, arbo en
Gijs (invalleerkracht):
‘Vrijheid, avontuur, uitdaging.
Steeds opnieuw een klas voor
je zien te winnen is een mooie

loopbaan. Essentieel in de aanpak van PON is de vrijwillige mobiliteit.

Waar zit het succes?
In 2011 start PON met het project ‘In beweging’ als oplossing voor de
dalende leerlingenaantallen bij de aangesloten scholen voor primair

en in mijn geval een dankbare

onderwijs bij PON. Het doel van het project was de werkgelegenheid

uitdaging, omdat ik van de

in de regio van de samenwerkende besturen van PON in stand te

kinderen veel enthousiasme
ontvang.’

houden. Maar vooral de medewerkers en de scholen vitaal te houden:
in beweging te krijgen en te houden. Een professionele, gezonde,
uitdagende werkomgeving waarin mogelijkheden zijn voor (in)formeel
leren, loopbaanmogelijkheden en mobiliteit zorgt ervoor dat mensen
gemotiveerd, professioneel, betrokken en gezond aan het werk gaan
en blijven.
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Duurzame inzetbaarheid
Het ontwikkelen van
duurzame inzetbaarheid
van medewerkers is voor
scholen een must. En dat
het werkt blijkt uit het
onderzoek, uitgevoerd
in 2016 door Penta Rho
(Middag, 2016).

Duurzame inzetbaarheid wordt als één van de belangrijkste human
resource thema’s gezien van 2016-2017. Een bruikbare definitie van
duurzame inzetbaarheid: ‘Duurzame inzetbaarheid betekent dat
werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk
realiseerbare mogelijkheden evenals over de voorwaarden beschikken
om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn
te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe
in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden
daadwerkelijk te benutten’ (in Lieskamp & Vink, 2015, p. 157 Klink et all).
Op www.duurzameinzetbaarheid.nl worden vijf domeinen
onderscheiden:
•

Gezondheid

•

Betrokkenheid

•

Werkplezier

•

Ontwikkeling

•

Fysieke belasting

Beleid op deze vijf domeinen zorgt voor meer werkplezier, minder
ziekteverzuim, een hogere mate van betrokkenheid en een grote mate
van ervaren beroepstrots. Opvallend in de HRM barometer van 2016Wout (directeur):

2017 (Jansen & Vries de, 2016, p. 9) is dat de focus op geluk van de
medewerker bij 54% van de ondervraagde onderwijsinstellingen een

‘Inzetten op het creëren

centrale plaats inneemt. Duurzame inzetbaarheid is het meest effectief

van mogelijkheden voor de

als het beleid duurzame inzetbaarheid wordt gekoppeld aan de missie

medewerkers tot verdere
ontwikkelingen binnen of buiten

van de school, is geborgd in het strategisch hr-beleid van de school of
de groep scholen en de schoolleiders het belang inzien van duurzame
inzetbaarheid. (in Lieskamp & Vink, 2015, p. 245 Kouwenhoven)

het onderwijs. Daar helpt PON
mij uitstekend bij.’

Strategisch hr-beleid kan verdeeld worden in twee beleidsterreinen:
beleidsmaatregelen gericht op het ontwikkelen van medewerkers en
beleidsmaatregelen gericht op het organiseren van (Lieskamp & Vink,
2015, pp. 155-245). Een mooi hulpmiddel om werkplezier in beeld te
brengen is de korte vragenlijst: zeven bronnen van werkplezier. De
resultaten van deze korte vragenlijst vormen de start voor het gesprek
over duurzame inzetbaarheid.

Hoe PON bewijst dat samenwerken loont

3

Gijs (invalleerkracht):

Twee begrippen staan centraal bij duurzaam inzetbaarheidsbeleid:

‘De invalpool wordt door de

ontwikkelen van menselijk kapitaal en employability.

scholen zeer gewaardeerd.

Menselijk kapitaal

Ook de invalleerkrachten die ik

De volgende definitie van menselijk kapitaal past uitstekend bij het

spreek zijn heel tevreden! We

succesverhaal van PON. ‘Menselijk kapitaal is het geheel van niet-

kunnen dus spreken van een

materieel bezit dat economische waarde heeft op de arbeidsmarkt en

win-win-situatie.’

bestaat uit drie componenten: kennis en vaardigheden, persoonlijkheid
en gezondheid. Deze drie componenten van menselijk kapitaal zijn
complementair aan elkaar en versterken elkaar’ (Kossen & Albayrak,
2015, p. 6).
Bij kennis en vaardigheden gaat het om actuele vakinhoudelijke en
algemene kennis. Bij vaardigheden gaat het om vaardigheden die
nodig zijn voor de actuele eisen van het beroep. Van belang bij kennis
en vaardigheden is, dat de (onderwijs)medewerker weet wat zijn
kennis en vaardigheden zijn en of en hoe deze aansluiten in en buiten
zijn eigen beroep. De persoonlijkheid van medewerkers is ook van
invloed op de duurzame inzetbaarheid. Dan gaat het om kenmerken
zoals doorzettingsvermogen, veranderbereidheid, nieuwsgierigheid,
creativiteit. Bij gezondheid gaat het vooral om een goed fysieke en
mentale gezondheid.
Het menselijk kapitaal wordt versterkt door een goede werkomgeving
en door een goede sociale omgeving. Hargreaves en Fullan voegen daar
nog voldoende mogelijkheden voor besluitvorming aan toe (2012).

Bron: (Kossen & Albayrak, 2015, p. 7)
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Gijs (invalleerkracht):

Employability

‘De PON werkwijze is goed voor

Employability is het vermogen om werk te verkrijgen, een goede

de kwaliteit van het onderwijs,

arbeidsmarktpositie te behouden en, indien nodig, een andere functie

omdat er een categorie leraren
in het reguliere onderwijs vast

te vervullen. Employability kan met behulp van vijf componenten in de
praktijk vorm gegeven worden:

zou kunnen lopen. De manier

1. Beroepsexpertise (beroepsspecifieke vaardigheden)

van werken als invaller is een

2.	Anticipatie en optimalisatie (op de hoogte zijn van de

mooie escape voor hen. Zouden
deze leraren gedwongen zijn te
blijven zitten waar ze zitten, zou
dit onoverkomelijk tot burnout
kunnen leiden.’

ontwikkelingen in het beroep en bereid zijn om te veranderen/te
ontwikkelen)
3.	Persoonlijke flexibiliteit (het vermogen om gemakkelijk tussen
banen en organisaties te kunnen wisselen)
4.	Organisatiegevoel (het vermogen van mensen om zich te kunnen
aanpassen aan de bedrijfs-school cultuur)
5. 	Balans (het vermogen om een balans te bewaren tussen werk en
privé)
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid omvat beleid op vier domeinen: in-,
door- en uitstroom, opleidingen, communicatie en beoordelen en
belonen. Het heeft ook een aantal kernmerken. Het beleid dat je voert
is gericht op de langere termijn en men streeft ernaar mensen blijvend
voor het werk inzetbaar te houden. Het beleid is ook preventief. Met
duurzaam inzetbaarheidsbeleid probeer je gezondheidsproblemen te
voorkomen. En je probeert te voorkomen dat mensen gedemotiveerd
en ongeïnteresseerd raken of vastlopen in hun werk. Duurzaam
inzetbaarheidsbeleid is ook gekoppeld aan de strategische doelen van
de school. En het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel
werkgever als werknemer.

Hoe PON bewijst dat samenwerken loont

5

Bij duurzame

Bij duurzame inzetbaarheid is het ook van belang rekening te houden

inzetbaarheid

met de verschillende levensfasen van mensen. Iedere levensfase

versterken meerdere

kenmerkt zich door behoeften aan andere arbeidsvoorwaarden. De

hr-instrumenten elkaar:

starter in het onderwijs heeft meer behoefte aan een goede coach om

professionaliseringsbeleid,

op een gezonde, verantwoorde manier de kennis, vaardigheden en de

arbobeleid,

juiste beroepshouding te ontwikkelen. Mensen die in de spitsuurfase

mobiliteitsbeleid en

van hun leven zijn, combineren vaak een druk gezin met een baan.

loopbaanbeleid. En

Zij hebben meer behoefte aan flexibiliteit om alle ballen in de lucht te

dat is nu precies de

kunnen houden. Terwijl uit onderzoek blijkt dat oudere leraren graag

dienstverlening van PON

willen groeien, leren en ontwikkelen door informeel leren en zij graag

en maakt de aanpak

zinvol werk willen doen. Bij duurzame inzetbaarheid gaat het dus ook

onderscheidend van

om de juiste (beleids-)maatregelen te nemen voor de verschillende

andere aanpakken.

levensfasen (Schoemaker, 2016, pp. 46-52).

Voordelen creëren
voor werkgevers en
werknemers in het belang
van goed onderwijs voor

Voor alle partijen is het voeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid
een voordeel. Voor de werknemers, voor de werkgevers, de overheid
en de maatschappij. Dat maakt het volgende plaatje duidelijk.

alle leerlingen.

Bron. (Kossen & Albayrak, 2015, p. 13)
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Wat doet PON precies?
PON verzorgt dienstverlening op het gebied van flexpool, arbo
en loopbaan. Deze drie hoofdterreinen van de dienstverlening vrijwillige mobiliteit, loopbaanbeleid en arbobeleid - werkt PON in vier
hoofdlijnen uit.
•

Risicomanagement op personeelsgebied

•	De juiste kwaliteit en expertise op het juiste moment en op de juiste
plek
• 	Voldoende kennis en expertise om strategisch HR-beleid vorm te
geven
•

Gelukkig, vitaal en gezond personeel in de scholen

PON biedt een basisaanbod voor alle leden en een plusaanbod
waarvoor de aangesloten besturen extra betalen. Daarnaast kunnen
leden en niet-leden bepaalde diensten inkopen. De vier doelen zijn
uitgewerkt in een concreet basisaanbod, een plusaanbod en een
inkoopaanbod. PON heeft geen winstoogmerk. Het middel om deze
vier doelen te kunnen bereiken is het samenwerken van besturen.
Deze samenwerking wordt concreet vorm gegeven in de PONFlexpool,
het Loopbaancentrum en de ARBO-dienstverlening.

WERKT HET?
87% van de leraren is tevreden over de klantgerichtheid van PON
78% van de directeuren en bestuurders is eveneens tevreden over de klantgerichtheid
Directeuren en bestuurders geven PON gemiddeld een 8,3 en leraren geven gemiddeld een 7,6
	82% van de leraren en 95% van de directeuren en bestuurders kennen het loopbaancentrum
(al heeft respectievelijk 21% en 44% daadwerkelijk kennis gemaakt met het loopbaancentrum)
88% van de directeuren en bestuurders zijn tevreden over de kwaliteit van de vaste poolers en
93% is tevreden over de kwaliteit van de tijdelijke poolers
	Vanaf de start van het project ‘In beweging’ is er sprake van een dalende trend instroom in de
WW: 2011 1,3% naar 0,7% in 2014
bron: PON In Beweging in beeld (Middag, 2016)
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Lienke (werkzaam in de
PONFlexpool):
“Ik vind het geweldig zoals de
matchers die werken voor

Hoe zien de drie hoofdterreinen van de
dienstverlening eruit?
In de volgende paragrafen bespreken we de dienstverlening op de drie
hoofdterreinen en of de dienstverlening op die terreinen ook daadwerkelijk in de praktijk werkt.

de invalpool zich inzetten om
voor mij als pooler geschikte
matches te vinden en met mijn
wensen proberen rekening te

1. De PONFlexpool
Gemiddeld zijn leraren 7% van hun werktijd niet beschikbaar voor het
werken in de klas. Ze zijn ziek, gaan naar scholing of een conferentie
of hebben andere redenen waarom ze niet met de leerlingen aan het

houden. Daarnaast vind ik het

werk kunnen. Dat betekent dat 7% van de onderwijstijd op een niet

persoonlijke contact met hen

vooraf geplande wijze wordt ingevuld. Voor deze 7% gaan directeuren

en met de coach(es) ook heel
prettig.’

op zoek naar een vervanger. Wat het voor goed vervangen lastig maakt
is dat scholen in het (basis) onderwijs verschillen van elkaar op welke
wijze zij dat vormgeven. Passend onderwijs en het noodzakelijk inspelen op verschillen tussen leerlingen zorgen ervoor dat scholen steeds
duidelijker een sterke onderwijskundige visie en koers nodig hebben.
Het is erg vervelend als deze onderwijskundige koers door uitval van
leraren in gevaar komt.

Vooral deze risico’s van discontinuïteit door vervangers die niet goed
weten wat de werkwijze van de school is en onvoldoende kennis hebben van de onderliggende principes, vormen de basis van de flexpool
van PON.
Leerlingen kunnen pas excelleren als ze in een veilig en voorspelbaar
pedagogisch klimaat kunnen leren en werken. Volgens PON vraagt dat
om een vaste flexibele schil rond de scholen, met leraren en ondersteuners die deze ontwikkelingen kennen en hier een goed vervolg aan
kunnen geven. Het is niet wenselijk om hier zomaar iemand van de
invallerslijst voor te bellen en er vanuit te gaan dat het wel goed komt.
Daarmee doen we leerlingen, de school en de invaller te kort. Het
uitgangspunt bij de flexpool van PON is een vast dienstverband voor
vervangers die vervolgens flexibel worden ingezet.
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Lienke (werkzaam in de

Bij de PONFlexpool is een schil van 6% van de totale formatie op PON

PONFlexpool):

niveau ingericht van medewerkers met een vast contract (eerste lijst)

‘Voor mij als leerkracht biedt
PON de mogelijkheid om op

die flexibel ingezet worden. Om deze schil met vaste contracten wordt
een tweede schil opgezet van medewerkers zonder vast contract (de
tweede lijst) die ook flexibel ingezet kunnen worden.

andere scholen/schooltypes
rond te kijken en ervaring
op te doen, met behoud van
mijn vaste aanstelling. Ik doe

Alle vervangingen bij PON worden geregistreerd in een centraal webbased instrument, de VABO. Dus ook de vervangingen die de school
met het eigen personeel invult of met tijdelijk personeel dat via een andere weg dan PON binnenkomt. Omdat de WWZ via de ketenbepaling

een schat aan ervaringen

personeel na drie tijdelijke contracten een vast contract moet aanbie-

op, waardoor ik mijn visie op

den, is er in VABO een signaleringsinstrument ingebracht die een 4e in-

onderwijs nieuw leven inblaas. Ik
merkte dat ik behoefte had aan

zet binnen 6 maanden bij hetzelfde bestuur blokkeert. Bij PON werken
matchers die deze medewerker bij een ander bestuur zal inzetten. Per
schooljaar worden 11.000 matches gemaakt. Allereerst worden mede-

een nieuwe ‘energiebron’ en het

werkers met een vast contract uit de PONFlexpool ingezet bij vervan-

werken in de flexpool van PON

gingen. In de PONFlexpool is 50 fte opgenomen. Hiermee kan 40% van

blijkt me die nieuwe energie te
geven.’

de dagelijkse vraag aan vervanging worden ingevuld. De overige 60%
wordt ingevuld met tijdelijk personeel van de tweede lijst. Hierdoor kan
PON 99,6% van alle vervangingsvragen invullen. De diversiteit van de
vervangingsvragen neemt ook toe. Er wordt bijvoorbeeld ook vervangen in het voortgezet onderwijs. En er zijn besturen die geen lid zijn
van de vereniging maar wel het verzorgen van vervanging inkopen.
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WERKT HET?

Bron: PON In beweging in beeld (Middag, 2016)
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Lienke (werkzaam in de

2. Loopbaancentrum PON

PONFlexpool):

Om succesvol te kunnen anticiperen op de gevolgen van de dalende

‘In het Loopbaancentrum
was voor mij het gesprek dat

leerlingenaantallen, de WWZ, de ontmanteling van het Vervangingsfonds en de uitwerking van de CAO PO (2016-2017) is het project ‘In
beweging’ gelanceerd. Dit project is gebaseerd op werkgelegenheids-

ik daar had met José Jansen

beleid en vrijwillige mobiliteit. Het Loopbaancentrum heeft hierbij een

een echte ‘eyeopener’; soms

centrale plaats. Het allerbelangrijkste principe bij het project ‘In bewe-

bekruipt je het gevoel ‘ik moet/
ik wil iets anders’ maar je

ging’ is de vrijwillige mobiliteit. Medewerkers van het Loopbaancentrum geven voorlichting aan teams, aan directeuren en bestuurders. Zij
voeren individuele gesprekken met medewerkers die een andere koers

weet niet precies wat en wat

willen varen, een andere school ambiëren of een andere functie in het

de mogelijkheden zijn….. Dit

onderwijs. Het Loopbaancentrum heeft uiteraard contacten met de

oriënterende gesprek is voor
mij de aanzet geweest om

eigen leden maar onderhoudt ook actief een netwerk met besturen in
het PO, SO en V(S)O. PON heeft zicht op alle vacatures die er zijn op de
aangesloten scholen. In combinatie met het Loopbaancentrum ont-

‘de stap naar de invalpool te

staat een actief mobiliteitsbeleid.

wagen!’ Ik zou directeuren

Er is een website voor het Loopbaancentrum:

dan ook willen aanraden
om hun leerkrachten tijdens
functioneringsgesprekken

www.loopbaancentrumoostgelderland.nl Essentieel bij een goed werkend loopbaancentrum is de bereikbaarheid, de positieve beeldvorming, mogelijkheden voor bijvoorbeeld een competentiescan en het
voeren van (coach)gesprekken door loopbaancoaches.

bijvoorbeeld, te attenderen op
de mogelijkheid om daar een
afspraak te maken. Het kan voor
beide partijen verhelderend en
verfrissend uitpakken.’

Uit het onderzoek (Middag, 2016)
blijkt dat er zeker belangstelling
onder leraren en directeuren is,
om van baan te veranderen, maar
vooral in het onderwijs met een lichte
voorkeur voor het eigen bestuur.
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Wout (directeur):

En werkt het?

‘Het spel tussen de

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat de bestuurlijke samenwerking bij

directeur, werknemer en
loopbaanbegeleider van het

PON met het plan ‘In beweging’ werkt. Er zijn minder mensen ontslagen dan verwacht.
Uit cijfers blijkt dat na de start in 2011 de gemiddelde instroom in de

loopbaancentrum zorgt er

WW uitkeringen, gerelateerd aan de landelijk instroomcijfers, met een

voor dat de talenten van het

fors percentage is teruggelopen. Daar waar het percentage instroom

personeel op een goede manier
worden ingezet’.

in de WW vanuit PON in 2011 nog 1.3% was van het landelijk gegeven,
bleek dit in 2014 nog maar 0.7% te zijn. Hetzelfde geldt voor de vergelijking van PON met de Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) in 2011
was het percentage instroom in de WW vanuit PON nog 40,7% ten
opzichte van RPA. In 2014 was dit nog maar 28% ten opzichte van het
RPA.
Het aantal leerlingen daalde binnen PON in de periode van 2010-2014
van 23.000 naar 19.000 leerlingen. De verwachte daling van het aantal
leerlingen binnen PON van 2010-2024 zal naar alle waarschijnlijkheid in
totaal 6.300 leerlingen zijn. Maar ondanks een daling dus van 15% van
de leerlingen en een daling van de werkgelegenheid van zo’n 150 fte is
de instroom in de ontslaguitkeringen meer afgenomen dan toegenomen.

Bron: PON in beweging in beeld (Middag, 2016)
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Wout (directeur):

3. ARBO dienstverlening

‘Zeer directe aanpak met korte

Het belangrijkste doel van de ARBO dienstverlening van PON is dat

lijnen. Hierdoor wordt langdurig
verzuim veelal voorkomen’.

mensen gezond en vitaal werken in het (primair) onderwijs. Het aanpakken van verzuim is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
werkgever en de werknemer. De ARBO dienstverlening is er ook voor
de vervangers in het onderwijs.
Tijdelijk personeel wordt voor de eerste inzet bij een PON bestuur geïnformeerd over de voorwaarde waaronder men aan het werk kan gaan
binnen de PON scholen. Deze voorwaarde wordt besproken in verband
met de nieuwe regels van de ziektewet. In deze ziektewet staat dat de
werkgever waar een vervanger voor het laatst gewerkt heeft, verantwoordelijk is voor de begeleiding van een zieke en zijn of haar re-integratie. Een vervanger die bij een PON bestuur gewerkt heeft en na vier
weken ziek wordt, meldt zich bij PON en het UWV. PON neemt dan de
taken van het PON bestuur waar de vervanger gewerkt heeft over.
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Lienke (werkzaam in de
PONFlexpool):
‘Het lijkt me een goed idee
als er bijvoorbeeld eens in

PON in beweging werkt, maar zijn er nog VVVtjes
(voor verbetering vatbaar)?
Uit het onderzoek van PON blijkt dat de bekendheid bij
onderwijsmedewerkers en directeuren van de aanpak en datgene
wat PON allemaal kan bieden, nog wel verbeterd zou kunnen worden.

de twee jaar op scholen een

Hier is het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ letterlijk van

vertegenwoordiger van PON

toepassing. In het onderzoek van PON staan ook aanbevelingen om de

komt om het werken in de

voordelen van de werkwijze van PON nog verder te versterken.

flexpool onder de aandacht
van het team te brengen. Mijn
inziens vergeet de doorsnee

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

leerkracht namelijk door de

•	mobiliteit komt op gang maar zou nog verder gestimuleerd

waan van alledag gewoon verder
te kijken naar wat hem of haar
kan inspireren en bestaat er ook
zoiets als koudwatervrees!’

kunnen worden
•	de beeldvorming van het Loopbaancentrum zou nog
verbeterd kunnen worden
•	er kan meer nadruk gelegd worden op kortdurende
scholingsmogelijkheden
•	de behoefte van leraren om in de pool te gaan werken zou
meer gestimuleerd kunnen worden
•	de kwaliteit van poolers kan verschillen waardoor een
negatief effect ontstaat

Is de
een antwoord
op de een beter
•	aanpak
een goedevan
scanPON
van competenties
biedt leraren
beeld waar kansen en mogelijkheden liggen binnen en
buiten het onderwijs
Bron: PON in beweging in beeld (Middag, 2016)
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De kracht van de
aanpak van PON zit
in de samenwerking
van besturen op de
drie hoofddomeinen:
flexpool, arbobeleid en
loopbaanbeleid. Daarmee
heb je een sleutel
in handen waarmee
je kunt anticiperen
op de toekomstige
ontwikkelingen in het
onderwijs.

Is de aanpak van PON een antwoord op de
toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs?
De komende jaren zal het aantal leerlingen in het primair en
voortgezet onderwijs nog verder dalen, zeker in de Achterhoek. Dat
heeft consequenties voor de werkgelegenheid. Tegelijkertijd zal de
komende jaren een aantal mensen met pensioen gaan. Ook dat heeft
consequenties. Dat zorgt in het westen van Nederland nu al voor
een tekort aan leraren primair onderwijs. Het is van groot belang dat
schoolbesturen tijdig anticiperen op hun eigen situatie. De PO-raad
heeft een denkhulp ontwikkeld voor besturen om te beoordelen of er
op een school problemen kunnen ontstaan.
Er zijn 14 regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar. Goed
meerjarenformatiebeleid is een must voor schoolbesturen, zeker ook
als gevolg van de consequenties van de nieuwe CAO-PO 2016-2017 en
de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. In de CAO-PO 2016-2017
zijn afspraken gemaakt over invallers, nieuwe contracten en kwaliteit
van leraren (start-basis en vakbekwaam). In het bijzonder onderwijs
ontwikkelt ieder bestuur een beleidsplan voor vervanging. Daarin
wordt bijvoorbeeld ook opgenomen welke contracten er aangeboden
kunnen worden. Dat plan wordt ter instemming voorgelegd aan
de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. De nieuwe
regels van de CAO PO 2016-2017 zijn, in een constructie zoals PON
deze hanteert, uitstekend uit te voeren. Het biedt werknemers en
werkgevers zekerheid, rust en vooral goed onderwijs.
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Wat zegt Mini Schouten, directeur van PON?
De Wet Werk en Zekerheid is er op gericht dat werkgevers eerder
personeel een vast dienstverband aanbieden. In het onderwijs is grote
onrust ontstaan, want het heeft effecten op de wijze waarop nu de
vervanging bij ziekte in het onderwijs in de meeste gevallen wordt geregeld. Een pool van leraren en ondersteuners die geen vast dienstverband hebben. Ze rijgen een reeks van tijdelijke contracten aan elkaar
zonder zekerheid te hebben waar en of ze de komende week of maand
nog aan het werk zijn. Een lot dat vooral de jonge beginnende leraar
treft.
Mini: ‘Wie voelt zich beroepen om deze jonge leraren structureel te begeleiden en te coachen? Wie investeert op de verdere professionalisering om uit
te kunnen groeien tot een excellente leraar? Niemand. Ze verdwijnen even
snel uit het zicht als dat ze binnen kwamen.’
Mini Schouten
Directeur-bestuurder PON

Door te investeren in een pool waar ook de begeleiding en coaching
onderdeel van is, worden jonge leraren beter opgevangen. Ze kunnen
hun ervaringen delen en af en toe even uithuilen als het allemaal even
niet mee viel. De scholen weten ook waar ze hun ervaringen neer kunnen leggen en zo wordt structureel gewerkt aan een nieuwe generatie
jonge leraren.
Mini: ‘Landelijk is dit een thema waar veel in wordt geïnvesteerd om te
voorkomen dat jonge leraren afhaken. Maar als er geen werkgevers zijn die
dit oppakken dan komt het niet van de grond’.
Mini: ‘Een academisch opgeleide leraar zei tegen minister Bussemaker;
‘heel fijn dat er een wetenschappelijk onderbouwd begeleidingsprogramma
voor jonge leraren is, maar wie gaat mij begeleiden? Ik val in en ga van
bestuur naar bestuur en niemand voelt zich daarvoor verantwoordelijk.’
De minister had geen antwoord voor deze jonge leraar. Het omgekeerde
is eerder het geval, want als het soms nog niet helemaal lukt en het valt
even tegen om als onervaren leraar voor een moeilijke groep te staan, dan
is de kans groot dat de jonge leraar van ‘het lijstje’ wordt geschrapt. En zo
verdwijnt uit het zicht van de besturen en de scholen en verloren gaat voor
het onderwijs’.
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Wout (directeur): ‘Heel

Succesvol mobiliteitsbeleid

goed dat de invallers de pool

Succesvol mobiliteitsbeleid wordt vooral bepaald door een zorgvuldige

gebruiken als een instrument
voor hun verdere ontwikkeling

procedure EN op basis van vrijwilligheid. Gedwongen overplaatsingen
zorgen voor een negatief beeld, zorgen voor onrust in een school en
brengen veel onzekerheid met zich mee. Mobiliteitsbeleid op basis van

en dat ze snappen dat de pool

vrijwilligheid heeft voor alle betrokkenen voordelen. Het betekent wel

geen eindstation, maar een

dat mobiliteitsbeleid zorgvuldig vormgegeven zal moeten worden. Als

platform om zich verder te
oriënteren en te ontwikkelen’.

een leraar vrijwillig naar een andere school of buiten het onderwijs
vertrekt, is een goede begeleiding essentieel. Een leraar of directeur
die elders in een nieuwe baan start, is weer een starter. Zijn of haar
context is weer geheel anders. Begeleidingstrajecten van startende
leraren zijn een onderdeel van hr-beleid van een school. Ook PABO
studenten die starten in het onderwijs hebben een goede begeleiding
nodig. Zij voelen zich vaak onzeker, hebben veel tijd en aandacht nodig
voor het voeren van goed klassenmanagement, het voorbereiden en
geven van verschillende lessen. Het maakt hen vaak onzeker en kan
uitval veroorzaken. In de CAO-PO 2016-2017 zijn afspraken gemaakt
over startende leraren. Leraren die net afgestudeerd zijn van de PABO
zijn dan starters. In drie jaar tijd moeten zij zich ontwikkelen naar basisbekwaam. Om vervolgens te ontwikkelen naar vakbekwaam. Succesvol mobiliteitsbeleid omvat alle onderdelen van goed loopbaanbeleid,
zoals professionalisering, coaching en loopbaangesprekken. Taken die
door het Loopbaancentrum uitstekend uitgevoerd worden.

Binden van jonge leraren
In de afgelopen jaren hebben jonge leraren het niet gemakkelijk gehad. Veel jonge mensen die van de PABO afstudeerden konden geen
baan vinden in het onderwijs. Zij werden gedwongen om andere keuzes te maken en zijn vaak, buiten het onderwijs, aan de slag gegaan.
Dat is een gemiste kans want de komende jaren hebben we deze jonge
leraren juist heel hard nodig.
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Mini Schouten vertelt:
‘Er was een jonge leraar die na het VWO besloot de PABO te doen en wel
zag aankomen dat een baan er nog even niet inzat. Zij is dus toen meteen
doorgegaan voor een master. Ondertussen 26 jaar en een grote studieschuld. Zij moet wel in haar eigen inkomsten voorzien, wat toch heel
normaal zou moeten zijn met een HBO plus opleiding op zak. Zij kan zich
niet permitteren om elke ochtend bij de telefoon te gaan zitten wachten
voor een invalklus. Daardoor heeft zij noodgedwongen gekozen voor een
baan als assistent bedrijfsleider bij een grootwinkel bedrijf. Ze werkt daar
vier dagen en de vijfde dag loopt ze geheel vrijwillig stage op een school
om toch de binding met het onderwijs te behouden. Ze wil zo graag in
het onderwijs aan de slag. Niets dan lof voor haar, maar we zouden haar
natuurlijk maar wat graag een vaste baan gunnen. Door te werken met een
pool van vaste leraren zou zij wel eerder een kans krijgen. PON gaat zich
inspannen om deze jonge leraren een kans te geven en toch, ondanks de
krimp, een vaste baan aan te bieden. Dat kan door het grote volume van
de pool omdat dertig schoolbesturen bereid zijn om samen te werken aan
een flexibele schil van vaste medewerkers.’

Tot slot
PON toont aan dat samenwerking van besturen loont. En dan gaat het
vooral over de samenwerking op het gebied van loopbaan, arbeid en
flexpool. PON heeft de schotten tussen deze domeinen letterlijk weggehaald waardoor er veel ruimte ontstaat voor kansrijke oplossingen.
Het biedt kansen voor leraren, schoolleiders en bestuurders in alle
leeftijden. Zo is PON goed voorbereid op de toekomst.
Wilt u meer informatie over
PON? Kijk op de website of
neem contact op met

Myriam Lieskamp

Mini Schouten,
directeur-bestuurder van PON.

Auteur van het boek: professionele leergemeenschappen in het onderwijs

e-mail

en Medeauteur Vertrouwen Verbinden Vakmanschap, strategisch hr-beleid

m.schouten@ponprimair.nl of

in het onderwijs.

telefoon 06 54 34 14 19

Voor meer informatie: www.myriamlieskamp.nl
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