Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs
Samenwerking 19 v(s)o-scholen, 4 mbo’s en
2 lerarenopleidingen in de provincie Groningen
In 2020 brachten we de problemen grotendeels
in kaart. 2021 is het jaar van de actie(s)!

ONZE DOELGROEPEN
(toekomstige) leraren

herintreders/zij-instromers

partijen waarmee we samenwerken
leerlingen & ouders

(gemeenten, provincie, bedrijfsleven en onderwijs)

(toekomstig) ondersteunend
onderwijspersoneel

WAT IS ER AAN DE

?

leerlingenaantallen dalen (2019 – 2024 6,9%*)
tekort aan leraren en ander onderwijspersoneel stijgt
krimp & vergrijzing
er gaan meer leraren weg dan erbij komen
er verdwijnt waardevolle kennis en ervaring
er worden te weinig nieuwe docenten opgeleid

*bron: Voion

krappe arbeidsmarkt/ personeelstekort loopt op
(65 fte tekort tot 2024*)
het wordt steeds minder aantrekkelijk om in
het onderwijs te werken

Daar willen we samen wat aan doen!

ONZE CENTRALE VRAAG
Hoe zorgen we dat de provincie Groningen aantrekkelijk is en
blijft voor onderwijsprofessionals, en onze leerlingen, nu en
straks, het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben?
Daarmee bedoelen we:
onderwijs dicht bij huis;
breed en kwalitatief goed onderwijs;
flexibel onderwijs.

Dat vraagt om actie!

WE HEBBEN

DOELSTELLINGEN

We benutten ons arbeidsmarktpotentieel zo goed mogelijk
We versterken de kwaliteit van het onderwijs en het personeel
We richten het onderwijslandschap opnieuw in

HEB JE VRAGEN OF WIL JE MEER WETEN?
Neem dan contact op met:
Ricus Dullaert, projectleider Professionalisering – h.f.m.dullaert@rug.nl
Renate Kamp, projectleider RAP – renatekamp@hnieuwe.nl
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Instroom nieuw personeel
Profileren van de noordelijke scholen
Ontwikkelen gezamenlijke (marketing)aanpak voor werving leraren en
onderwijs ondersteunend personeel
Korte- & middellange
termijn
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HERINRICHTING
ONDERWIJSLANDSCHAP

COMMUNICATIE
Communicatiestrategie
Laten zien wat we doen
Betrokkenheid binnen en
buiten het onderwijs vergroten
Communicatieplatform
ontwikkelen
Doorlopend

Versterken kwaliteit onderwijs
Duurzaam werkgeverschap
Professionaliseren ontwikkelaanbod
Carrièreperspectief
Beroepsprofielen
Korte termijn

4

Hoe moet ons onderwijslandschap
er over 10 jaar uitzien?
Welke functies passen daarbij?
Wat heeft de leerling nodig?
Hoe gaan we out-of-the box aan
de slag?

DE
DEELPROJECTEN
VAN DE

PROFESSIONALISERING
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Lange termijn

BEHOUD
PERSONEEL
Analyse hoe behouden we personeel?
Wat krijgt de hoogte prioriteit?
Wat is daarvoor nodig?
Duurzame inzetbaarheid
Korte termijn
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