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De Stichting Arbeidsmarktplatform PO? 

• Soort A+O fonds 

 

• Januari 2012 opgericht, voorheen SBO 

 

• Arbeidsmarktmiddelen (ong. 2,2 miljoen per jaar). 

 

• Van werkgevers en werknemers. 

 

• Het bestuur bestaat uit 8 leden (4 namens de PO-raad en 4 

namens de werknemersorganisaties). 

 



Ambitie en werkwijze 

• Ambitie:  

 het kennis - en expertisecentrum arbeidsmarkt PO 

 voldoen aan behoeften veld en dialoog 

 vraaggestuurd, dienend, ondersteunend (o.a. financieel) en 

verleidend 

• Regionale netwerken: landelijk dekkend 

• Samenwerking werkgevers- en werknemersorganisaties 

• Samenwerking met andere relevante organisaties zoals OCW, 

Vf/Pf, Voion, Onderwijscoöperatie etc. 

• Good practices delen 

• www.arbeidsmarktplatformpo.nl 

 

http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/


Basisinfrastructuur 

• Kennisbasis: 

Arbeidsmarktanalyses, www.stamos.nl , kennisdossiers en 

jaarrapportages 

 

• Informatiefunctie:  
o.a. site, nieuwsbrief, linkedIn, Twitter en publicaties 

 

• Regiofunctie:  
regiocoördinatoren ondersteunen samenwerkingsverbanden en er 

worden jaarlijks regiorapportages gemaakt.  

 

http://www.stamos.nl/


Programma Arbeidsmarktplatform PO 

 

 

2 programmalijnen: Werkgelegenheid en mobiliteit 

     Professionalisering en professionele ruimte 

 

• Subsidieregelingen 

• Ondersteuning SPP 

• Stimuleren mobiliteit 

• Praktijkvoorbeelden 

• Functiecreatie 

• Pilot formele gesprekken 

• Pilot vernieuwend leiderschap 

• Handreiking professionele ruimte 

 



Enkele resultaten tot nu toe 

• Allerlei (praktijkgerichte) onderzoeken uitgebracht  

 

• Inmiddels in 8 regio’s mobiliteitscentra in oprichting 

 

• Bijna 100 pabo-afgestudeerden behouden en volgen master 

 

• 4 leergangen SPP gestart 

 

• 12 pilots duurzame inzetbaarheid 

 

• Scenariomodel (zie www.scenariomodelpo.nl) 

  

 

http://www.scenariomodelpo.nl/


Subsidieregeling mobiliteitscentra (MC) 

Subsidie cofinanciering  €50.000 euro voor opzetten MC 

 

Voorwaarden onder andere: 

• Er moet een plan voor het opzetten van het MC beschikbaar komen 

• Regiobestuurders bonden zijn betrokken bij opzet MC 

• Begroting (incl. eigen bijdrage) 

• Voldoende omvang ( zie ook Sectorplan) 

• Voldoende draagvlak 

 

. 



Mogelijke activiteiten Mobiliteitscentrum? 

 

• Vervangingspool 

 

• Matching vraag en aanbod 

 

• Gezamenlijk HRM beleid, regionale personeelsplanning 

 

• Centraal informatiepunt, expertisecentrum  

 

• Organiseren mobiliteitsmarkt 

 

• Loopbaangesprekken, trainingen en workshops organiseren 

 

• Doorstroom po naar vo stimuleren 

 



Noodzaak Mobiliteitscentrum? 

 

 

 

Wij hebben geen probleem! 

 

 



Cijfers werkgelegenheid Drenthe  

Totale werkgelegenheid:  4782 in 2010 

          4465 in 2012 

Dus daling van 317 personen in 2 jaar! 

 

Jonger dan 25 jaar:   221 in 2009 

        78 in 2012 

 

Ouder dan 55 jaar:  852 in 2009 

      1148 in 2012 

 

Dus nu al één op de vier ouder dan 55 jaar?! 

 

Klopt, die zijn over 10 jaar vertrokken, maar blijkbaar ook elke 2 jaar 300 

personen minder in dienst…. 

 

 



Leraar van het jaar 2010…. 

• Mathijs ter Bork ( 30 jaar) 

 

• Werkte in Drenthe 

 

• Is inmiddels ontslagen 



TIMMS en PIRLS 

Internationaal onderzoek leerlingenprestaties basisonderwijs 

 

Lezen:  2001 een 2e plaats 

   2011 een 13e plaats 

 

Rekenen: uit de top 10, als één van de weinige landen gedaald in score 

 

Gelukkig laat natuuronderwijs een kleine stijging zien van een 17e naar een 14e 

plaats 

 



Gelukkig ook veel andere initiatieven  

Sectorplannen 

 

Nationaal Onderwijsakkoord 

 

Begrotingsakkoord 

 

Alternatief kleine scholen 

 

Vierslagleren 

 

Landelijk Mobiliteitscentrum 



Sectorplan primair onderwijs 

 

 

Regionale transfercentra krimpregio’s 

 

Landelijk instrumentarium 

 

Jong en oud 


