RAP IN ACTIE(S)!
De afgelopen jaren werkten we, 19 v(s)o-scholen, 4 mbo’s en 2 lerarenopleidingen,
samen aan de RAL (Regionale Aanpak Lerarentekort). Deze aanpak trekken we nu
breder in de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs) omdat we zien
dat er naast een lerarentekort ook een tekort ontstaat aan personeel dat geen les
geeft. Deze samenwerking geeft ons de mogelijkheid om het onderwijslandschap
anders in te richten, ons gezamenlijk te profileren, te profiteren van elkaars kennis
en kunde en carrière- en ontwikkelkansen te creëren.
In 2020 brachten we de problemen in kaart, 2021 is het jaar van de actie(s)!

WAT IS ER AAN DE HAND?

DAT VRAAGT OM ACTIE

Nederland vergrijst, dat geldt ook voor de provincie Groningen. Daarnaast daalt het aantal
mensen dat in het Noorden woont, zeker in het Ommeland. Hierdoor zien we dat:

Met de RAP:
spelen we in op deze
ontwikkelingen;
bereiden we ons daarop voor;
werken we aan oplossingen.

de leerlingenaantallen dalen;
er meer personeel met pensioen gaat dan erbij komt;
er te weinig nieuwe leraren worden opgeleid;
waardevolle kennis en ervaring verdwijnt;
het steeds lastiger wordt om geschikt personeel te vinden;
het steeds minder aantrekkelijk wordt om in het onderwijs te werken.

ONZE CENTRALE VRAAG

3 DOELSTELLINGEN & 5 DEELPROJECTEN

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?

Naar de problemen kijkend en de vraag die we onszelf stellen, zien we drie doelstellingen:
1.
We benutten ons arbeidsmarktpotentieel zo goed mogelijk
2.
We versterken de kwaliteit van het onderwijs en het personeel
3.
We richten het onderwijslandschap opnieuw in
Deze drie doelstellingen vertaalden we naar 5 deelprojecten met een sterke onderlinge samenhang. Zo kunnen we met focus en binnen heldere kaders werken aan de verschillende vraagstukken die ons raken. Dat vraagt ook om samenwerking buiten onze scholen voor bijvoorbeeld
onderzoek, nieuwe invalshoeken en extra kennis. Daarom werken we samen met gemeenten,
provincie, bedrijfsleven en onderwijs.

Daarmee bedoelen we:
onderwijs dicht bij huis;
breed en kwalitatief goed onderwijs;
flexibel onderwijs.

RAP AAN DE SLAG
De 5 deelprojecten dragen bij aan onze 3 doelstellingen en onze centrale vraag. Soms aan één doelstelling, soms aan meerdere. De projecten liggen
in elkaars verlengde en versterken elkaar. Daarom stemmen de projectleiders in een overkoepelend overleg met elkaar af. Sommige zaken kunnen
we snel uitdenken en doen, andere vraagstukken vragen meer tijd. Uitgangspunt is dat we aan de slag gaan. We kennen alle oplossingen nog niet.
We gaan onderzoeken, experimenteren en ontdekken. Dat zal gaan met vallen en opstaan. We geven onszelf alle ruimte om (van elkaar) te leren.
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INSTROOM
NIEUW
PERSONEEL

een gezamenlijke aanpak
voor alle scholen
Werven van onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel, is waar het in
dit project om draait. Het gaat niet om het invullen van ad-hoc vacatures, maar
juist om een gezamenlijke (marketing)aanpak voor alle scholen die past bij de
arbeidsmarkt. Hoe maken we daar als scholen samen het verschil in? Denk aan
vragen als:
Hoe profileren en onderscheiden we ons als noordelijke scholen?
Wat maakt werken in het onderwijs aantrekkelijk?
Hoe stimuleren we zij-instroom?
Welke wervingscampagnes, oriëntatieprogramma’s en
voorlichtingsbijeenkomsten zetten we op?
Wat doen we zelf, waar werken we samen met andere regio’s?
Meer weten over dit project?
Projectleider: Marlieke Engelen, m.e.engelen@o2g2.nl
Dit project is gericht op de korte en middellange termijn.
Dit deelproject draagt bij aan doelstelling 1:
We benutten ons arbeidsmarktpotentieel zo goed mogelijk.

HERINRICHTING
ONDERWIJSLANDSCHAP

voorbereid op de toekomst
Einstein zei het al, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. De manier
waarop we nu onderwijs geven is niet de oplossing voor de toekomst. We weten
op hoofdlijnen hoe de onderwijstekorten zich gaan ontwikkelen. En op hetzelfde
moment hebben we nog geen concrete antwoorden hoe we de tekorten kunnen
voorkomen. Dat vraagt om out-of-the-box aan de slag te gaan, te experimenteren
en te leren. In dit deelproject werken we aan vragen als:
Hoe moet ons onderwijslandschap er over 10 jaar uitzien en wat heeft de
samenleving nodig?
Wat heeft de leerling nodig en welke functies passen daarbij?
Welke oplossingen en ontwikkelingen zien ouders, leerlingen en
andere organisaties?
Zijn er voorbeelden waar we van kunnen leren?
Meer weten over dit project?
Projectleider: Anita Kolsters, a.kolsters@o2g2.nl
In dit project ligt de focus op de lange termijn, tot 2030.
Dit deelproject draagt bij aan doelstelling 3:
We richten het onderwijslandschap opnieuw in.

BEHOUD
PERSONEEL

een lange loopbaan in
het onderwijs
De projectnaam zegt het al, hoe zorgen we dat we goede mensen voor het
onderwijs en onze scholen behouden? Hoe houden we het werk aantrekkelijk
en leuk? We werken aan vragen als:
Wat maakt dat collega’s vertrekken of blijven?
Duurzame inzetbaarheid: Wat is nodig om collega’s gezond en gemotiveerd
te houden, te zorgen voor balans tussen werk en privé, minder regeldruk en
meer tijd voor onderwijs?
Hoe blijven collega’s flexibel en betrokken in alle veranderingen die elkaar
steeds sneller opvolgen?
Welke onderdelen van het onderwijssysteem en HR-beleid moeten we
aanpassen of anders inzetten om goede mensen te houden?
Hoe zorgen we voor meer uitwisseling tussen scholen, bijvoorbeeld als het
gaat om ontmoeten, leren van elkaar en kennis delen?
Wat moet de hoogste prioriteit krijgen en hoe doen we dat dan?
Meer weten over dit project?
Projectleider: Anja Koning, a.koning@terranext.nl
In dit project ligt de focus op de korte termijn.
Dit deelproject draagt bij aan doelstelling 1 & 2:
We benutten ons arbeidsmarktpotentieel zo goed mogelijk.
We versterken de kwaliteit van het onderwijs en het personeel.

PROFESSIONALISERING

ruimte voor ontwikkeling en
carrièrekansen
We willen de kwaliteit van het onderwijs nog verder versterken. Dat gaat
bijvoorbeeld om mogelijkheden voor ontwikkeling en carrièrekansen. In dit
project werken we aan vragen als:
Welke mogelijkheden moeten we aanbieden voor ontwikkeling van personeel,
zowel persoonlijk als inhoudelijk?
Wat wordt daarin van de werkgever(s) verwacht?
Ook zien we veel kansen in de verbinding tussen de scholen:
Wat kunnen we van en met elkaar leren?
Hoe bieden we carrièreperspectief binnen en tussen scholen?
Hoe creëren we kansen?
Meer weten over dit project?
Projectleider: Ricus Dullaert, h.f.m.dullaert@rug.nl
In dit project ligt de focus op de korte termijn.
Dit deelproject draagt bij aan doelstelling 2:
We versterken de kwaliteit van het onderwijs en het personeel.

COMMUNICATIE

hoge betrokkenheid en
grote bekendheid
Dit project is verantwoordelijk voor de communicatie over alle deelprojecten en
de RAP in het algemeen. Het succes van de RAP is mede afhankelijk van hoe
we onszelf binnen de scholen en daarbuiten laten zien. We willen de betrokkenheid vergroten en dat iedereen weet wat we als RAP doen en waarom. Het is
belangrijk dat we de verschillende doelgroepen op de juiste manier aanspreken.
Meer weten over dit project?
Projectleider: Welmoed Eppinga, welmoed@burothuis.nl
Dit deelproject draagt bij aan doelstelling 1, 2 en 3:
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

