
Onderwijs is samen opgroeien

ABC

Leraar is een waardevol beroep

Hoe kunnen we – nog meer dan nu - onze krachten bundelen en zorgen dat 
ieder kind, ongeacht waar zijn wieg staat, optimale kansen krijgt en zich 
kan ontwikkelen langs een doorgaande lijn in een gezonde leeromgeving?

Hoe krijgt het onderwijs zelf meer 
regie op haar eigen kwaliteit? 

Hoe krijgen we voldoende en ook 
de beste mensen voor de klas?

Hoe kunnen schoolbesturen invulling geven aan hun eigen 
professionalisering, zo bijdragen aan het ontwikkelen van de sector 
en laten zien dat zij verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan kunnen?

Onderwijskwaliteit is
verantwoordelijkheid nemen

Besturen is een vakInnoveren is samen leren

Leden

Nieuwe leden

Leerlingen
vertegenwoordigd %

Werknemers
(69,3 fte)

%

Jaarrekening

Jaaroverzicht 

2021

van de scholen stelde bij 
twijfel over een leerling 
het advies naar boven bij

BURGERSCHAP

ambassadeurs
in gesprek met

besturen en/of scholen

besturen ontvingen 
digitaal Tangram 

magazine

unieke 
Quickscans 

Burgerschap PO

onderwijsprofessionals
namen deel aan het webinar 

Wet- & regelgeving

scholen ondersteund die 
onvoldoende of zeer zwak 
zijn geworden

besturen ondersteund die als 
onvoldoende zijn beoordeeld

Burgerschapborrels

Goed Worden 
Goed Blijven +

scholen zijn gestart

unieke deelnemers

STRATEGISCHE AGENDA

Start alliantie seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag in het onderwijs

LOBBY
ONDERWIJS HUISVESTING

SOCIALE 
VEILIGHEIDWhitepaper

Onderwijshuisvesting
Update 
kwaliteitskader

miljoen voor 
verduurzaming 
maatschappelijk 
vastgoed

Analyse eigen 
schoolgebouwen

STEUNPUNT
PASSEND ONDERWIJS

vragen Helpdesk

Nieuwe scholenscan 
passend onderwijs 

(PO en VO)

Vernieuwde 
website 
+ LinkedIn

SAMENWERKING
REGULIER SPECIAAL

Ontwikkelgroepen 
PO en VO

4x p.jr

bijeenkomsten

Ondersteuning op maat

adviezen

scholen/besturen 
waren betrokken

gemiddeld 80-100 
deelnemers per 
bijeenkomst

LOBBY 
VERBETERPLAN 
passend onderwijs

Monitor Sociale Veiligheid
via Venters ingevuld door

scholen

Specifieke toevoeging website: 
passend onderwijs en de 
overgang van PO naar VO

sessies

pagina’s

volgers

Handreiking 
Wet Zorg en 
Dwang

KANSRIJK
ADVISEREN %

GOED WORDEN 
GOED BLIJVEN

%

Hoe kan de sector innoveren? Hoe kunnen scholen bij 
continu verbeteren profiteren van kennis en onderzoek?

Vernieuwd aanbod

PROFESSIONALISERING Onderzoek naar 
keuzeproces afgerond

LEERMIDDELEN

Google neemt 
privacyrisico’s weg

SAMEN 
SLIMMER LEREN

innovatievragen
succesvol afgerond

Ethiek en 
digitalisering

Innovatie

Digitale sprong: 
Leren van onderwijs 
op afstand

AFGEROND

animaties

whitepapers

artikelen SAMEN OPLEIDEN

schoolbestuurders
PO doen mee

studenten pabo 
geplaatst in 

partnerschap

KENNIS-
INFRASTRUCTUUR

Lancering 
‘Digitale leeromgeving 
onderzoekscultuur’ 
op Platform Samen Onderzoeken

2e Leergang
Onderzoeksmatig

besturen
Lancering 

‘Leer ze lezen’

Whitepaper 
Kennistafel Effectief 
Leesonderwijs

%

SAMEN 
ONDERZOEKEN

www.platformsamenopleiden.nl

Juridische Helpdesk

Nieuwe aanpak 
ontwikkeld voor meten 
actuele personeelstekorten

LERARENTEKORT

STRATEGISCH HR

Instrumenten

Leergang en 
Mastercasses

Interactieve pdf

Gespreksleidraad

sHRM scan Handreiking 
HR analytics

groepen 
Leergang

Masterclasses met

deelnemers

Gemiddeld
rapportcijfer

Podcasts

toolkits 

samenwerkings-
relaties

publicaties
praktijkvoorbeelden

onderzoeks-
rapporten

video’s

podcasts

Dichten van de 
loonkloof via 

succesvolle lobby

Ronde Tafel 
gesprek + 
PositionpaperONDERWIJS ARBEIDSMARKT

kennisdeling via
Samen Slimmer PO

CAO PO
Onderhandelaarsakkoord

loonsverhoging

vragen
beantwoord

Nieuwe 
portal 
gelanceerd

Start ontwikkeling 
van de nieuwe 
Strategische Agenda

fysieke 
bijeenkomsten

online
bijeenkomsten

leden 
gesproken 
tijdens

onderwijsprofessionals 
en partners gesproken

tijdens
bijeenkomsten

BESTUURLIJKE 
VISITATIES

Scholen op de Kaart 
voldoet aan alle 
toegankelijkheidseisen

besturen 
namen 
deel

Start bouw
under construction

BENCHMARK
LANCERING

bezoekers op
benchmarkpovo.nl

in februariEerste sectorrapportage 
PO & VO in oktober

SCHOLEN OP DE KAART

bezoekers

x

BESTUURSVERSLAG
FORMAT

downloads

gebruikt

EIGEN  DATAPLATFORM 
EN APPLICATIES

www.scholenopdekaart.nl

Nieuwe vergelijkingstool 
oktober-december 

Wat doen wij aan communicatie?

Communicatie

VOLGERS OP 
SOCIAL MEDIA

volgers LinkedIn volgers Twitter bezoekers website Samen Slimmer PO gebruikers nieuwsbriefabonneesnieuwe volgers LinkedIn

  Blokjes zijn klikbaar■   Blokjes zijn klikbaar■   Blokjes zijn klikbaar■   Blokjes zijn klikbaar■   Blokjes zijn klikbaar■

klik!

  Blokjes zijn klikbaar■

https://www.poraad.nl/system/files/inline/Jaarrekening%202021.pdf
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