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Kijkwijzer Strategisch HR beleid CNV Schoolleiders 
 

Goed werkgeverschap vraagt van de leidinggevende: 

� een helder toekomstbeeld 

� het bouwen aan een open cultuur waarin mensen graag willen samenwerken 

� het bieden van maatwerk in de arbeidsrelatie en ontwikkelmogelijkheden   

� leiderschap gericht op een duurzame onderwijskundige ontwikkeling.  

Een goede werknemer werkt met plezier, is betrokken, gemotiveerd en loyaal naar de onderwijsinstelling, is trots op zijn vak en het onderwijs 

en is duurzaam inzetbaar. Een duurzame arbeidsrelatie tussen de leidinggevende en de onderwijsmedewerker kenmerkt zich door wederzijds 

vertrouwen, een constructieve dialoog die het vakmanschap van beiden versterkt en een hoge mate van verbondenheid. De website 

www.trotsoponsmbo.nl laat zien wat de invloed is van beroepstrots op de duurzame inzetbaarheid van onderwijsmensen.  

Goed werkgeverschap wordt ons inziens het beste ontwikkeld binnen een professionele leergemeenschap. In de volgende paragraaf werken 

het begrip professionele leergemeenschap verder uit.  

Er zijn verschillende visies op wat een professionele leergemeenschap is. We kunnen helder zijn over wat het niet is. Het is geen blauwdruk van 

een organisatiemodel dat je stapsgewijs kunt invoeren. Het is een visie hoe je het onderwijs anders kunt organiseren. Vermeulen (in M. 

Lieskamp, 2013) benoemt een achttal kenmerken die een duidelijk beeld scheppen van een school als professionele leergemeenschap.  

1. Van een oriëntatie op werk naar een oriëntatie op (gezamenlijk) leren 

2. Van het maken van werkafspraken naar het werken aan gezamenlijke (leer)doelen 

3. Van een routinematige manier van werken naar een veelheid aan leervormen en leerbronnen 

4. Van een gesloten gemeenschap naar een gemeenschap met een open cultuur, waar respect, gelijkwaardigheid en wederzijds 

vertrouwen heerst 

5. Van papieren documenten naar visieontwikkeling 

6. Er zijn aanjagers zodat iedereen continue leert 

7. Er is voldoend tijd en ruimte voor dialoog en andere vormen van interactie 
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8. Er is (onderwijskundig) leiderschap gericht op de onderwijspraktijk 

Een professionele leergemeenschap verbindt deze vijf leerdisciplines op alle niveaus in een organisatie, van de praktijk in de klas tot en met het 

college van bestuur. In een professionele leergemeenschap vinden continue leerprocessen bij iedereen plaats. Het samen leren en verbeteren 

op alle niveaus staat centraal: leerlingen, ouders, leraren en schoolleider. De gedachte daarachter is, dat het gedrag van mensen (onder andere 

onderwijsmensen, leerlingen en ouders) pas verandert als mensen leren wat ze precies moeten doen, hoe ze dat kunnen doen, met welk doel 

zij dat doen en dat zij samen kunnen reflecteren op hun (leer)proces. Strategisch hr-beleid, gericht op het realiseren van de gezamenlijke 

doelen van de onderwijsinstelling, zorgt er voor dat deze doelen ook daadwerkelijk bereikt kunnen worden. Strategisch hr-beleid bouwt voort 

op de stand van zaken van de volgende bouwstenen van een professionele leergemeenschap (M Lieskamp & Vink, 2015). Bepalend is de mate 

waarin de bouwsteen in de school al is gerealiseerd.  

- Het hebben van gemeenschappelijke visie  

- Het bieden van een ondersteunende leerstructuur  

- Het werken aan een open en veilige leercultuur  

- Het bieden van ondersteunend leiderschap  

- Het bieden van een rijke leeromgeving  

- Mogelijkheden bieden voor samenwerking op alle niveaus met alle betrokkenen bij de leerling(en) 

- Het hebben van een onderzoekende, reflectieve houding  

- Het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leren van de leerlingen/studenten 

- Het zorgen voor een uitdagend, haalbaar en gedegen (leer) programma  

 

In een professionele leergemeenschap staat het ontwikkelen van professioneel kapitaal centraal. Het gaat daarbij om het menselijk kapitaal (de 

kennis, vaardigheden en houding van de onderwijsmedewerkers), het ontwikkelen van het sociaal kapitaal (het gezamenlijk kunnen leren, 

communiceren en samenwerken) en het besluitvormingskapitaal (het gezamenlijk kunnen nemen van besluiten en deze ook uitvoeren) 

(Hargreaves & Fullan, 2012). Dat vraagt visie, durf, kracht, lef, moed, loslaten en vastpakken, (professionele) ruimte, tijd en een budget van 

leidinggevenden en medewerkers.  Het voeren van strategisch hr-beleid ondersteunt de school of de scholen om de (onderwijskundige) doelen 

te kunnen behalen. Duurzame inzetbaarheidsbeleid zorgt ervoor dat alle medewerkers dat ook op een gezonde, professionele manier hun hele 

loopbaan kunnen blijven doen.  

sociaal 

kapitaal

besluitvormings

kapitaal

menselijk 

kapitaal
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Thema: 

Kwaliteit van 

onderwijs 

Goed werkgeverschap 

 

Wordt door werkgever en mr 

ingevuld 

Goed werknemerschap 

 

Wordt door werkgever, 

medewerkers en mr ingevuld 

Goed werknemerschap 

 

Wordt alleen door de werknemer 

ingevuld 

Meer lezen? 

De school biedt 

modern en 

professioneel 

onderwijs vanuit een 

heldere eigen visie. 

 

De school voldoet aan de sectorale 

normen en formele eisen, waaronder 

die van de Onderwijsinspectie. 

 

De school beschikt over een actuele, 

breed gedragen en duidelijke 

onderwijskundige missie en visie. 

 

Majeure onderwijskundige en 

organisatorische ontwikkelingen 

worden uitvoerig besproken tussen 

schoolleiding en medewerkers. 

 

Majeure onderwijskundige en 

organisatorische ontwikkelingen 

worden uitvoerig besproken tussen 

schoolleiding en MR. 

 

 

Medewerkers spelen een actieve rol 

in de bepaling van missie, visie en 

kernwaarden. 

 

Medewerkers delen de missie, visie 

en kernwaarden en voelen zich 

medeverantwoordelijk voor de 

onderwijskundige kwaliteit van de 

school als geheel. 

 

Medewerkers hebben evenveel oog 

voor de school- en teambelangen als 

voor de persoonlijke belangen. 

 

 

Wij hebben kennis van de missie en 

de visie van de school en de eisen van 

de onderwijsinspectie. 

 

Wij laten in ons handelen en denken 

zien wat onze school wil bereiken. 

 

Wij handelen niet alleen vanuit 

persoonlijk belang maar ook vanuit 

het team en de school. 

 

Wij werken vanuit het belang van 

onze leerlingen. 

 

Wij geven aan wat we onze leerlingen 

aan onderwijs moeten bieden. 

 

Wij zorgen voor een stimulerend en 

ambitieus leerklimaat in de school. 

 

Wij stellen leerlingen in staat tot 

leren en ontwikkelen door ons 

(pedagogisch) didactisch handelen. 

 

Wij stemmen ons 

(pedagogisch)didactisch handelen af 

op verschillende (groepen) leerlingen 

 

Wij kennen de belangrijkste 

leerbehoeften van onze leerlingen en 

www.onderwijsinspe

ctie.nl  

 

www.curriculumvand

etoekomst.nl   

 

bekwaamheidseisen 

leraren augustus 

2017  

 

 

www.curriculumvand

etoekomst.nl  

 

 

 

 

handboek Leren 

Leren 

 

handreiking 

professionaliseren 

www.voion.nl  
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stemmen onze onderwijskundige visie 

daarop af. 

De school kent een 

professioneel 

werkklimaat 

De school is goed georganiseerd 

zodat iedereen weet wat hij moet 

doen en dat ook kan doen. 

 

De leidinggevenden van deze school 

hanteren een open, transparante en 

integere manier van communiceren. 

 

Leidinggevenden hebben vertrouwen 

in het personeel , motiveren en 

stimuleren. 

 

In deze school worden prestaties 

erkend en beloond. 

Medewerkers in deze school doen 

wat ze beloven. 

 

Medewerkers zijn integer en 

betrokken. 

 

Medewerkers zijn bereid om extra 

taken te verrichten als de 

omstandigheden dat vragen. 

 

Medewerkers voelen zich 

verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van hun eigen onderwijs. 

 

Reflecteren medewerkers op hun 

functioneren en bekwaamheid. 

 

Medewerkers spreken  elkaar 

onderling  aan op de kwaliteit van 

onderwijs. 

Wij spreken elkaar aan op gemaakte 

afspraken 

 

Wij zijn betrokken bij de leerlingen en 

onze school . Wij zetten ons extra in 

als dat nodig is. 

 

Wij maken heldere afspraken met het 

team en leidinggevende. 

 

Wij vinden het normaal dat je 

gemaakte afspraken nakomt. 

 

Wij zijn duidelijk in ons  taalgebruik 

naar elkaar en onze leidinggevende 

en zeggen wat we bedoelen. 

 

Wij zijn duidelijk in ons  taalgebruik 

naar elkaar en onze leidinggevende 

en zeggen wat we bedoelen. 

 

Wij nemen onze 

verantwoordelijkheid om leerlingen 

het beste onderwijs te geven. 

 

Wij bespreken met elkaar hoe wij ons 

werk doen en hoe wij problemen 

kunnen oplossen. 

 

Wij passen onze werkwijze aan als dit 

nodig blijkt 

 

Wij motiveren en inspireren elkaar 

om het beste 

onderwijs te geven 

Scan: professionele 

cultuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.voion.nl/deond

erzoekende leraar 

 

www.leraar24.nl 
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De school 

functioneert als 

professionele 

leergemeenschap 

 

“Een gemeenschap 

van 

onderwijsmensen 

die gezamenlijk 

verantwoordelijk 

zijn voor het leren 

en ontwikkelen van 

leerlingen, waar 

eigenaarschap en 

regelruimte is, 

waarin leraren 

initiatieven nemen 

voor de eigen 

professionalisering 

en het collectief 

leren, waar leraren 

werken die 

gemotiveerd, 

betrokken en 

bevlogen zijn en 

blijven en hun 

talenten in 

gezamenlijkheid 

inzetten voor de 

brede ontwikkeling 

van de leerlingen” 

(Mentink, 2014). 

De school, elke afdeling en elk team 

beschikt over een concreet 

professionaliseringsplan. 

 

Het professionaliseringsplan is 

herkenbaar verbonden met de missie 

en visie van de school. 

 

Het professionaliseringsplan is tot op 

team- en medewerker niveau 

maatgevend voor besluiten over  

persoonlijke ontwikkeling. 

Medewerkers maken voldoende 

gebruik van hun professionele ruimte 

om mede vorm te geven aan de 

onderwijskundige en organisatorische 

invulling van de school. 

 

Medewerkers zijn gemotiveerd om 

hun individuele talenten en 

kwaliteiten optimaal in te zetten. 

 

Medewerkers nemen zelf de 

verantwoordelijkheid voor hun eigen 

persoonlijke groei, ontwikkeling van 

vakbekwaamheid en 

loopbaanontwikkeling. 

Wij werken samen in leernetwerken 

aan het verbeteren van ons onderwijs 

 

Wij onderzoeken en gebruiken data 

om ons onderwjis te verbeteren 

 

Wij reflecteren gezamenlijk op de 

onderwijsverbeteringen die we 

samen afspreken 

 

Wij voelen ons gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het leren van 

onze leerlingen.  

 

Wij benutten onze 

functioneringsgesprekken om 

afspraken te maken over onze 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

Wij zorgen ervoor dat wij onze taken 

goed kunnen blijven uitvoeren door 

scholing, zelfstudie en bijhouden van 

vakliteratuur. 

 

Wij werken aan onze persoonlijke 

ontwikkeling door intervisie en 

intercollegiale consultatie. 

 

Wij accepteren coaching voor nog 

beter (persoonlijk) functioneren. 

 

Wij leggen verantwoording af over de 

afspraken over professionalisering. 

 

Wij kennen onze eigen en elkaars 

talenten en benutten deze. 

Boek professionele 

leergemeenschappen 

in het onderwijs 

 

Boek Vertrouwen 

Verbinden 

Vakmanschap  

 

strategisch hr-beleid 

voor het onderwijs 

 

www.voion.nl 

 

www.arbeidsmarktpl

atform.nl 

 

www.leraar24.nl 

 

www.registerleraar.n

l 

 

 

 

 

peerreview 
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De school beschikt 

over 

bekwaam en 

bevoegd personeel 

De leidinggevenden hebben oog voor 

talentontwikkeling en stimuleren 

loopbaanontwikkeling. 

 

De school stelt voldoende tijd en geld 

beschikbaar voor 

professionaliserings-activiteiten van 

haar medewerkers. 

 

De school beschikt over een adequaat 

begeleidingsplan voor nieuwe 

docenten. 

 

De school heeft zicht op de 

bekwaamheidsontwikkeling van haar 

medewerkers, bijv. via 

bekwaamheidsdossier en 

Lerarenregister. 

 

De school hanteert een systematische 

aanpak voor de evaluatie van 

onderwijskundige kwaliteit. 

 

Er zijn aanwijsbare inhoudelijke 

projecten en activiteiten ter 

bevordering van innovatie van 

onderwijs en 

deskundigheidsbevordering . 

Medewerkers investeren zelf ook in 

opleiding professionalisering en 

loopbaanontwikkeling. 

 

Veel docenten hebben zich 

gekwalificeerd conform de normen 

van het Lerarenregister. 

 

Reflectie op, evaluatie van en 

verantwoording afleggen over 

onderwijsopbrengsten (samen met 

leidinggevenden, collega’s, ouders en 

leerlingen) worden door 

medewerkers als zinvol ervaren. 

 

Medewerkers verantwoorden 

systematisch hun activiteiten, vanuit 

het perspectief  van onderwijskundige 

kwaliteit en opbrengst, bijv. via 

bekwaamheidsdossier en 

Lerarenregister. 

 

Medewerkers zijn proactief in het 

doen van voorstellen voor en leveren 

een bijdrage aan innovatie van het 

onderwijs. 

Wij nemen zelf initiatief tot en 

besluiten om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren. 

 

Wij nemen zelf initiatief en investeren 

in scholing. 

 

Wij houden ons aan de verplichting 

uit de Wet BIO om jaarlijks (bij-

)scholing te volgen. 

 

Wij zien de eisen uit het 

Lerarenregister als richtinggevend 

voor onze scholingsactiviteiten. 

 

Wij houden zelf het 

bekwaamheidsdossier 

kwalificatiedossier periodiek bij. 

 

Wij leggen verantwoording  af over 

de bereikte (leerling-)resultaten in 

ons team en leidinggevende. 

 

Wij  bespreken de resultaten  om het 

onderwijs verder te verbeteren. 

 

Wij leggen verantwoording af over de 

resultaten van onze 

verbeteractiviteiten. 

 

www.kijkbijmijnles.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hetlerarenregis

ter.nl  

 

https://www.delerar

enagenda.nl/  

 

 

www.scholenopdeka

art.nl 

 

https://www.venster

s.nl/ 

 

 

toezicht 2017 

Onderwijsinspectie 
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Medewerkers leren 

in deze school van, 

met en door elkaar 

Leidinggevenden stimuleren 

teamleren en leren op de werkplek. 

Via intervisie, collegiale consultatie 

en/of peer-review stimuleren 

medewerkers elkaars bekwaamheid 

en kwaliteit. 

 

Medewerkers werken samenwerken 

als een vorm van leren met en door 

elkaar 

Wij werken samen. 

 

Wij zijn als team goed op elkaar 

ingespeeld. 

 

Wij leren van elkaar door kennis te 

delen en ervaringen uit te wisselen. 

 

Wij geven elkaar feedback om een 

stapje verder te komen met onze 

teamontwikkeling en persoonlijke 

ontwikkeling. 

Brochure duurzame 

inzetbaarheid CNV 

Schoolleiders 

 

 

Professionele 

leergemeenschap 

 

 

Feedback model  
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Thema: 

Personeel 

Goed werkgeverschap 

 

Wordt door werkgever en mr 

ingevuld 

Goed werknemerschap 

 

Wordt door werkgever, 

medewerkers en mr ingevuld 

Goed werknemerschap 

 

Wordt alleen door de werknemer 

ingevuld 

Meer lezen? 

De school beschikt 

nu en in de 

toekomst over 

voldoende en 

toegerust personeel 

De school kent de relevante cijfers 

over de eigen personeelsopbouw en 

de regionale demografische en 

arbeidsmarktgegevens. 

 

De school heeft zicht in de 

ontwikkeling van het 

personeelsbestand en toekomstig 

personeelsaanbod. 

 

De school participeert in dit kader 

actief  in regionale verbanden met 

collegascholen, opleidingsinstituten 

en/of bedrijfsleven. 

Medewerkers zijn alert en signaleren 

knelpunten op het gebied van de 

personele bezetting. 

 

Medewerkers  fungeren als 

ambassadeur voor de organisatie in 

de werving van personeel. 

Wij nemen initiatief om knelpunten in 

de personele bezetting  in het team 

op te lossen. 

 

Wij informeren onze leidinggevende 

over te verwachten knelpunten in de 

personele bezetting en werkdruk. 

 

Wij dragen de goede naam en faam 

ook buiten de schooldeuren uit. 

http://www.scenario

modelpo.nl/ 

 

http://www.arbeids

marktplatformpo.nl/

dossiers/lerarentekor

t/ruimbaanvoorponl-

het-nieuwe-

loopbaanplatform-

voor-aankomend-

leraren/ 

De in-, door- en 

uitstroom van 

personeel staan in 

het licht van de 

behoefte aan 

kwaliteit van 

onderwijs 

De school hanteert consequent een 

methodiek voor strategische 

personeelsplanning. 

 

 

In haar aannamebeleid selecteert de 

school consequent op grond van 

behoefte aan onderwijskundige 

kwaliteit. 

 

De school hanteert succesvolle 

projecten om de personele kwaliteit 

te bevorderen (bijv. opleidingsschool, 

bestuursacademie, …). 

Medewerkers zijn bereid tot om- en 

bijscholing als de toekomstige 

behoeften van de school dat vragen. 

 

 

Medewerkers zijn bereid tot 

mobiliteit als de behoeften van de 

school dat vragen. 

 

 

Medewerkers nemen de volle 

verantwoording voor hun eigen 

werkgelegenheid en loopbaan. 

Wij zijn ons bewust dat de 

veranderingen in de omgeving van de 

school consequenties kan hebben 

voor de personele bezetting. 

 

Wij professionaliseren ons zodanig 

dat we breed inzetbaar zijn. 

 

 

 

Wij zijn bereid tot reizen om werk te 

behouden. 

 

Wij zijn bereid tot en het aanvaarden 

van een andere functie. 

 

Invallersnetwerk cnv 

onderwijs 

 

http://www.arbeids

marktplatformpo.nl/

?id=1005 scan 

meerjarenformatiebe

leid 
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Wij maken gebruik van nieuwe 

professionaliseringsprojecten die de 

school ons aanbiedt. 

De in-, door- en 

uitstroom van 

personeel staan in 

het licht van de 

behoefte aan 

kwaliteit van 

onderwijs 

De school zorgt voor een goede 

organisatie van personeel en 

middelen. 

De medewerkers werken in robuuste 

teams 

 

De medewerkers hebben voldoende 

middelen ter beschikking zoals goede 

roosters, infrastructuur (lokalen en 

ICT) en dergelijke. 

Wij vormen een  hecht en actief 

team. 

 

Wij bieden input voor een goede 

roostering en stellen ons flexibel op. 

 

Wij signaleren knelpunten in ons 

takenpakket en dragen actief bij tot 

het oplossen er van. 

 

Wij zijn zuinig op de materiële 

eigendommen van de school. 
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Thema: Veilig 

en gezond 

werken 

Goed werkgeverschap 

 

Wordt door werkgever en mr 

ingevuld 

Goed werknemerschap 

 

Wordt door werkgever, 

medewerkers en mr ingevuld 

Goed werknemerschap 

 

Wordt alleen door de werknemer 

ingevuld 

Meer lezen? 

De school kent 

veilige en gezonde 

arbeidsomstandigh

eden, zowel voor 

personeel als voor 

leerlingen 

De school beschikt over een 

gestructureerd systeem van arbozorg 

en brengt de stand van zaken 

periodiek in beeld. 

 

De school heeft de 

verantwoordelijkheid voor veilig en 

gezond werken expliciet belegd (BHV 

en andere preventieve taken). 

 

De school brengt welzijn en 

gezondheid van medewerkers 

periodiek in kaart. 

 

De school hanteert een 

geprotocolleerde aanpak van 

ziekteverzuim en dreigende 

arbeidsongeschiktheid. 

 

Leidinggevenden van deze school zijn 

bedreven in het voeren van verzuim- 

en re-integratie-gesprekken. 

Medewerkers investeren actief in hun 

duurzame inzetbaarheid door het 

opvolgen van de Arbo-regels en 

protocollen. 

 

Medewerkers werken mee aan 

onderzoeken op het gebied van 

gezondheid, veiligheid en welzijn. 

 

Medewerkers hebben kennis van de 

veiligheidsregels/protocollen en 

handelen hiernaar en melden in 

voorkomende gevallen onveilige 

situaties. 

 

Medewerkers houden zich aan de 

gedragsregels op het gebied van 

ziekteverzuim en re-integratie. 

Wij kennen de arbo-regels van de 

school en volgen deze op. 

 

Wij zorgen dat we psychisch en 

lichamelijk fit zijn. 

 

Wij zijn alert op een evenwichtige 

balans tussen taakomvang en 

taakbelasting. 

 

Wij zorgen voor een goede balans 

tussen werk en privé . 

 

Wij werken mee aan onderzoek naar 

gezondheid en tevredenheid van het 

personeel. 

 

Wij kennen de veiligheidsregels 

binnen de school en volgen deze op. 

 

Wij grijpen in wanneer wij zien dat 

regels ten aanzien van veiligheid 

overtreden worden. 

 

Wij maken melding van agressie en 

geweld en onjuist bejegening. 

 

Wij zijn bekend met procedures rond 

ziekmelding, vervangend werk en re-

integratie en werken daaraan mee. 

Arbocatalogus 

 

Arboscan VO 

 

Arbo Servicedesk 

 

arbonetwerken 

 

VO signaal 

 

Benchmark verzuim 

VO 

 

Sectoraal 

Tevredenheidsonderz

oek (POMO analyse) 

 

Sectoraal Arbo-

onderzoek (NEA- 

analyse) 

 

Inkoopwijzer training 

agressie en geweld 

 

Incidentenvenster- 

VO 

 

Veiligheid 

praktijklokalen 

 

NVON Arbo app 
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De school heeft 

actieve aandacht 

voor het  welzijn 

van individuele 

medewerkers 

De school heeft aandacht voor het 

welzijn van de medewerkers en 

leerlingen. 

 

De school gaat serieus en adequaat in 

op signalen van ongewenst gedrag 

(agressie, seksuele intimidatie, 

discriminatie etc.). 

 

De school besteedt aandacht aan 

persoonlijke problemen  van de 

medewerkers wanneer zij daar 

behoefte aan hebben (bv psychische 

problemen, schuldenlast, etc). 

 

De school heeft een 

vertrouwenspersoon op het gebied 

van melding van ongewenste 

omgangsvormen, discriminatie of 

agressie/geweld. 

Medewerkers hebben oog voor het 

welzijn van zichzelf, collega’s en 

leerlingen. 

 

Medewerkers spreken elkaar 

opbouwend aan op gedrag en 

houding. 

 

Medewerkers van onze school 

vertonen geen ongewenste 

omgangsvormen. 

 

Medewerkers nemen actie indien er 

sprake is van ongewenste 

omgangsvormen, discriminatie, 

agressie en geweld of 

machtsmisbruik. 

Wij hanteren vriendelijke 

omgangsvormen jegens elkaar en 

onze leerlingen. 

 

Wij grijpen direct in wanneer wij 

agressie en geweld of machtsmisbruik 

op school signaleren. 

 

 

Wij spreken met de 

vertrouwenspersoon indien wij 

ongewenste omgangsvormen, 

discriminatie ,agressie en geweld  of 

machtsmisbruik signaleren 

Welzijnscheck VO 

 

Project Werken aan 

werkvermogen 

 

Methodiek 

Voortgezet 

Werkplezier 

 

Wet Sociale 

Veiligheid 
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Thema: HR Goed werkgeverschap 

 

Wordt door werkgever en mr 

ingevuld 

Goed werknemerschap 

 

Wordt door werkgever, 

medewerkers en mr ingevuld 

Goed werknemerschap 

 

Wordt alleen door de werknemer 

ingevuld 

Meer lezen? 

Het HR-beleid in 

school is 

ondersteunend aan 

de kwaliteit van 

onderwijs en 

professionaliteit 

van werknemers. 

De school heeft een heldere visie op 

personeel. 

 

Het personeelsbeleid van deze school 

is eigentijds van inhoud, belegd bij 

een professionele staf P&O en vervult 

een herkenbare functie voor 

medewerkers. 

 

Leidinggevenden gaan serieus en 

adequaat in op signalen van 

werkdruk, op collectief en individueel 

niveau. 

 

Het taakbeleid wordt gezien als een 

personeelsinstrument en draagt bij 

aan de optimale inzet van talent en 

competenties van medewerkers in de 

school. 

 

In het personeelsbeleid van deze 

school is er ruimte voor diversiteit op 

basis van bijvoorbeeld 

cultuurachtergrond, sekse, levensfase 

en privéomstandigheden. 

 

In het personeelsbeleid is er ruimte 

voor diversiteit en maatwerk in de 

bejegening van en afspraken met 

verschillende medewerkers. 

 

Medewerkers hebben kennis van de 

cao-vo. 

 

Medewerkers hebben kennis van het 

personeelsbeleid van de school. 

 

Medewerkers  zijn op de hoogte van 

hun rechten en plichten. 

 

Medewerkers signaleren adequaat 

knelpunten op het gebied van de 

arbeidsvoorwaarden en taakbeleid. 

 

Medewerkers in de MR nemen een 

proactieve rol in de bepaling en 

beheersing van formele 

arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsverhoudingen. 

 

Medewerkers gebruiken de 

gesprekkencyclus als een instrument 

voor de eigen loopbaanontwikkeling, 

professionalisering en duurzame 

inzetbaarheid. 

 

Medewerkers zijn ook 

verantwoordelijk voor hun loopbaan. 

Wij zijn op de hoogte van de cao. 

 

Wij zijn op de hoogte van het 

personeelsbeleid van de school. 

 

Wij zijn op de hoogte van wederzijdse 

verplichtingen van werkgever en 

werknemer. 

 

Wij gaan in gesprek over onze 

wensen op het gebied van de 

arbeidsvoorwaarden en taakbeleid. 

 

Wij gaan de dialoog aan met de MR 

over het personeelsbeleid en de 

veranderingen in de school. 

 

Wij verstrekken aan onze werkgever 

de juiste persoonlijke gegevens 

 

Wij komen op voor onze belangen als 

werknemer van de school. 

 

Wij zoeken actief steun bij onze 

leidinggevende om goed gemotiveerd 

te blijven voor het werk en daartoe in 

staat gesteld te worden. 

 

Wij bereiden ons goed voor op het 

functionerings- en 

beoordelingsgesprek en gaan de 

dialoog aan met de leidinggevende. 

 

Spiegel Personeel en 

school (voion) 

 

 

 

 

 

 

 

7 bronnen van 

werkplezier 

 

 

Digitaal spel Jobfit 

www.arbeidsmarktpl

atformpo.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Handleiding 

biografisch gesprek 

(voion) 
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Het bekwaamheidsdossier wordt 

actief als personeelsinstrument 

gebruikt. 

 

HR-instrumenten als taakbeleid, 

functiemix en beloningsdifferentiatie 

worden toegepast in het licht van de 

ontwikkelingsdoelstellingen voor 

school en medewerkers. 

 

De gesprekkencyclus is goed 

geprotocolleerd, wordt consequent 

uitgevoerd en is van voldoende 

inhoudelijke kwaliteit. 

 

Leidinggevenden geven consequent 

aandacht aan de voortgang van met 

medewerkers  afgesproken 

ontwikkeldoelen, onderwijsresultaten  

en deze worden waar nodig 

bijgestuurd. 

 

Leidinggevenden worden 

systematisch geselecteerd en/of 

getraind  op leiderschapsaspecten als 

onderwijskundige betrokkenheid, 

persoonlijke aandacht en respect 

voor diversiteit. 

 

De school biedt ondersteuning aan 

medewerkers waarvoor binnen de 

school geen werk meer is of die niet 

meer passen binnen de school 

Wij nemen de verantwoordelijkheid 

voor  onze loopbaan. 

http://www.arbeids

marktplatformpo.nl/f

ileadmin/bestanden/

bijlagen_nieuws_age

nda/2014/bijlage_art

ikel_8_stappenplan_

werkdruk.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolleidersregister

po.nl 

Schoolleidersregister.

vo.nl  

 

 


