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De sector voortgezet onderwijs heeft zich verplicht om werkgelegenheid te creëren voor 

werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze verplichting komt voort uit het door het 

kabinet met sociale partners gesloten Sociaal Akkoord. Voor het voortgezet onderwijs geldt 

dat eind 2023 in totaal 2640 extra banen moeten zijn gecreëerd. Voion informeert de sector 

over formele wet- en regelgeving en ontsluit daarnaast goede praktijken van scholen alsmede 

andere relevante informatie.  

  

Voion ondersteunt, waar gewenst, de invulling van de banenafspraak. In ons digitale kennisdossier 

delen we kennis, wet- en regelgeving, voorbeelden en ervaringen over de banenafspraak in het 

voortgezet onderwijs. U vindt hier informatie, inspiratie en antwoorden, zoals:  

 

 Hoeveel banen moet u realiseren?  

Als individueel schoolbestuur kunt u met een rekenmodule uw jaarlijks te realiseren nieuwe 

banen zelf eenvoudig berekenen. Als de sector niet voor genoeg extra banen zorgt, treedt de 

‘quotumheffing’ in werking. Ook de hoogte van een mogelijke heffing kunt u zelf berekenen.  

 

 Werkanalyses voortgezet onderwijs 

Een aantal vo-scholen heeft laten onderzoeken welke functies, werkzaamheden of taken in 

de organisatie geschikt kunnen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Op onze website 

vindt u enkele voorbeelden van werkanalyses van vo-scholen.  

 

 Overzicht Werkgeversservicepunten (WSP) 

 Doelgroepregister en kandidatenverkenner banenafspraak 

 Kennisdocumenten en handreikingen  

 

Bekijk alle informatie over de Banenafspraak in het voortgezet onderwijs op www.voion.nl > 

BANENAFSPRAAK 

 

Heeft u vragen over de Participatiewet en de banenafspraak? Neem contact op met Arjan van der 

Borst, tel 06 – 20 54 23 58 of stuur een e-mail naar info@voion.nl   

http://www.voion.nl/


 

De regioadviseurs van Voion komen desgewenst op locatie om met u en uw team te spreken over de 

mogelijkheden om de banenafspraak in te vullen.  

 Jack de Bruin, contactpersoon Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland en Overijssel,  

tel: 06 -22939665 j.debruin@caop.nl 

 Seth Hielema, contactpersoon Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, 

Utrecht en Zuid Holland, tel: 06 - 52647659 s.hielema@caop.nl 
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VOION 

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen 

vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan en professionalisering en veilig, gezond en 

vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook 

docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en 

adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende 

niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en 

werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. 
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