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Petje af voor alle scholen die ook in 2017 weer keihard hebben 
gewerkt aan een optimale werkomgeving. Bij Voion weten we 
hoezeer middelbare scholen zich inzetten voor de kwaliteit van 
onderwijs, hoe groot de inzet is van leraren, onderwijsteams en 
directies. En hoe complex de omstandigheden kunnen zijn 
 waaronder ze dit doen. We weten hoe urgent thema’s dan ook zijn 
zoals arbeidsmarkt & mobiliteit, loopbaan & professionalisering 
en veilig, gezond en vitaal werken. 

In deze snel veranderende wereld – met vergrijzing en een 
 lerarentekort op sommige vakken, onderbevoegdheid en dalende 
leerlingenaantallen in de zogenaamde krimpregio’s – is het  
zaak te blijven werken aan een goede basis. Want het beste 
 onderwijs ontstaat in een professionele, veilige, gezonde en open 
 werkomgeving. Ook dit jaar heeft Voion weer allerlei activiteiten 
geïnitieerd die bijdragen aan een optimale werkomgeving in  
het voortgezet onderwijs. Hierover leest u meer in dit verslag. 

Jan Jacob van Dijk, voorzitter Voion
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In een snel veranderende wereld is het zaak om tijdig op  
veran deringen in te spelen en te kunnen anticiperen op  
toekomstige  ontwikkelingen. Neem de snel vergrijzende beroeps
bevolking, een toenemende daling van het leerlingenaantal in 
 verschillende regio’s en structurele tekortvakken. Meer dan ooit  
is het  belangrijk om duurzaam en vitaal aan de slag te blijven  
en op die manier goed onderwijs te kunnen bieden. Samen met 
 scholen  organiseert Voion daarom activiteiten om het voortgezet 
 onderwijs te ontwikkelen tot de aantrekkelijkste werkomgeving  
van  Nederland. De kwaliteit van het onderwijs staat of valt immers 
met de capaciteiten van de leraar en de professionaliteit van   
de organisatie.   

Respectvol en gelijkwaardig

Binnen Voion werken werkgevers en werknemers samen aan  
een goed functionerende en toekomstbestendige onderwijs
arbeidsmarkt. Wij ondersteunen werkgevers en werknemers in 
het voortgezet onderwijs bij de invulling van hun verantwoordelijk
heid op het gebied van (regionaal) arbeidsmarktbeleid, arbeids
omstandigheden, verzuim en duurzame inzetbaarheid.  

Een werkomgeving waarin veiligheid, werkplezier, openheid 
en professionalisering voorop staat en waar een gezonde 
in- door- en uitstroom is van gekwalificeerd personeel.  

Dat is waar Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet 
onderwijs, zich al jaren voor inzet. Dit doen we samen met werk-
gevers en werknemers in de sector. Ook in 2017 ligt de focus op  
het realiseren van deze condities voor kwalitatief goed onderwijs. 
Want uiteindelijk gaat het erom dat leerlingen in het voortgezet 
onderwijs het beste uit zichzelf kunnen halen.

NAAR INHOUD
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Steeds ligt de focus hierbij op de dialoog, op basis van een 
 gelijkwaardige relatie tussen bestuur en leraar. Een instrument  
is nooit zomaar een instrument, maar altijd een manier om tot 
een goed gesprek te komen en een veranderproces in gang te 
zetten. Voion doet onderzoek en ontwikkelt producten waarmee 
onderwijs professionals constructieve gesprekken kunnen voeren 
over inhoudelijke, actuele thema’s. Afhankelijk van het thema 
richt Voion zich daarbij op sectorniveau, regionaal niveau of 
 niveau van het schoolbestuur. 

Programmalijnen

Voion werkt aan betere condities voor kwalitatief goed voortgezet 
onderwijs vanuit drie programmalijnen: 
 

• Arbeidsmarkt & mobiliteit
• Loopbaan & professionalisering
• Veilig, gezond & vitaal werken 

De drie programmalijnen zijn gerelateerd aan inhoudelijke 
 thema’s en onderling nauw met elkaar verbonden. Daardoor 
 versterken ze elkaar. Vanuit deze drie programmalijnen werkt 
Voion aan haar kerndoelen: de professionele arbeidsorganisatie, 
voldoende bekwame en vitale medewerkers en veilige en  
gezonde arbeidsomstandigheden.



Bestuur Voion

Het bestuur van Voion bestaat uit vertegenwoordigers van 
 werkgevers en werknemersorganisaties. 

Werkgeversleden 
•  Hein van Asseldonk, VOraad (penningmeester/secretaris)
•  Henk Fledderus, Penta College CSG tot 1 september 2017
•  Ton Roelofs, Penta College  

(plaatsvervangend lid vanaf 1 september 2017)
•  Anne Hoekstra, Regius College

Werknemersleden
•  Ben Hoogeboom, AOb (vicevoorzitter)
•  Kyra Keybets (vaste vervanger van Loek Schueler),  
 CNV Onderwijs  
•  Jilles Veenstra, FvOv 

Jan Jacob van Dijk is onafhankelijk voorzitter.

In dit jaarverslag
Dit jaarverslag volgt onze drie programmalijnen op hoofdlijnen. 
Per programmalijn is één activiteit uitgelicht. Daarnaast vindt u 
bij elk hoofdstuk een compleet en puntsgewijs overzicht van alle 
activiteiten, passend bij het inhoudelijke thema. We besluiten dit 
jaarverslag met een financiële samenvatting.

Werkzaamheden 

Met de activiteiten die voortvloeien uit deze programmalijnen, 
hebben we ook in 2017 veel scholen kunnen ondersteunen bij het 
creëren van een goede werkomgeving. Onze rol hierbij varieert: 
wij zijn zowel kenniscentrum, ontwikkelaar als aanjager.  
Dit doen we met en voor schoolbesturen, directies, P&O’ers, 
 arbocoördinatoren, docenten, onderwijsondersteunend personeel, 
medezeggenschapsraden en sociale partners. Concreet betekent 
dit dat Voion: 

• Kennis vergaart en ontsluit
• Onderzoek doet
• Scholen begeleidt en adviseert bij uiteenlopende  

vraagstukken en projecten
• Netwerken en bijeenkomsten opzet en ondersteunt
• Goede voorbeelden verzamelt en deelt
• Scholing en trainingen verzorgt
• Instrumenten ontwikkelt en implementeert

11NAAR INHOUD



Arbeidsmarkt & mobiliteit
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DE ARBEIDSMARKT IS VOORTDUREND IN BEWEGING, 

OOK IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS. 

VOION STREEFT CONTINU NAAR IN- EN DOORSTROOM  

VAN GOED GEKWALIFICEERDE MEDEWERKERS  

IN HET VO. MET EEN REGIONALE AANPAK IS DE KANS  

OP SUCCES HET GROOTST.

Al jaren kampen sommige scholen in het voortgezet 
 onderwijs met een tekort aan leraren voor specifieke vakken. 
Met name scheikunde, natuurkunde, Duits, Klassieke Talen 
en Frans kennen een hoge vacaturedruk. Deze druk zal de 
 komende jaren alleen maar toenemen, ondanks de dalende 
leerlingenaantallen in krimpregio’s. Zaak om extra potentiële 
docenten te werven voor tekortvakken en jongeren te interes
seren voor een baan in het voortgezet onderwijs. Daarvoor is 
er extra instroom in de lerarenopleidingen noodzakelijk.   

13

Regionaal inzetten
Voion streeft niet alleen naar voldoende leraren in het voortgezet onderwijs, 
maar ook naar goed gekwalificeerde leraren. Wij stimuleren dat school
besturen en lerarenopleidingen met elkaar in gesprek gaan over inhoud 
van de opleiding en omvang van het aantal benodigde op te leiden studenten. 
Er zijn grote regionale verschillen in de vraag naar docenten per vak.  
Met name in de krimpregio’s neemt de vraag in rap tempo af. Daarom is 
het nodig om tot een gezamenlijke regionale aanpak te komen en een 
 regionaal arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Voion zet zich op verschillende 
manieren in voor een gezonde, evenwichtige arbeidsmarkt in het onderwijs. 
Bijvoorbeeld door regionale matchingsbijeenkomsten te organiseren voor 
on(der)bevoegden, maar ook met wervingscampagnes, regionale arbeids
marktanalyses, het prognosemodel ScenariomodelVO, regioadviseurs en 
regelingen en subsidies. Bij Overige activiteiten Arbeidsmarkt & mobiliteit 
vindt u een volledig overzicht. 
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Van on(der)bevoegd naar bevoegd 
Om meer bevoegde leraren voor de klas te krijgen organiseert Voion in 2017 
 samen met het ministerie van OCW regionale bijeenkomsten voor school besturen 
en lerarenopleidingen. Enerzijds zijn er regionale kennisbijeen komsten om 
HRprofessionals en lerarenopleidingen te informeren over de bevoegdheids
eisen, de (subsidie)mogelijkheden en de opties voor scholingstrajecten van 
 on(der)bevoegde leraren, anderzijds zijn er matchings bijeenkomsten waarin 
scholen, leraren en lerarenopleidingen elkaar  ontmoeten. De bijeenkomsten 
zijn een groot succes: ze dragen bij aan een  groter urgentiebesef bij scholen  
en leraren van het belang van een bevoegde leraar voor de klas. Het mooie is: 
samenwerkende schoolbesturen in een regio zitten soms voor het eerst 
 samen om tafel met lerarenopleidingen om  gezamenlijke afspraken te 
 maken over scholingstrajecten. Veel van deze  scholen  hebben de krachten 
gebundeld en zijn tot afspraken met leraren opleidingen gekomen voor  
beter maatwerk en voor incompanyopleidingen. 

NAAR INHOUD
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‘Toen ik veertien jaar geleden na het behalen van mijn Pabodiploma aan de 
slag ging als docent in het basisonderwijs, begon ik ook al snel een paar dagen 

in de week te werken in het voortgezet onderwijs. Met een Pabodiploma 
kon je toen lessen in onderbouw van het vmbobasis en kader geven.  

Ik geef Nederlands, Wiskunde en Maatschappijvorming en daarvoor heb ik 
een paar maanden geleden mijn lerarenbevoegdheid voor vmbo onderbouw 

alsnog gehaald. Ik heb nu mijn diploma voor Wiskunde en Nederlands en 
deed Mens en Maatschappij als een keuzevak. Het was flink doorwerken om 

in vijf maanden tijd mijn bevoegdheid voor drie vakken te halen, maar het 
was het wel waard. Ik heb tijdens de opleiding verschillende lessenseries  

en praktijkopdrachten ontwikkeld en veel ideeën en onderwijsconcepten met 
de anderen uit mijn opleidingsgroep kunnen uitwisselen. Dat was echt 

 inspirerend. Ik zie mijzelf vooral als coach die de leerlingen in deze snel 
 veranderende wereld een stukje wegwijzer maakt.’

Ilze de Vries, 
docent VMBO Dienstverlening & Producten 

aan het Montessori College in Groesbeek

‘De regiobijeenkomsten ‘Van on(der)bevoegd naar bevoegd’ van Voion waren 
zinvol en een mooie manier om mensen te vertellen over de mogelijkheid 

van gepersonaliseerd leren op onze hogeschool. Natuurlijk, je kunt heel veel 
informatie vinden op internet over de subsidieregelingen die beschikbaar zijn, 
maar op zo’n bijeenkomst kun je op persoonlijke vragen van kandidaten en 

HRprofessionals van scholen ingaan. Dat er verschillende lerarenopleidingen 
aanwezig waren op de regionaal ingestoken bijeenkomsten, is alleen maar 

logisch. Iedere hogeschool heeft zijn eigen manier van  gepersonaliseerd 
 leren en het is goed dat er wat te kiezen valt. De bijeenkomsten hebben de 

HAN in ieder geval geen windeieren gelegd: onlangs is er weer een groepje 
van vijftien personen gestart in een maatwerktraject. Daarnaast hebben we 

samen met de voscholen van OMO in Brabant en Fontys een traject 
 ontwikkeld. Daarvoor gingen dit jaar 65 kandidaten van start en ook bij de 
HAN waren er nog eens 25 deelnemers die in augustus gestart zijn. En dit 

naast de instroom voor de andere bacheloropleidingen in deeltijd.’
Carola Doumen,  

projectleider Flexibilisering & Maatwerk  
van de faculteit Educatie HAN



Projecten

INSTROOM IN DE SECTOR

Banenafspraak voortgezet onderwijs
Voion geeft schoolbesturen informatie en advies over de invulling van  
de banenafspraak. Een aantal voscholen laat werkanalyses uitvoeren: 
 onderzoeken naar welke functies, werkzaamheden of taken in de 
 organisatie geschikt kunnen zijn voor mensen met een arbeids
beperking. Ook is onderzoek gedaan naar goede praktijkvoorbeelden  
en succesfactoren bij plaatsingen van arbeidsgehandicapten.

Vierslagleren
Voion verzorgt met subsidie van OCW de coördinatie, communicatie en 
administratie van de regeling Vierslagleren. In 2017 ronden 58 leraren 
van de eerste tranche (20152017) het traject af. In de tweede tranche 
(20162017) beginnen in september 2017 164 (nieuwe) leraren aan het 
vervolg van hun opleiding in een tekortvak, de zittende leraren krijgen 
daarbij extra studieverlof vanuit Vierslagleren. 

Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters (TSO)
Om universitair afgestudeerden te stimuleren een eerstegraads  
lerarenopleiding te volgen, voert Voion in 2017 de regeling Tegemoet
koming Studiekosten Onderwijsmasters (TSO) uit. In 2017 ontvangen  
334 studenten een tegemoetkoming in de studiekosten.

19
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https://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/verminderen-van-uitstroom/sociale-zekerheid/afstand-tot-de-arbeidsmarkt
http://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/verminderen-van-uitstroom/sociale-zekerheid/afstand-tot-de-arbeidsmarkt
https://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/verminderen-van-uitstroom/sociale-zekerheid/werkanalyses-voortgezet-onderwijs
https://www.voion.nl/inspiratie/goede-voorbeelden-banenafspraak-voortgezet-onderwijs
https://www.voion.nl/inspiratie/goede-voorbeelden-banenafspraak-voortgezet-onderwijs
https://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/werken-in-het-voortgezet-onderwijs/vierslagleren
http://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/werken-in-het-voortgezet-onderwijs/vierslagleren


Kandidatenpool tekortvakken 
Om matching van vraag en aanbod van zijinstromers te bevorderen, 
 realiseert Voion een pool voor potentiële zijinstromers en bevoegde 
 leraren in tekortvakken bij Meesterbaan. Schoolbesturen die op zoek zijn 
naar leraren in een tekortvak, kunnen kosteloos gebruik maken van de 
pool. Omdat het aantal werkgevers dat gebruik maakt van de pool achter 
blijft bij de verwachtingen, stopt de kandidatenpool per 2018.

Zin in lesgeven
Voion biedt de potentiele zijinstromers uit de Kandidatenpool 
 tekort vakken kosteloos de driedaagse training ‘Zin in Lesgeven’ van 
 Windesheim aan. Met deze cursus kunnen zij zich serieus oriënteren  
op werken in het voortgezet onderwijs. Na afloop krijgen ze een 
 geschiktheidsadvies. Aantal deelnemers: 23.

Imagocampagne Helden voor de klas
Om de instroom van havo en vwoleerlingen in de lerarenopleidingen  
te vergroten voert Voion in 2017 gedurende twee campagneperiodes een 
imagocampagne Helden voor de klas via Qompas en social media. 

Wordleraarin het vo.nl
De website geeft potentiële leraren actuele informatie over het 
 leraarschap en de verschillende routes er naartoe. Aantal bezoeken  
in 2017: 51.276. 

REGIONALE VERSCHILLEN EN AANPAK

Regionale advisering
De regioadviseurs van Voion vormen de schakel tussen de wensen en 
behoeften van het veld en het aanbod van activiteiten en projecten van 
het fonds. Zij bezoeken in 2017 ruim 50 scholen en samenwerkings
verbanden van scholen op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt.

Regionale gesprekken en stimuleringsregeling regionale 
aanpak lerarentekort
Voion zet een regionale aanpak in om het lerarentekort in de regio’s 
 tegen te gaan. Lerarenopleidingen, schoolbesturen en andere 
 stakeholders gaan met elkaar in gesprek over hun specifiek arbeids
marktvraagstukken. Voion faciliteert die regionale gesprekken met  
een stimuleringsregeling waar regio’s een beroep op kunnen doen om 
 aanpakken die ze in de regio hebben bedacht ook ten uitvoer te  
brengen.

Regionaal mobiliteitscentrum
Om de regionale in, door en uitstroom van personeel te reguleren 
 ondersteunt Voion een initiatief in de regio Groningen/Drenthe voor het 
opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum. In 2018 verschijnt een 
handreiking voor schoolbesturen met vergelijkbare samenwerkings
ambities. 
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http://parelsuitderegio.nl/pearls/11
https://heldenvoordeklas.nu
https://www.wordleraarinhetvo.nl
https://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/samenwerking-netwerken/stimuleringsregeling-regionale-aanpak-lerarentekort-voortgezet-onderwijs
https://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/samenwerking-netwerken/stimuleringsregeling-regionale-aanpak-lerarentekort-voortgezet-onderwijs


Instrumenten

Scenariomodel-VO
Het ScenariomodelVO, een prognoseinstrument waarmee scholen 
leerlingenprognoses op vestigings, bestuurs en regionaal niveau 
 kunnen inzien, is in 2017 verder verbeterd en er is gestart met de 
 ontwikkeling van een module voor strategische personeelsplanning. 
Deze wordt begin 2018 opgeleverd.

Onderzoeken

Onderzoek naar loonverschillen leraren  
voortgezet onderwijs en marktsector
Voion laat een onderzoek uitvoeren waarin een vergelijking gemaakt 
wordt van de lonen van leraren en schoolleiders in het voortgezet 
 onderwijs met de lonen in de marktsector. 

Verkenningen
Voion voert verkenningen uit naar kansen en mogelijkheden  
voor  instroom van nieuwe doelgroepen als leerlingen, mbo’ers  
en  werknemers uit het bedrijfsleven om ten tijde van een krappe 
 arbeidsmarkt ook via andere wegen te kunnen (blijven) voorzien  
in kwalitatief hoogwaardig personeel in de sector. Publicatie vindt  
in 2018 plaats.

Swot-analyse van de arbeidsmarkt in het  
voortgezet onderwijs
Voion laat een arbeidsmarktanalyse uitvoeren in de vorm van een 
SWOTanalyse waarbij de sterktes en zwaktes op de arbeidsmarkt van  
het voortgezet onderwijs in kaart worden gebracht en waarbij wordt 
 gekeken naar de kansen en bedreigingen die deze met zich meebrengen. 
 Publicatie vindt in 2018 plaats. 

Workshops/bijeenkomsten 
• workshop ScenariomodelVO
• Matchingsbijeenkomsten voor on(der)bevoegde docenten
• Regionale bijeenkomsten Van on(der)bevoegd naar bevoegd
• Expertmeeting Lerarentekort

Inspiratie
• Kennisdeling onderwijsarbeidsmarkt: Regio’s delen succesaanpakken!
• Goede voorbeelden banenafspraak voortgezet onderwijs  
• Filmpje Banenafspraak voortgezet onderwijs “Iedereen heeft recht op 

een plek in de samenleving”
• Job Twinning: docenten en professionals uit het bedrijfsleven leren van 

en met elkaar
• Secondcareer teachers bereiden zich voor op overstap naar onderwijs
• De Kandidatenpool tekortvakken: boordevol gemotiveerde leraren
• Gooise Scholen Federatie: 30 schoonmakers uit de sociale  

werkvoorziening gedetacheerd bij de Gooise Scholen Federatie
• Van bekwaam naar bevoegd: Opscholingstraject voor VMBO docenten 

met Pabodiploma
• PLANA: Bovenbestuurlijke samenwerking werkt bij PLANA
• Zin in lesgeven: Route naar leraarschap voor zijinstromers

23NAAR INHOUD

http://www.scenariomodel-vo.nl
https://www.voion.nl/publicaties/onderzoek-naar-loonverschillen-leraren-voortgezet-onderwijs-en-marktsector
https://www.voion.nl/publicaties/onderzoek-naar-loonverschillen-leraren-voortgezet-onderwijs-en-marktsector
https://www.voion.nl/inspiratie/kennisdeling-knelpuntregios-onderwijsarbeidsmarkt
https://www.voion.nl/inspiratie/goede-voorbeelden-banenafspraak-voortgezet-onderwijs
https://www.youtube.com/watch?v=suEGU6CItD8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=suEGU6CItD8&feature=youtu.be
http://parelsuitderegio.nl/pearls/7
http://parelsuitderegio.nl/pearls/7
https://www.voion.nl/inspiratie/second-career-teachers-bereiden-zich-voor-op-overstap-naar-onderwijs
https://www.voion.nl/inspiratie/de-kandidatenpool-tekortvakken-boordevol-gemotiveerde-leraren
http://parelsuitderegio.nl/pearls/3
http://parelsuitderegio.nl/pearls/3
http://parelsuitderegio.nl/pearls/15
http://parelsuitderegio.nl/pearls/15
http://parelsuitderegio.nl/pearls/12
http://parelsuitderegio.nl/pearls/11
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EEN SCHOOL WAAR WERKPLEZIER BOVEN WERKDRUK 

GAAT, WAAR TALENTEN VOLOP WORDEN BENUT, WAAR 

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VANZELFSPREKEND IS 

EN DIVERSE LOOPBAANPADEN MOGELIJK ZIJN. 

ZIEHIER DE RANDVOORWAARDEN VOOR EEN 

PROFESSIONELE ORGANISATIE, WAAR PLAATS IS VOOR 

GOED ONDERWIJS EN DIE BIJDRAAGT AAN EEN 

POSITIEF IMAGO VAN HET BEROEP LERAAR. 

SCHOLEN IN HET VOORGEZET ONDERWIJS WERKEN 

HARD HIERAAN, VEELAL IN EEN PROFESSIONELE 

DIALOOG TUSSEN DIRECTEUR/RECTOR EN 

DOCENTENTEAMS.

Loopbaan & professionalisering

25

Professionele dialoog
Voion stimuleert scholen om deel te nemen aan een brede beweging van 
professionele dialoog. Dit doen we via instrumentontwikkeling, trainingen 
en het delen van kennis en praktijkvoorbeelden. Het professionaliserings
portaalVO is hier een mooi voorbeeld van. Dit is een persoonlijke, digitale 
omgeving waarmee medewerkers aan hun professionele ontwikkeling 
kunnen werken met tests, vragenlijsten en tools. Ook organiseert Voion 
dialoogavonden om de dialoog binnen scholen te stimuleren en ondersteunen 
we scholen om tot een Professioneel Statuut te komen. Ga voor een 
 volledig overzicht van de activiteiten van deze programmalijn naar  
Overige activiteiten Loopbaan & professionalisering  

Samen met onderwijsorganisaties maakt Voion werk van de 
school als professionele organisatie. Dit doen wij vanuit drie 
thema’s: 
• Professionele cultuur: gezamenlijke verantwoordelijkheid  

door zelfbewuste professionals. Als er duidelijkheid is over 
 rollen en verantwoordelijkheden en ruimte voor reflectie, 
 kunnen  medewerkers hun professionele ruimte pakken. 

• Talentbenutting en loopbaanontwikkeling.
 Kwaliteiten herkennen en optimaal benutten is een gezamen

lijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.
• Onderling vertrouwen: professionele dialoog als voertuig.
 Vertrouwen ontstaat door samenwerking, als je een   

gezamenlijk gesprek voert, als je elkaar kunt aanspreken  
en er ruimte is voor fouten maken.
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Professioneel Statuut 

NAAR INHOUD

Tien scholen zijn een pilot aangegaan om te komen tot een Professioneel 
Statuut. Voion ondersteunt hen met een tegemoetkoming in de kosten 
en deelt de ervaring, opgedane kennis en de eindproducten van de 
 pilotscholen door onder andere praktijkverhalen op te tekenen en een 
webinar te organiseren. Andere scholen kunnen zich zo laten inspireren. 
Het statuut heeft als doel om de zeggenschap en autonomie van leraren 
te regelen. Het is een mooie aanleiding om binnen de school het gesprek 
aan te gaan over de vakinhoud en de professionele ruimte daarin.  
Het proces om tot het statuut te komen, is daardoor zo mogelijk nog 
 belangrijker dan het eindresultaat. In juni 2018 organiseert Voion een 
webinar ter ondersteuning en inspiratie voor de scholen. 
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‘Als vakbondsbestuurder breng ik het Professioneel Statuut onder de 
aandacht van leraren en schoolleiders en stimuleer ik ze ermee aan de 
slag te gaan. Vaak weten leraren niet wat het Professioneel Statuut in

houdt en wat ze eraan hebben, terwijl op veel scholen al wel gesproken 
wordt over de zeggenschap van leraren! Het gaat erom dat in het 

 Professioneel Statuut de invloed van leraren op het onderwijskundig 
 beleid van de school en de zeggenschap van leraren over het eigen 

 onderwijs wordt vastgelegd. Welke leermiddelen kiest een leraar 
 bijvoorbeeld zelf? Hoe geeft hij zijn professionalisering vorm?  

In essentie gaat het erom dat leraren kunnen doen wat nodig is om  

zo goed mogelijk onderwijs te geven. Ik adviseer leraren en scholen  
om aan te haken bij een thema dat al speelt binnen de school. Nieuwe 

 digitale leermiddelen, een nieuw gebouw of andere onderwijsvorm 
 bijvoorbeeld. Wat heb je dan als leraar nodig? Ga aan de slag en zie het 

niet als een last, maar als een kans om het onderwijs beter te maken. 
De handreiking die wij als bonden hebben gemaakt en de pilots van 

 Voion zullen daarbij zeker helpen.’
Kyra Keybets, 

bestuurder VO bij CNV Onderwijs en 
(vervangend) bestuurslid Voion



Projecten

Dialoogbijeenkomsten in school
Om de professionele dialoog op school te stimuleren organiseert Voion 
landelijke en regionale dialoogbijeenkomsten. Tijdens een dialoogavond 
op het Greijdanus College in Zwolle staat het thema ‘Onderwijstijd en de 
beroepsopvatting van docenten’ centraal. Aantal deelnemers: ruim 70.
Het thema op de dialoogbijeenkomst in De Balie in Amsterdam is  
‘Wie zijn de docenten van de toekomst?’ (aantal deelnemers: ruim 50). 
En op het Hondsrug College in Emmen gaat het over de vraag  
‘Wat is zeggenschap van leraren?’ (aantal deelnemers: ruim 50)   

Kennisdossier financieringsmiddelen  
voor professionalisering
Voion actualiseert doorlopend het overzicht met algemene en individuele 
financiële middelen voor verdere professionalisering.

Kennisdossier professionele dialoog
Om scholen te ondersteunen in het voeren van een professionele dialoog 
publiceert Voion op de website een digitaal kennisdossier. Met informatie, 
werkvormen, instrumenten en voorbeelden en ervaringen over 
 professionele dialoog in het voortgezet onderwijs.
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https://www.voion.nl/programmalijnen/loopbaan-en-professionalisering/professionele-dialoog/landelijke-en-regionale-dialoogbijeenkomsten/verslag-onderwijstijd-en-de-beroepsopvatting-van-docenten
https://www.voion.nl/programmalijnen/loopbaan-en-professionalisering/professionele-dialoog/landelijke-en-regionale-dialoogbijeenkomsten/verslag-onderwijstijd-en-de-beroepsopvatting-van-docenten
https://www.voion.nl/programmalijnen/loopbaan-en-professionalisering/professionele-dialoog/landelijke-en-regionale-dialoogbijeenkomsten/verslag-wie-zijn-de-docenten-van-de-toekomst
https://www.voion.nl/programmalijnen/loopbaan-en-professionalisering/professionele-dialoog/landelijke-en-regionale-dialoogbijeenkomsten/verslag-zeggenschap-en-verantwoordelijkheden-van-leraren
https://www.voion.nl/programmalijnen/loopbaan-en-professionalisering/financieringsmiddelen-voor-professionalisering/financieringsmiddelen-voor-professionalisering
https://www.voion.nl/programmalijnen/loopbaan-en-professionalisering/financieringsmiddelen-voor-professionalisering/financieringsmiddelen-voor-professionalisering
https://www.voion.nl/programmalijnen/loopbaan-en-professionalisering/professionele-dialoog/professionele-dialoog
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Sectorplan-VO 
Voion verzorgt de communicatie en administratie van het SectorplanVO. 
Schoolbesturen kunnen met subsidie van het ministerie van SZW tot  
1 september 2017 diverse activiteiten uitvoeren. Aan het SectorplanVO 
hebben in totaal 3.704 deelnemers meegedaan van 76 schoolbesturen 
en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen. In de tweede helft  
van 2017 is de eindrapportage opgesteld voor het ministerie van SZW  
en heeft de controle van de verantwoording plaatsgevonden. Met de 
 uitvoering van het SectorplanVO heeft de sector ruim 2 miljoen euro 
subsidie ontvangen.

Instrumenten

Professionaliseringsportaal-VO
Voion ontwikkelt samen met Focus en ORION, een netwerk van  
13 voscholen, een digitale omgeving waarin medewerkers 24 uur per 
dag zelfstandig aan hun persoonlijke en professionele groei, loopbaan, 
werkplezier en vitaliteit kunnen werken. Scholen kunnen een   
vrijblijvend proefaccount aanvragen. 

Publicaties

Factsheet Aan de slag met de ruimte in de onderwijstijd
De resultaten van een enquête onder scholen over in welke mate zij 
 bekend zijn met en gebruik maken van de verruimde mogelijkheden om 
onderwijstijd in te vullen. En met tips voor het voeren van een gesprek 
hierover. 
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Onderwijstijd geeft ruimte. Professionele dialoog om tot 
nieuwe mogelijkheden te komen 
Artikel in het blad Van 12 tot 18 (mei 2017).  

Workshops/bijeenkomsten
• Workshop Medezeggenschap in het vo: een professionele dialoog 
• Themabijeenkomsten Loopbaanontwikkeling 
• Miniproeverij loopbanen OOP in het funderend onderwijs

Inspiratie
• Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs: Talenten ontplooien met  

loopbaanscans
• Platform NoordHollandNoord: Slimmer Werken TV 
• De Rode Loper: Tweedegraads PLUS: doorscholing van tweedegraads 

docenten
• Greijdanus College: Identiteit vertalen naar werkvloer
• Zin in lesgeven: Route naar leraarschap voor zijinstromers
• Meridiaan College: De droom van het Meridiaan College
• Job Twinning: docenten en professionals uit het bedrijfsleven leren 

van en met elkaar
• ORION: Professionaliseringsportaal voor duurzame ontwikkeling
• CSG Jan Arentz: Veranderlandschap

https://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/werken-in-het-voortgezet-onderwijs/sectorplan-voortgezet-onderwijs
https://www.voion.nl/instrumenten/professionaliseringsportaal-vo
https://www.voion.nl/publicaties/aan-de-slag-met-de-ruimte-in-de-onderwijstijd
https://www.voion.nl/downloads/8b501a09-473c-4531-b0d7-437dd2620718
https://www.voion.nl/downloads/8b501a09-473c-4531-b0d7-437dd2620718
http://parelsuitderegio.nl/pearls/4
http://parelsuitderegio.nl/pearls/4
http://parelsuitderegio.nl/pearls/2
http://parelsuitderegio.nl/pearls/1
http://parelsuitderegio.nl/pearls/1
http://parelsuitderegio.nl/pearls/10
http://parelsuitderegio.nl/pearls/11
http://parelsuitderegio.nl/pearls/8
http://parelsuitderegio.nl/pearls/7
http://parelsuitderegio.nl/pearls/7
http://parelsuitderegio.nl/pearls/6
http://parelsuitderegio.nl/pearls/5


Een veilig en gezond klimaat, met vitale medewerkers, welke 
school wil dat nou niet? Deze basisvoorwaarden voor goed 
 onderwijs klinken heel simpel, maar zijn in de praktijk niet  
altijd even gemakkelijk te realiseren. Fysieke veiligheid van 
 leerlingen, docenten en ondersteunend personeel in praktijk- en  
(binas-)vaklokalen, werkdruk en werkstress, agressie, geweld  
en pesterijen, zijn voor veel scholen nog punten van zorg. Voion 
faciliteert scholen bij de uitvoering van wettelijke arbo-taken, 
 ontwikkelt instrumenten en diensten en stelt deze beschikbaar. 
Steeds evalueert Voion deze diensten en ontwikkelt deze zo nodig 
door. Daarnaast ondersteunen en adviseren wij scholen op het 
gebied van veilig, gezond en vitaal werken.  
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EEN VEILIGE EN GEZONDE WERK- EN 

LEEROMGEVING ZIJN BASISVOORWAARDEN VOOR 

GOED ONDERWIJS. 

ZEKER NU WE LANGER DOORWERKEN, IS HET 

VAN BELANG OM DUURZAAM INZETBAAR TE ZIJN

EN VITAAL DE EINDSTREEP TE HALEN. 

VOION ZET ZICH HIER OP VERSCHILLENDE 

MANIEREN VOOR IN.

Veilig, gezond & vitaal werken 
Uitgangspunten
Voion werkt volgens de volgende drie uitgangspunten:
1. De school biedt een veilige werkomgeving. 
 Docenten en ondersteunend personeel zorgen, onder eindverantwoordelijkheid 

van de bestuurder, voor de fysieke veiligheid van leerlingen. 
2. De school biedt een gezonde werkomgeving.
 Psychosociale arbeidsbelasting is nog steeds het voornaamste gezondheids

risico in het voortgezet onderwijs. Het tegengaan van een ongezonde 
 werkdruk en het stimuleren van sociale veiligheid staan dan ook hoog op  
de agenda van Voion.

3. De school biedt een vitale werkorganisatie.
Beleid voor duurzame inzetbaarheid is nog geen gemeengoed in het 
 voortgezet onderwijs. Voion wil inzicht krijgen in de opvattingen, drijfveren  
en belemmeringen bij het implementeren van instrumenten om zo effectief 
op gedragsverandering bij scholen te kunnen koersen. 
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Veilige Praktijklokalen
De portal Veilige Praktijklokalen krijgt er in 2017 drie nieuwe websites 
bij: Produceren, Installeren en Energie (PIE), Bouwen, wonen & interieur 
(BWI) en Techniek & Technologie. Deze laatste richt zich op de onderbouw 
en is ook bedoeld voor leerlingen op vmbot, havo en vwoniveau.  
De website is helder, informatief en bevat naast de gebruikelijke 
 instructiekaarten, checklist en informatie over de arbowetgeving ook 
 instructiefilmpjes die docenten als lesmateriaal kunnen inzetten. In de 
filmpjes laten leerlingen in een paar minuten zien hoe je in de onderbouw 
om moet gaan met machines en apparaten in het technieklokaal. De 
scripts voor de filmpjes zijn gemaakt samen met het docentenplatform 
en voorgelegd aan een gecertificeerde hogere veiligheidskundige.
Met het toevoegen van de website Techniek & Technologie telt de portal 
Veilige Praktijklokalen nu vijf websites, die uniform zijn qua opbouw en 
ook informatie bieden voor medewerkers in het voortgezet onderwijs 
met een arbotaak, zoals een preventiemedewerker. 
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https://veiligepraktijklokalen.nl/pie/
https://www.vmbo-bwi.nl/leerlingen/
https://www.vmbo-bwi.nl/leerlingen/
https://veiligepraktijklokalen.nl/techniek/
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‘Sinds een jaar ben ik docent ICT, maar ik heb vijftien jaar 
lang als techniek en natuurkundedocent gewerkt.  

Dat deed ik altijd op een coachende manier en met veel 
 individuele opdrachten. Deze aanpak leverde mij een paar 

jaar geleden de titel “Leraar van het jaar” op en was ook 
de reden dat ik werd benaderd om mee te werken aan de 

instructiefilmpjes voor de website Techniek & Technologie 
voor de portal Veilige Praktijklokalen. Voion en het 

Docenten platform wilden weten hoe ik in de klas omging 
met veiligheid. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik hoe je de 

onderbouw goed kunt aanspreken, wat over komt en wat 
niet over komt. Informatie moet kort en aansprekend zijn, 

want leerlingen in de onderbouw hebben een relatief korte 
concentratieboog. In aanvulling op de instructiefilmpjes 
heb ik een lesboek ontwikkeld voor de leerlingen en een 

docentenhandleiding. Uitgangspunt hierbij is dat de docent 
het lesmateriaal op zijn eigen manier kan gebruiken, er is 

geen dwingend format. De docentenhandleiding is een 
 dynamisch document, waarin we voortdurend tips van 

 leraren willen verwerken.’
Rachel Baan, 

zelfstandig interim docent techniek - 
technologie en curriculum architect

https://veiligepraktijklokalen.nl/techniek/lesmateriaal/lesmateriaal-voor-veiligheidsinstructie/
https://veiligepraktijklokalen.nl/techniek/lesmateriaal/lesmateriaal-voor-veiligheidsinstructie/
https://veiligepraktijklokalen.nl/techniek/lesmateriaal/lesmateriaal-voor-veiligheidsinstructie/


Projecten

Nieuwe arbowetgeving
Met ingang van 1 juli 2017 geldt de nieuwe arbowetgeving. Voion maakt 
een analyse van de wijzigingen en gevolgen voor scholen. Via nieuws
brieven en workshops communiceren we deze met belanghebbenden. 
Ook actualiseert Voion het kennisdossier ‘Wetgeving en beleid’.   
De vernieuwde arbowetgeving leidt ook tot een aanpassing in de norm 
‘deskundige ondersteuning’ in de ArbocatalogusVO.    

Duurzame inzetbaarheid
De regeling ‘generatiepact’ is een manier om duurzame inzetbaarheid 
vorm te geven. Voion organiseert i.s.m. APG en AOb een aantal 
 voorlichtingsbijeenkomsten over dit thema.

Werkdruk
Rond het thema werkdruk vindt een oriëntatie plaats op een  
‘evidence based’ werkmethodiek uit de zorgsector. Dit resulteert in een 
 projectplan voor een dialoogaanpak van werkdruk in het voortgezet 
 onderwijs die in 2018 verder uitgewerkt zal worden.

Taakbeleid
De ontwikkeling van een instrument rond taakbeleid heeft vertraging 
 opgelopen. De caotekst rond taakbeleid bleek voor sociale partners in 
de begeleidingscommissie onvoldoende afbakening te geven om de 
 opdracht vorm te geven. Daarop zijn verduidelijkende vragen gesteld  
aan de caotafel. Inmiddels is de ontwikkeling weer opgepakt.
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https://www.voion.nl/programmalijnen/veilig-gezond-en-vitaal-werken/wetgeving-en-beleid/arbowet
https://www.arbocatalogus-vo.nl/arbobeleid/deskundige-ondersteuning-bij-uitvoering-arbobeleid/
https://www.arbocatalogus-vo.nl/arbobeleid/deskundige-ondersteuning-bij-uitvoering-arbobeleid/
https://www.voion.nl/programmalijnen/veilig-gezond-en-vitaal-werken/werkdruk-en-werkstress1/over-werk-druk-gesproken


Arboscan-VO
In 2017 start een onderzoek naar de implementatie van de ArboscanVO. 
Hierbij wordt o.a. gekeken naar welke personen betrokken zijn bij de 
 uitvoering van de RI&E, hoe het implementatieproces verloopt in termen 
van verspreiding en gebruik, wat de kritische succes en faalfactoren 
zijn en wat de effectiviteit van de ArboscanVO is op veilig en gezond 
werken in de school. De resultaten van het implementatieonderzoek 
 tonen aan dat het instrument breed gebruikt wordt in het vo en dat er 
geen drastische veranderingen in het proces hoeven plaats te vinden. 
Enkele geïnventariseerde verbeterpunten worden opgepakt in 2018.

Websites

Arbocatalogus-VO
De ArbocatalogusVO bevat een overzicht van sectorspecifieke normen, 
 minimumeisen en informatie over alle belangrijke arbeidsrisico’s in 
het voortgezet onderwijs. Daarnaast bevat de ArbocatalogusVO tips en 
voorbeelden van hoe andere scholen een bepaald arbeidsrisico hebben 
opgelost. In 2017 zijn twee nieuwe schoolvoorbeelden toegevoegd en is 
de norm ‘deskundige ondersteuning’ aangepast naar aanleiding van de 
nieuwe arbowetgeving. Aantal bezoeken in 2017: 31.414.

Re-integratiegids-VO
Deze website ondersteunt werkgevers en werknemers in het voortgezet 
onderwijs bij reintegratie vanuit zowel arbeidsongeschiktheid als 
 werkloosheid en bevat uptodate informatie over wet en regelgeving 
en actualiteiten. De site is doorlopend geactualiseerd. Ook is een nieuwe 
good practice toegevoegd. Aantal bezoeken in 2017: 37.920. 

Voortgezetwerkplezier.nl
Een methode om werkdruk aan te pakken en werkplezier te  
bevorderen. 

Instrumenten

Arboscan-VO
De ArboscanVO is het brancheerkende RI&Einstrument voor het 
voortgezet onderwijs. Het ondersteunt scholen bij het inventariseren en 
analyseren van arborisico’s. Naar aanleiding van de nieuwe Arbowet is 
de ArboscanVO geüpdatet. Er is een start gemaakt met een implemen
tatieonderzoek naar het gebruik en de effecten van de ArboscanVO. 
Aantal nieuwe licenties in 2017: 78. Daarmee komt het totaal aantal 
 licenties op 1.337. 

Inkoopwijzer Agressietrainingen-VO
Een overzicht van trainingen gericht op het leren omgaan met agressie, 
speciaal voor het voortgezet onderwijs. In 2017 is de Inkoopwijzer 
 volledig vernieuwd. Aantal bezoeken in 2017: 618.

Incidentenvenster-VO
Een digitaal systeem voor het registreren en analyseren van incidenten 
en ongevallen. Aantal nieuwe licenties in 2017: 14. Totaal aantal 
 licenties: 246.  

Welzijnscheck-VO
Een internetapplicatie waarmee personeelsleden door middel van een 
vragenlijst inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk.  
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https://www.arbocatalogus-vo.nl
https://www.re-integratiegids-vo.nl
http://www.voortgezetwerkplezier.nl
https://www.voion.nl/instrumenten/arboscan-vo
https://www.agressietrainingen-vo.nl
https://www.voion.nl/instrumenten/incidentenvenster-vo
https://www.voion.nl/instrumenten/welzijnscheck-vo


Verzuimbenchmark-VO
De VerzuimbenchmarkVO geeft in een grafische en cijfermatige 
 weergave een analyse van de verzuimsituatie op school. Ook geeft het 
een indicatie van de verzuimkosten op school. De Verzuimbench
markVO is geactualiseerd met de verzuimkengetallen van 2016. 
Aantal bezoeken in 2016: 2.009

Onderzoeken    

Verzuimcijfers 2016
In oktober publiceren we de landelijke verzuimcijfers in het voortgezet 
onderwijs , gespecificeerd naar persoons en organisatiekenmerken.  
De verzuimkengetallen zijn aangeleverd door DUO. 

Naar een effectiever taakbeleid in het voortgezet onderwijs
Onderzoek van TNO (onder begeleiding van Voion en in opdracht van de 
sociale partners) naar de kenmerken van effectief taakbeleid. 

Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO)
Voion laat de resultaten van het Personeels en Mobiliteitsonderzoek 
uitsplitsten voor het voortgezet onderwijs en publiceert de resultaten 
van die analyse begin 2018 op de website.
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Publicaties

Thema-uitgave: Zo houdt u uw RI&E actueel
Themauitgave, tijdens de week van de RI&E, met tips over hoe  
de  risicoinventarisatie & evaluatie uptodate te houden.   
Aantal abonnees: 1.749.  

Thema-uitgave: Ontdek de Arbocatalogus-VO
Themauitgave over de ArbocatalogusVO met tips en inspiratie om  
het werk en leerklimaat op school nog gezonder en veiliger te maken.  
Aantal abonnees: 1.749. 

VO-signaal Privacy - de bescherming van  
persoonsgegevens bij verzuim
Een informatieblad over de regels rondom het uitwisselen van 
 informatie over zieke werknemers. Het VOsignaal is in 2017  
geactualiseerd.

VO-signaal Medicijnverstrekking en medisch handelen
In dit informatieblad worden de verschillende vormen van medisch    
handelen toegelicht en wordt uitgelegd hoe het met de aansprakelijkheid 
zit als er iets fout gaat. Ook biedt dit VOsignaal betrokkenen binnen 
 scholen handvatten en tips om aan de slag te gaan met het opstellen van 
beleid rondom dit thema. Het VOsignaal is in 2017 geactualiseerd. 

https://www.voion.nl/instrumenten/verzuimbenchmark-vo
https://www.voion.nl/programmalijnen/veilig-gezond-en-vitaal-werken/wetgeving-en-beleid/verzuimbeleid/verzuimcijfers-2016
https://www.voion.nl/publicaties/naar-een-effectiever-taakbeleid-in-het-voortgezet-onderwijs
https://www.voion.nl/publicaties/tevredenheid-met-werken-in-het-voortgezet-onderwijs
http://voion.m6.mailplus.nl/archief/mailing-280128.html
http://voion.m6.mailplus.nl/archief/mailing-297757.html
https://www.voion.nl/publicaties/vo-signaal-privacy-de-bescherming-van-persoonsgegevens-bij-verzuim
https://www.voion.nl/publicaties/vo-signaal-privacy-de-bescherming-van-persoonsgegevens-bij-verzuim
https://www.voion.nl/publicaties/vo-signaal-medicijnverstrekking-en-medisch-handelen
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Cursussen/trainingen/bijeenkomsten

• Tweedaagse cursussen preventiemedewerker
• (Incompany)Cursussen Veilig praktijklokaal PIE
• (Incompany) Kennismakingscursussen ArboscanVO
• Cursus Werken met de ArboscanVO; actualiseren van de RI&E
• Introductie ArbocatalogusVO (CVO ZuidWest Fryslân)
• Informatiebijeenkomst Maatregelen 60+
• MRvoorlichtingsbijeenkomst Generatiepact (samen met Aob)
• Workshop Veiligheid werken aan machines (Bètatechniekdag)
• Workshop Gymnastieklokaal als werkplek en leermiddel  

(Landelijke Onderwijsdag Techniek vmbo en mbo)
• Presentatie nieuwe arbowetgeving voor mren (Aobbijeenkomst 

Rayon Noord) 
• Presentatie nieuwe arbowetgeving (CNVbijeenkomst) 
• Workshop Privacywetgeving bij verzuim (P&Onetwerk Werkkring)
• Workshop Werken aan werkvermogen (Landelijke Studiedag KVLO)
• Workshop Van werkdruk naar werkplezier (Startersfestival AOb)
• Workshop Praktische problemen in praktijklokalen  

(Landelijke dag Platform BWI)
• Workshop Veilig en gezond werken (Liudger College, Drachten)
   

Inspiratie

• Melachton Kralingen: Een agressietraining maakt je weerbaarder
• Scholenstichting SVO|PL: Van papieren tijger naar praktische 

 Kaderregeling Veiligheid 
• Winkler Prins: Arbo aanpakken werkt in je voordeel
• Pompeblêd Scholengroep: Reintegratieconsulent helpt mensen  

weer aan het werk

https://www.voion.nl/inspiratie/een-agressietraining-maakt-je-weerbaarder
https://www.voion.nl/inspiratie/van-papieren-tijger-naar-praktische-kaderregeling-veiligheid
https://www.voion.nl/inspiratie/van-papieren-tijger-naar-praktische-kaderregeling-veiligheid
http://parelsuitderegio.nl/pearls/9
https://www.voion.nl/inspiratie/re-integratieconsulent-helpt-mensen-weer-aan-het-werk
https://www.voion.nl/inspiratie/re-integratieconsulent-helpt-mensen-weer-aan-het-werk


Helpdesk
De helpdesk beantwoordt (telefonisch en via email) vragen op het werk
terrein van Voion. In 2017 beantwoordt Voion ruim 350 vragen via email.  

Website Voion.nl
De website is het hele jaar door aangevuld met nieuwe, actuele content, 
publicaties, onderzoeksrapporten en praktijkverhalen. Aantal bezoeken 
in 2017: 108.481. 

Website parelsuitderegio.nl  
Op deze website verzamelen en ontsluiten we ‘parels’ uit de regio:  
inspirerende praktijkvoorbeelden afkomstig uit projecten van Voion en 
van andere organisaties die activiteiten verrichten op de thema’s van 
Voion.  In 2016 ontwikkelen we 16 parels.  
Aantal bezoeken in 2017: 3.402.
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Publicaties

Digitale nieuwsbrieven
• Voion nieuwsbrief, aantal 10. Aantal abonnees eind 2017: 4.000   
• SZbulletin, aantal 5.  Aantal abonnees eind 2017: 1.876 

Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 verschijnt in mei en bevat een overzicht van  
alles wat Voion in 2016 heeft gedaan om het voortgezet onderwijs te 
 ondersteunen bij de ontwikkeling tot de aantrekkelijkste werkomgeving 
van Nederland.  

Corporate brochure Voion 

Corporate brochure Voion voor de P(G)MR  

Social Media
• Twitter Voion: @Voion AenOfonds
• Twitter Arbocatalogus: @ArbocatalogusVO
• LinkedIn Companypage Voion
• LinkedIngroep Voion
• Facebookpagina Wordleraarinhetvo.nl
• Youtube Voion

https://www.voion.nl/over-voion/nieuwsbrieven
https://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/verminderen-van-uitstroom/sociale-zekerheid/sz-bulletin
https://www.voion.nl/publicaties/jaarverslag-voion-2016
https://www.voion.nl/downloads/d31ea68f-bbc1-416a-8da0-ad7efcf01c75
https://www.voion.nl/downloads/328bee89-bc84-46b1-a5c8-a56319c90be1
https://twitter.com/Voion_AenOfonds
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%40ArbocatalogusVO&src=typd
https://www.linkedin.com/company-beta/3082156/
https://www.linkedin.com/groups/4596273/profile
https://www.facebook.com/wordleraarinhetvo
https://www.youtube.com/user/voiononderwijs


BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(na resultaatbestemming)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
(periode 01012017 t/m 31122017)    

Toelichting balans 
De debiteuren betreffen gefactureerde deelnemersbijdragen voor cursussen of workshops. De overlopende 
activa omvatten een terug te ontvangen voorschot in het kader van het SectorplanVO, vooruitbetaalde kosten 
met betrekking tot de dienstverlening in 2018 en nog te ontvangen bedragen met betrekking tot projecten en 
de rente over 2017. In het eigen vermogen is een bestemmingsreserve opgenomen om uitgestelde project
kosten in de komende jaren te financieren. Tevens is in het eigen vermogen een algemene reserve voor 
onvoorziene omstandigheden opgenomen. Bij de crediteuren zijn facturen begrepen die net voor het jaareinde 
zijn ontvangen. De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit de te verrekenen sectorplansubsidie  
(k€ 1.597), een vooruitontvangen projectsubsidie (k€ 580), alsmede aangegane verplichtingen waarvan de 
betaling in 2018 zal plaatsvinden (k€ 443). Het overige bedrag (k€ 270) bestaat uit nog te ontvangen facturen.

 Realisatie 2017   Begroting 2017 Realisatie 2016 
  k €  k €  k €
BATEN
Bijdrage scholen   2.934  2.930  2.936
Projectsubsidies ministerie 
     van OCW   2    1.670
Projectsubsidies ministerie 
     van SZW: Sectorplan VO  1.925    154
Overige baten  17  11  56

TOTAAL BATEN  4.878  2.941  4.816

LASTEN
Directe projectkosten  4.638  3.397  3.938
Overige bedrijfskosten  313  287  284

TOTAAL LASTEN  4.951  3.684  4.222

SALDO BATEN EN LASTEN  (73)  (743)  594 

Toelichting staat van baten en lasten 
De bijdragen scholen betreffen een bijdrage per leerling vanuit de voscholen. De projectsubsidies van het 
ministerie van OCW hebben betrekking op de projecten ‘Vierslagleren’ en ‘Tegemoetkoming Studiekosten 
Onderwijsmasters’. De projectsubsidie van het ministerie van SZW is voor het Sectorplan ‘Voortgezet 
Werkvermogen’. Alle projectsubsidies zijn opgenomen voor zover hier kosten tegenover staan. De subsidie 
voor het SectorplanVO is in 2017 afgerekend. De directe projectkosten zijn de voor de projecten gemaakte 
kosten, inclusief de aan de projecten toegerekende kosten voor ondersteuning. De overige bedrijfskosten 
betreffen de kosten voor het ambtelijke secretariaat van Voion. Het exploitatiesaldo is verrekend met de 
bestemmingsreserve. 

  31-12-2017 31-12-2016
    k € k €
ACTIVA   
VLOTTENDE ACTIVA    
Debiteuren   5  5
Overlopende activa    1.138   836
Liquide middelen    3.172   4.474
   
TOTAAL ACTIVA   4.315   5.315 

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN   
Bestemmingsreserve    999   1.072
Algemene reserve    237   237

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren   233   106
Overlopende passiva   2.846   3.900

TOTAAL PASSIVA   4.315   5.315
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Ook in 2017 heeft Voion weer samen met u hard gewerkt aan een  
optimale werkomgeving op scholen in het voortgezet onderwijs. Met succes, 
zoals blijkt uit de verhalen in dit jaarverslag. De programmalijnen waar  
binnen we onze activiteiten ontwikkelen en organiseren – Arbeidsmarkt  
&  mobiliteit, Loopbaan & professionalisering en Gezond, veilig en vitaal 
 werken – vormden ook het afgelopen jaar een solide basis voor onze 
 werkzaamheden.

Het is mooi om te zien hoe we samen met scholen in het voortgezet 
 onderwijs problemen en ontwikkelingen signaleren, benoemen en er 
 oplossingen voor bedenken. Of het nu gaat om onbevoegd lesgeven, 
 werkdruk of professionele ruimte, werkgevers en werknemers streven 
 allebei hetzelfde na: het voortgezet onderwijs de aantrekkelijkste werk-
omgeving van Nederland maken. Dit is een gezamenlijke opgave, die 
 scholen ook de komende jaren in professionele dialoog met elkaar  
moeten vormgeven. 

COLOFON

Dit is een uitgave van Voion, het 
 arbeidsmarkt en opleidingsfonds  
voor het voortgezet onderwijs. 

Postbus 556 
2501 CN Den Haag
T : 070  3 765 756
E : info@voion.nl 
W: www.voion.nl

Redactie: Ravestein & Zwart en Voion

Vormgeving: 
Zandbeek. The agency for engagement

Mei 2018

mailto:info%40voion.nl?subject=
http://www.voion.nl
http://www.ravestein-zwart.nl
https://www.voion.nl
http://www.zandbeek.com/nl/
https://www.youtube.com/user/voiononderwijs
https://twitter.com/Voion_AenOfonds
https://www.linkedin.com/company/voion/?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A2-1-6%2CtarId%3A1432279636443%2Ctas%3Avoion


WWW.VOION.NL
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 is een initiatief van de sociale partners in het voortgezet onderwijs.
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