De ontwikkeling van het 			
			 voortgezet onderwijs tot

de aantrekkelijkste
werkomgeving
					 van Nederland

Voion en scholen werken samen

De uitdagingen van het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs willen professionals het beste uit leerlingen halen.
Daarvoor hebben scholen een werkomgeving nodig die professioneel, veilig, gezond en open is.
Dit zijn voorwaarden, die niet één, twee drie te verwezenlijken zijn. Voion, het Arbeidsmarkt &
Opleidingsfonds voortgezet onderwijs, helpt vo-scholen bij het scheppen van de juiste condities.
Goed onderwijs maak je niet alleen, dat doe je samen.

De wereld om ons heen verandert. Deze
veranderingen hebben ook hun weerslag op het
voortgezet onderwijs: een veranderende
arbeidsmarkt, een toenemende daling van het
leerlingenaantal in verschillende regio’s en
structurele tekortvakken. Strategische
personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid van
medewerkers worden daarbij een steeds
belangrijkere factor. Samen met scholen organiseert
Voion daarom activiteiten om het voortgezet onderwijs
te ontwikkelen tot de aantrekkelijkste werkomgeving
van Nederland. Want goed onderwijs vereist een
prettige en veilige werkomgeving. In zo’n omgeving
kunnen onderwijsprofessionals bevlogen en
enthousiast werken aan het beste onderwijs.

Dialoog als basis
Goed werkgeverschap, goed werknemerschap en een
gelijkwaardige relatie tussen werkgevers en
werknemers zijn centrale thema’s die in alle
activiteiten van Voion terugkomen. Voion gaat hier op
verschillende manieren mee aan de slag.
We focussen daarbij altijd op de dialoog. Door
onderzoek te doen en instrumenten te ontwikkelen
waarmee onderwijsprofessionals constructieve
gesprekken kunnen voeren over inhoudelijke, actuele
thema’s. En door te laten zien hoe onderwijs
professionals op scholen het gesprek kunnen
aangaan. Afhankelijk van het onderwerp richt Voion
zich daarbij op sectoraal, regionaal of bestuurlijk
niveau.

De missie van Voion
We koersen op de verdere ontwikkeling van het
voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste
werkomgeving van Nederland. Vanuit deze
missie geeft Voion een kwaliteitsimpuls aan:
• de professionele arbeidsorganisatie
• voldoende bekwame en vitale medewerkers
• veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Activiteiten en werkzaamheden van Voion

Route naar een veilige, gezonde en open werkomgeving

Voion wil u als vo-professional bewuster maken van de waarde van een aantrekkelijke
werkomgeving en de rol en de verantwoordelijkheid die u hierin heeft. De dialoog tussen
werkgever(s) en werknemer(s) is daarbij cruciaal. Voion ondersteunt en faciliteert een veilige,
gezonde en open werkomgeving via drie programmalijnen:
loopbaan & professionalisering; arbeidsmarkt & mobiliteit; veilig, gezond & vitaal werken.
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Loopbaan & professionalisering
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Vo-scholen ontwikkelen zich tot professionele
organisaties waarin een cultuur heerst van
gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en van
onderling vertrouwen. Waarin medewerkers zich
continu ontwikkelen en al hun talenten worden benut.
Bij deze aspecten van een professionele
schoolorganisatie werkt Voion samen met
onderwijsorganisaties aan de volgende thema’s.
Talentbenutting en loopbaanontwikkeling
• Voion probeert werknemers te prikkelen om hun
eigen loopbaan vorm te geven. We delen
inspirerende voorbeelden en ontwikkelen kennis
over mogelijke loopbaanpaden.

Professionele dialoog
• Het voeren van een professionele dialoog over de
kwaliteit van het werk kan bijdragen aan
schoolontwikkeling, een breder draagvlak in school
en duurzame resultaten. Voion stimuleert het
aanleren van vaardigheden om zo’n dialoog te
voeren en te faciliteren. Ook prikkelen we scholen
om mee te doen via dialoogsessies,
praktijkvoorbeelden en kennisverspreiding.

Arbeidsmarkt & mobiliteit
Een goed werkende en toekomstbestendige
arbeidsmarkt is een cruciale voorwaarde als we van
het voortgezet onderwijs de aantrekkelijkste
werkomgeving van Nederland willen maken. Scholen
moeten kunnen beschikken over genoeg en goed
opgeleid personeel. Overigens verschilt die
arbeidsmarkt per bestuur en/of regio.
Voion helpt de vo-sector om te komen tot een goed
functionerende arbeidsmarkt. Dat doen we op
verschillende vlakken.
Tekort- en overschotvakken
• Samen met de sector willen we een grotere
instroom van docenten in de tekortvakken.
Voion ontsluit sectorale en regionale gegevens over
vergrijzing, leerlingaantallen,
opleidingsmogelijkheden, tekortvakken enzovoort.
Daarnaast helpen we scholen hun eigen
personeelsprognose in kaart te brengen met onder
meer het Scenariomodel-VO. Ook werken we aan
een beter imago van het voortgezet onderwijs en
voeren we projecten uit die ervoor zorgen dat meer
mensen kiezen voor het leraarberoep.
Alle docenten bevoegd
• Voion vervult hierin een ondersteunende en
faciliterende rol. Doel: meer bevoegde eerste- en
tweedegraads leraren. Ook stimuleren we dat
lerarenopleidingen meer maatwerktrajecten
aanbieden.
Regionale aanpak
• Omdat de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs
regionaal van aard is, stimuleren we de
samenwerking en kennisdeling van besturen in de
regio om samen te komen tot oplossingen voor
regionale arbeidsmarktproblemen.
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De rollen van Voion
Binnen de geschetste programmalijnen vervullen
we verschillende rollen. Voion is:
• Kenniscentrum: we vergaren, ontsluiten en
verspreiden kennis.
• Ontwikkelaar: we maken de kennis via
handreikingen toepasbaar, ontwikkelen
instrumenten en onderzoeken het effect
daarvan.
• Aanjager: we proberen de sector uit te dagen,
te inspireren en te stimuleren. We trainen en
adviseren, brengen professionals bij elkaar en
begeleiden scholen bij (bijvoorbeeld)
implementatietrajecten.

“Voion geeft gedeelde ontwikkelwensen – van
werknemers en werkgevers – een duwtje in de rug.
Het fonds is niet heel groot, waardoor we de
interventies heel gericht en effectief willen laten
zijn. Persoonlijk vind ik de Arbocatalogus-VO daar
een goed voorbeeld van. Maar ook de
arbeidsmarktanalyses en het Scenariomodel-VO zijn
heel waardevol. Ze helpen de sector om meer grip te
krijgen op arbeidsmarktontwikkelingen.”
Ben Hoogenboom
onderhandelaar en vicevoorzitter Aob,
werknemerslid bestuur Voion

Veilig, gezond & vitaal werken
Zowel leerlingen als medewerkers hebben baat bij
een ontspannen en prettige sfeer in de school.
Het is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs.
Medewerkers kunnen alleen het beste onderwijs
bieden en zich ontwikkelen in een veilige en gezonde
werkomgeving. Minstens zo belangrijk is een goede
balans tussen wat werknemers kunnen en willen en
dat wat van hen gevraagd wordt.
Voion ondersteunt werkgevers en werknemers bij het
verwezenlijken van veilig en gezond werk in een vitale
school. Hierin gaan we uit van de volgende
onderwerpen.
Sociale veiligheid
• Hieronder vallen agressie en geweld, seksuele
intimidatie, pesten en discriminatie. Voion
ondersteunt scholen onder andere met het
ontsluiten van kennis en het aanbieden van
instrumenten zoals het Incidentenvenster-VO en
de Inkoopwijzer agressietrainingen.
Fysieke veiligheid
• Machineveiligheid (in het vmbo) en gevaarlijke
stoffen (bij scheikunde, biologie en natuurkunde)
nemen hierin een prominente plaats in. In de
Arbocatalogus-VO geeft Voion inzicht in de risico’s
en een overzicht van de geldende wettelijke eisen
in het voortgezet onderwijs en biedt allerlei
trainingen en hulpmiddelen om daaraan te
voldoen.
Werkdruk en duurzame inzetbaarheid
• Met informatie, onderzoeken en
praktijkvoorbeelden en door het ontwikkelen van
nieuwe methodieken, ondersteunt Voion
werkgevers en werknemers om hun
verantwoordelijkheid te nemen voor een gezond
werkzaam leven.

“Binnen scholen hebben werkgevers en
werknemers een gedeelde verantwoordelijkheid:
samen zetten ze zich in voor prachtig onderwijs. Die
verbinding is heel wezenlijk en dat zie je ook terug
in de opdracht, de aanpak en het werk van Voion. De
kracht zit in het analyseren van de arbeidsmarkt en
– voor en met werkgevers en werknemers – het
leveren van innovatieve oplossingen voor de
gesignaleerde knelpunten. Wat mij betreft is dat de
meest essentiële rol en de kracht van Voion. ”
Anne Hoekstra
CvB-voorzitter van het Regius College en
werkgeverslid bestuur Voion

Doelgroepen
Voion is er voor alle professionals in het voortgezet
onderwijs: bestuurders, leidinggevenden, P&O’ers,
arbospecialisten, preventiemedewerkers, facilitair
managers, docenten, mr-leden en
onderwijsondersteunend personeel.
Wij werken samen met u aan praktische oplossingen.

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, mobiliteit, 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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