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Jaarplan Voion 2022
Het voortgezet onderwijs: een 

aantrekkelijke werkomgeving waar 

iedereen duurzaam, enthousiast en veilig 

kan werken! Dat is waar Voion ook in 

2022, in samenwerking met scholen, de 

VO-raad en vakbonden, aan wil 

bijdragen.

Doelstellingen van Voion
• Het bevorderen van een goed functionerende 

en toekomstbestendige arbeidsmarkt en
• Het ondersteunen van de sector bij de 

uitvoering van wettelijke verplichtingen rond 
veiligheid en vitaliteit;

• Het versterken van het innovatief vermogen 
van de sector ten aanzien van de arbeidsmarkt 
en arbeidsverhoudingen.

Kernwaarden
Onze belangrijkste drijfveren zijn:
• Verbindend: ‘Samen kom je verder’. Voion is 

een paritair samengesteld fonds. Daarom 
verbinden wij werkgevers en werknemers in 
het voortgezet onderwijs, in ons bestuur en in 
de school;

• Klantgericht en hulpvaardig: we zijn 
dienstbaar aan ons bestuur en aan het 
onderwijsveld;

• Betrouwbaar: we maken duidelijke afspraken 
en houden ons daar aan. Onze producten, 
diensten en activiteiten zijn gebaseerd op 
betrouwbaar, neutraal en wetenschappelijk 
onderzoek, pilots en verkenningen in het vo; 

• Deskundig en professioneel: wij zijn 
vakbekwaam en weten wat er speelt in het 
voortgezet onderwijs;

• Actueel en relevant: wij bieden producten en 
diensten voor vraagstukken die actueel en 
relevant zijn voor het onderwijsveld.

Rollen van Voion 
De rol die we vervullen varieert bij de 
verschillende activiteiten. Zo zijn we: 
• Kenniscentrum: we vergaren, ontsluiten en 

verspreiden kennis en initiëren onderzoek; 
• Ontwikkelaar: we maken 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; 

• Facilitator: we zijn een ronde tafel van sociale 
partners. We bieden hen een gremium om te 
onderzoeken waar gezamenlijke belangen 
liggen en het verkennen van draagvlak om 
knelpunten gezamenlijk aan te pakken.

Binnen deze kaders geeft Voion het jaarplan 2022 
vorm via twee kernopgaven: 
• Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt
• Stimuleren veilig en vitaal werken
Daarnaast adviseren en ondersteunen we op 
verzoek de cao- en/of sectortafel.  
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van 
onze activiteiten in 2022.
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Kernopgave 1
OPTIMALISEREN 

ONDERWIJSARBEIDSMARKT

Thematische aanpak
• Perspectieven op flexwerk
• Voorkomen uitval startende leraren
• Diversiteit

Overige thema’s
• Voion innovatielab
• Kennisbank
• Up-to-date arbeidsmarktanalyses, 

verkenningen en (verdiepend) 
onderzoek

• Ondersteuning Regionale Aanpak 
Personeelstekort

Kernopgave 2
STIMULEREN VEILIG EN 

VITAAL WERKEN

Thema’s
• Wettelijke (arbo-)verplichtingen
• Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
• Verzuim
• Fysieke veiligheid
• Duurzame inzetbaarheid

VERVOLG SECTORANALYSE MDIEU

OPDRACHTEN 
CAO- EN/OF SECTORTAFEL

Waaronder:
• Ondersteuning flankerend traject
• Onderzoek Convenant 

‘Personeelstekorten en 
werkdrukverlichting’

• Update voorbeeldfuncties OOP
• Beheer CAO VO-app

COMMUNICATIE
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OPTIMALISEREN ONDERWIJSARBEIDSMARKT

Voion levert via de volgende thema’s en 
activiteiten een bijdrage aan het bevorderen van 
een goed functionerende en toekomstbestendige 
onderwijsarbeidsmarkt in het voortgezet 
onderwijs. 

Thema: Perspectieven op flexwerk
Door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
neemt het aantal tijdelijke functies in scholen toe. 
Wat zijn de gevolgen van (de toename van) 
flexibele contracten in het voortgezet onderwijs?

Wat willen we bereiken?
• Inzicht in de effecten die het NPO heeft op de 

arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs 
(aanvullend op het monitor-onderzoek van het 
ministerie van OCW).

Wat doen we?
• Survey Nationaal Programma Onderwijs om 

vanuit een arbeidsmarktperspectief een beeld 
te krijgen van de invulling van NPO binnen de 
vo-sector.

Thema: Voorkomen uitval van 
startende docenten
Gezien de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt is 
het belangrijk om uitval van startende docenten 
te voorkomen. We doen onderzoek en bieden 
oplossingsrichtingen. Onze activiteiten zijn 
complementair aan de initiatieven van sociale 
partners. 

Wat willen we bereiken?
• Kennisdeling over de uitkomsten van het 

kwantitatieve onderzoek naar school- en 
omgevingskenmerken in relatie tot uitval van 
startende docenten;

• Meer inzicht in de motieven van startende 
docenten om in de sector te blijven werken of 
de sector te verlaten. Kennis hierover delen en 
de sector handvatten bieden voor het 
terugdringen van uitval;

• Oplossingen voor schoolbesturen voor behoud 
en ondersteuning van startende  
zij-instromers;

• Beeld van effectieve mentor – mentee routes.

Wat doen we? 
• Feiten, cijfers en kennis aanrijken om de 

sector te ondersteunen bij het vinden van 
oplossingen voor de problemen met uitval van 
startende docenten;

• Onderzoek naar redenen van startende 
docenten om het onderwijs te verlaten als 
vervolg op het lopende kwantitatieve 
onderzoek; 

• Mentoring zij-instromers/van werk naar werk 
(i.s.m. het Arbeidsmarktplatform PO);

• Onderzoeken, evalueren en bijstellen wat een 
effectieve aanpak is voor startende  
zij-instromers vanuit de private sector. 

Thema: Diversiteit
Een divers personeelsbestand dat een 
afspiegeling van de samenleving is, draagt bij aan 
de inrichting van inclusief onderwijs. Onze 
activiteiten op dit thema zijn complementair aan 
de initiatieven van sociale partners. 

Wat willen we bereiken?
• Input en inzicht leveren voor de voorgenomen 

beleidsnotities van sociale partners;
• Netwerk van betrokken medewerkers van 

sociale partners om bewustzijn op het thema 
binnen de sector te vergroten. 

Wat doen we?
• Voortzetting van de analyse van 

belemmeringen/obstakels;
• Voortzetting van het ophalen van 9 goede 

praktijkvoorbeelden uit het onderwijs en 
aanpalende sectoren;

• Organiseren van een vorm van kennisdeling 
tussen Voion, bestuur en experts uit het veld 
over de spanning tussen diversiteit in de klas 
en diversiteit in personeelsbeleid.
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Thema: Voion innovatielab
Binnen het Voion innovatielab is ruimte voor 
experimenten die de onderwijsarbeidsmarkt ten 
goede komen. Via pilots in samenwerking met 
scholen/besturen kunnen innovatieve voorstellen 
worden getoetst. 

 
Wat willen we bereiken?

• Inzicht in wat nodig is om medewerkers meer 
te laten werken (grotere deeltijdfactor);

• Innovatieve oplossingen met het oog op 
personeelsbehoud en het terugdringen van 
personeelstekorten en –overschotten. 

Wat doen we?
• Onderzoek naar eerdere initiatieven om de 

deeltijdfactor te vergroten; 
• Ophalen van innovatieve ideeën rondom 

arbeidsmarktbeleid en -verhoudingen en deze 
via pilots toetsen;

• Deskresearch op het thema anders 
organiseren. Wat zijn mogelijkheden voor het 
anders organiseren van het onderwijs met 
behoud van de onderwijskwaliteit? 

• Goede praktijkvoorbeelden verzamelen en 
verspreiden.

Thema: Kennisbank
Actualiseren van de kennisbank 
Onderwijsarbeidsmarkt en andere relevante 
communicatiekanalen. 

Wat willen we bereiken?
• Up-to-date informatie over (regionale) 

arbeidsmarktontwikkelingen en van 
leerlingen- en personeelsprognoses ten 
behoeve van (regionale) strategische 
personeelsplanning; 

• Instrumenten, handvatten en 
praktijkvoorbeelden ter ondersteuning en 
inspiratie van besturen, GMR en 
medewerkers;

• Studie- & masterstudenten en carrière-
switchers hebben een beter beeld van de 
gevraagde competenties als leraar om te 
beoordelen of het onderwijs bij hen past.

Wat doen we?
• Doorlopend vullen van de kennisbank met 

relevant nieuws, onderzoeken, instrumenten, 
handvatten, inspirerende voorbeelden en 
dossiers;

• Beantwoorden van vragen en verzoeken om 
duiding;

• Doorontwikkelen Scenariomodel-VO;
• Actualiseren en beschikbaar stellen van de 

zelftesten voor studie- & masterkiezers en 
carrière-switchers.

Thema: Up-to-date 
arbeidsmarktanalyses, verkenningen 
en (verdiepend) onderzoek
Voion wil op een interactieve en aantrekkelijke 
wijze up-to-date informatie over (regionale) 
arbeidsmarktontwikkelingen beschikbaar stellen.

Wat willen we bereiken?
• Inzicht in de ontwikkelingen, trends en 

knelpunten op de (regionale) arbeidsmarkt, 
zodat (samenwerkende) besturen en scholen 
tijdige en beargumenteerde keuzes kunnen 
maken bij het formuleren van 
onderwijsarbeidsmarkt- en personeelsbeleid.

Wat doen we?
• (Periodiek) verzamelen, analyseren en 

beschikbaar stellen van 
arbeidsmarktinformatie;

• Verschillende arbeidsmarktonderzoeken (o.a. 
naar leeftijdsopbouw academisch opgeleide 
docenten en naar arbeidsmarkt voor 
schoolleiders);

• Vergelijkende analyse van verschillende 
leerlingen- en personeelsprognoses.

https://www.voion.nl/onderwijsarbeidsmarkt/
https://www.voion.nl/onderwijsarbeidsmarkt/
https://www.scenariomodel-vo.nl/
https://testcentre.qompas.nl/
https://www.voion.nl/instrumenten/zelftest-carriereswitch-naar-het-onderwijs/
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STIMULEREN VEILIG 
EN VITAAL WERKEN 

Thema: Ondersteuning Regionale 
Aanpak Personeelstekort
In het kader van de subsidieregeling Regionale 
Aanpak Personeelstekort (RAP) van het 
ministerie van OCW zet Voion zich in voor het 
aanjagen en verduurzamen van de regionale 
samenwerking en het creëren van een dekkend 
netwerk van samenwerkende besturen in de 
regio’s.  

Wat willen we bereiken?
• Verbreding, verdieping en verduurzaming van 

de regionale samenwerking in het vo;
• Urgentie(besef) ten aanzien van (verwachte) 

personeelstekorten en - overschotten op 
(middel)lange termijn.

Wat doen we?
• Ondersteunen bij de uitvoering van de regeling 

en delen van informatie, kennis en goede 
praktijkvoorbeelden;

• Verzorgen van kennisdelingsbijeenkomsten en 
het voeren van evaluatiegesprekken met de 
regio’s;

• Bijdragen aan de transitiefase en 
implementatie van het actieplan ‘Duurzaam 
werken in het onderwijs’ door het koppelen 
van de RAP aan Samen Opleiden en 
Professionaliseren (SO&P).

Voion ondersteunt via de volgende thema’s en 
activiteiten werkgevers uit de vo-sector bij de 
invulling van hun verantwoordelijkheid op het 
terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim,  
re-integratie en levensfasegericht 
personeelsbeleid.
 
Thema: Wettelijke (arbo-)
verplichtingen
Veilige en gezonde werk- en leeromstandigheden 
zijn een voorwaarde voor goed onderwijs. De 
(minimum) eisen voor veiligheid en gezondheid op 
de werkplek zijn dan ook wettelijk geregeld. Voion 
ondersteunt werkgevers en werknemers in het vo 
met een breed pakket aan (basis) dienstverlening 
bij de invulling van hun verantwoordelijkheid voor 
een veilige en gezonde werk- en leerplek. 

Wat willen we bereiken?
• Werkgevers hebben inzicht in de stand van 

zaken rondom veiligheid op school en kunnen 
daarmee gericht beleid ontwikkelen;

• Werkgevers organiseren de werkzaamheden 
in school conform de (wettelijke) eisen om 
veilig en gezond te werken;

• Medewerkers belast met (wettelijke) taken op 
het gebied van veilig en gezond werken zijn 
voldoende deskundig om deze 
werkzaamheden te verrichten.

Wat doen we?
• Onderhouden en actualiseren van de volgende 

instrumenten en diensten: Arbocatalogus-VO, 
Arboscan-VO, Arbo-helpdesk en –cursussen, 
Kennisbank, Themabijeenkomsten, 
Incidentenvenster-VO, Re-integratiegids-VO, 
VO-signaal / Thema-uitgave.

Thema: Psychosociale 
arbeidsbelasting (PSA)
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is het 
grootste gezondheidsrisico in het onderwijs. 
Gezien de grote verschillen in beleving en 
verwerking van werkdruk en sociale veiligheid 
(coping), is een instrumentele aanpak sec niet 
voldoende, maar is vaak een procesaanpak 
noodzakelijk. Naast instrumenten die de mate 
van blootstelling aan PSA inventariseren, 
ontwikkelt Voion methodieken, met name op 
teamniveau, die vo-scholen helpen om tot 
duurzame oplossingen te komen. 

Wat willen we bereiken?
• Individuen en/of scholen hebben inzicht in hun 

welzijn c.q. het welzijn van hun werknemers. 
Daarmee wordt (tevens) invulling gegeven aan 
het wettelijk verplichte Periodiek 
ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) 
op PSA;

• Leidinggevenden zijn - met actieve 
ondersteuning van directeur/bestuurder – in 
hun team aan de slag met procesmethodieken 
om werkdruk terug te dringen;

• Werkgevers weten hoe ze effectief sociaal 
veiligheidsbeleid kunnen voeren en maken 
(desgewenst) gebruik van de ontwikkelde 
instrumenten/methodieken.

Wat doen we?
• Onderhouden, actualiseren en ontwikkelen 

van de volgende instrumenten: Welzijnscheck-
VO, Voortgezet Werkplezier, Sociale 
veiligheidscheck en Samen (leren) gedragen.

https://www.voion.nl/onderwijsarbeidsmarkt/samenwerken-aan-arbeidsmarktvraagstukken/subsidie-regionale-aanpak-personeelstekort-ocw/
https://www.voion.nl/onderwijsarbeidsmarkt/samenwerken-aan-arbeidsmarktvraagstukken/subsidie-regionale-aanpak-personeelstekort-ocw/
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Thema: Verzuim
Verzuim is een groeiende zorg binnen het vo en 
ondermijnt de continuïteit en kwaliteit van het 
onderwijs. Daarbij is sprake van een grote 
spreiding tussen scholen onderling en - binnen 
scholen - tussen verschillende jaren. Uit diverse 
projecten van Voion blijkt dat het voor 
schooldirecties moeilijk is om grip te krijgen op 
het beïnvloedbare, arbeid gerelateerde verzuim. 
Met het thema ‘verzuim’ wil Voion scholen helpen 
om (beter) te (leren) sturen op het verzuim. 

Wat willen we bereiken?
• Bewustwording van de eigen situatie door 

inzicht te bieden in de verzuimkengetallen van 
de school t.o.v. een referentiegroep;

• Monitoring en publicatie van de sectorale 
verzuimkengetallen;

• D.m.v. een verdiepend verzuimonderzoek 
inzicht krijgen in macro- en sectorspecifieke 
factoren die een rol spelen bij het 
ziekteverzuim in het vo (i.s.m. het ministerie 
van OCW);

• Aangrijpingspunten om op schoolniveau het 
ziekteverzuim op een effectieve manier terug 
te dringen.

Wat doen we?
• Verzamelen en publiceren 

verzuimkengetallen;      
• Onderhouden en actualiseren 

Verzuimbenchmark-VO;
• Verzuimonderzoek-VO ontwikkelen op basis 

van verdiepende analyse en onderzoek.

Thema: Fysieke veiligheid
Fysieke veiligheid van leerlingen speelt met name 
in het vmbo een rol (zware machines en 
gereedschappen, blootstelling aan (las)dampen 
en elektriciteit), maar ook bij de andere 
onderwijssoorten (BiNaSk, handvaardigheid en 
gymnastiek). De potentieel grote gevolgen van 
ongelukken geven extra druk bij (het toezicht 
door) docenten. In nauwe samenwerking met 
vakverenigingen en platforms, ontwikkelt en 
deelt Voion kennis en (communicatie-)middelen 
over veilig werken in het vo. 

Wat willen we bereiken?
• Digitaal portaal op de website van Voion waar 

samen met de docentenplatforms Vmbo en 
vakverenigingen opgestelde kwaliteitseisen, 
checklists en lesmaterialen voor het veilig 
werken in vak- en praktijklokalen zijn 
samengebracht;

• Ontsluiting van alle relevante informatie op het 
gebied van veilig en gezond werken op de 
websites van de betreffende vakverenigingen;

• Vakdocenten voorkomen ongelukken / 
bevorderen de veiligheid in hun vak- en 
praktijklokalen.

Wat doen we?
• Onderhouden en actualiseren website ‘Veilige 

praktijklokalen’ en zo nodig uitbreiden met 
nieuwe profielen. 

Thema: Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid (DI) is gericht op het 
gezond en met plezier werkend de (zelfgekozen) 
uittreedleeftijd bereiken. Echter in verschillende 
levensfasen kan de (duurzame) inzetbaarheid 
door uiteenlopende redenen onder druk komen te 
staan. Parallel aan de implementatie van het 
nieuwe pensioencontract, heeft het kabinet voor 
de periode 2021 tot en met 2025, een bedrag van 
ruim € 960 miljoen subsidie beschikbaar om 
duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van 
werknemers te faciliteren; de MDIEU-subsidie. 
Daarmee krijgt het DI-beleid in Nederland een 
nieuwe impuls. In 2022 zal Voion de 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid in de volle breedte volgen en daar 
waar opportuun, mogelijkheden en kansen voor 
het vo benoemen en uitwerken.

Wat willen we bereiken?
• Up-to-date kennis van DI-beleid in Nederland. 

Wat doen we?
• Daar waar mogelijk, praktijkverhalen en 

inspiratie voor DI-beleid in het vo ophalen en 
publiceren.
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VERVOLG SECTORANALYSE MDIEU COMMUNICATIE

VOION
Voion is kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. 

WWW.VOION.NL • INFO@VOION.NL

Om inzicht te krijgen in de knelpunten rond 
duurzame inzetbaarheid (DI) en eerder uittreden 
in het vo, heeft Voion in 2021 – met financiering uit 
de MDIEU-subsidie (Maatwerk Duurzame 
Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) - een 
sectoranalyse uitgevoerd. In 2022 voeren we 
vervolgactiviteiten uit op deze sectoranalyse. 

Wat willen we bereiken?
• Werkgevers (d.m.v. een ‘dashboard’ of format) 

inzicht geven in hun DI-gegevens en deze 
voorzien van een kwalitatief advies t.b.v. hun 
SHRM; 

• Een overzicht van DI-maatregelen om de 
sector te informeren over de mogelijkheden, 
de kosten-baten verhouding en effectiviteit 
ervan; 

• Werknemers financieel inzicht bieden om 
(betere) keuzes te kunnen maken over het 
vormgeven van (het einde van) hun loopbaan.

Wat doen we?
• Werkgeversanalyse duurzame inzetbaarheid 

(i.s.m. ABP);
• Inventarisatie en review van DI-maatregelen in 

het vo;
• Inzicht geven in financiële fitheid (i.s.m. ABP).

Vanuit de cao- en/of sectortafel krijgt het Voion-
bestuur regelmatig verzoeken voor 
ondersteuning bij bijvoorbeeld het uitvoeren van 
(ondersteunend) onderzoek, het opzetten van 
pilotprojecten, het ontwikkelen van instrumenten 
of diensten, (externe) advisering, verslaglegging 
enz.. 

Wat doen we?
• Financieren van de onafhankelijk voorzitter en 

het secretariaat van de cao-tafel; 
• Ondersteunen bij het flankerend traject van de 

cao-tafel.  
On-hold gezet in afwachting van het 
flankerend traject: 
 - Werkbalans (taakbeleid)
 - Teamwerk-VO (dialoogaanpak)  

• Onderzoek naar besteding van de middelen uit 
het convenant ‘Personeelstekorten en 
werkdrukverlichting’;

• Herschrijven, evalueren en, waar nodig, 
actualiseren van voorbeeldfuncties voor OOP;

• Beheer, onderhoud en optimalisatie van de 
CAO VO-app.

Wat willen we bereiken?
• Een bijdrage leveren aan de doelstellingen 

(van de activiteiten) van Voion. Dit doen we 
door te communiceren over resultaten van 
projecten en bevindingen uit onderzoek en het  
verspreiden van relevante kennis en 
informatie op het gebied van 
onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal 
werken. 

Wat doen we? 
• Doorvertalen van de corporate 

communicatiestrategie in alle 
communicatiemiddelen en activiteiten van 
Voion; 

• Advies, contentcreatie en vormgeving van 
communicatiemiddelen vanuit de projecten; 

• Advies, coördinatie, (eind)redactie, beheer en 
onderhoud van alle websites; 

• Advies, coördinatie, (eind)redactie en 
verspreiding van nieuwsbrieven; 

• (Eind)redactie, vormgeving en verspreiding 
van het jaarverslag en jaarplan; 

• Het beheren van de sociale mediakanalen;
• Onderhouden van pr-contacten met sociale 

partners, onderwijsbladen en overige partijen;
• Beheren en actualiseren van het 

adressenbestand.

PROJECTEN CAO- EN /OF 
SECTORTAFEL

https://www.voion.nl/publicaties/sectoranalyse-duurzame-inzetbaarheid-voortgezet-onderwijs/
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