POVOORDEREGIO

Adviestraject regionale samenwerking

In een groeiend aantal regio’s klinkt het geluid
dat het lastiger wordt om goede kwalitatieve
leerkrachten te vinden. Voor zowel vervanging als
reguliere vacatures zijn er steeds minder
geschikte kandidaten.

Dergelijke vraagstukken kunnen te groot zijn om als
school of bestuur alleen op te pakken. POvoorderegio
biedt schoolbesturen in het primair onderwijs een
adviesmogelijkheid bij het opstarten van regionale
samenwerking.

Samen voor een arbeidsmarkt die werkt
De arbeidsmarkt is in rap tempo veranderd van ‘overschot’
naar ‘tekort’. Wanneer u samenwerkt met collega-besturen
in de regio, beperkt u risico’s. Samen krijgt u volume
en kunt u efficiënter werken. U bereikt gezamenlijk
een regionaal podium en een interessante positie op de
arbeidsmarkt. Daarnaast biedt deze samenwerking mogelijk
ook voor uw eigen personeel professionaliserings- en/of
loopbaanmogelijkheden.

Adviestraject
POvoorderegio ondersteunt initiatieven van schoolbesturen
die willen samenwerken. U kunt regionale samenwerking
dus klein en met realistische doelen beginnen. Een adviseur
ondersteunt u bij het verkennen van een gezamenlijk
doel, het concretiseren van onderlinge afspraken en het
formuleren van juridische en financiële kaders. U kunt voor
het gehele traject van oprichting, planvorming en uitvoering
advies aanvragen, of voor een deel van het traject. Aan het
adviestraject zijn geen kosten verbonden.

Voorbeelden
De adviestrajecten kunnen verder gaan dan het vormen van
een boven-bestuurlijke vervangingspool. Enkele voorbeelden
van regionale samenwerking die advies van POvoorderegio
hebben aangevraagd zijn:

Doelgroepen- en arbobeleid
Zes besturen willen doelgroepenbeleid en arbobeleid
gezamenlijk oppakken.

Talentontwikkeling
Twee schoolbesturen werken al voor de bovenbestuurlijke
vervanging samen via een RTC. Ze nemen het voortouw om
samen te werken op het gebied van talentontwikkeling en
talentbehoud. Er wordt ook onderzocht of andere schoolbesturen in de regio in een breder verband willen aansluiten
bij dit initiatief.

HR-beleid
Acht besturen streven naar samenwerking op het gebied
van HR-beleid.

Advies aanvragen
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw regio?
Vraag dan een verkennend gesprek aan. Een adviseur
met kennis van uw regio inventariseert de kansen die
regionale samenwerking kan opleveren en bespreekt met
u hoe POvoorderegio kan ondersteunen.
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