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Coaching
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job!
Voor schoolleiders in het
primair
onderwijs

Leren en
werken
Meer informatie
Op www.vervangingsfonds.nl vindt u meer informatie over de subsidie
Lerend Werken, de voorwaarden en de aanvraagprocedure.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk van het Vervangingsfonds
via 045 – 579 81 07 of met één van de adviseurs Arbeid en Vitaliteit.
Op www.vervangingsfonds.nl kunt u opzoeken wie de adviseur in uw regio is.
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Coaching on the job voor schoolleiders, een gerichte aanpak van verzuim

Besturen en scholen in het primair onderwijs vinden het belangrijk
dat hun medewerkers op een gezonde manier en met plezier kunnen
werken, nu en in de toekomst. Want dat is goed voor de medewerkers,
de kinderen én de kwaliteit van het onderwijs. Maar het is ook noodzakelijk voor een financieel gezonde organisatie. Het is voor besturen
en scholen dus van belang dat zij grip krijgen en/of houden op het
(ziekte)verzuim.
Het Vervangingsfonds helpt besturen (incl. eigen risicodragers)
en scholen daarbij met adviesdiensten, projecten en producten.
De komende twee jaar wordt extra ondersteuning geboden aan de
schoolleiders. Zij spelen namelijk een grote rol in de ontwikkeling en
uitvoering van het verzuimbeleid. Voor schoolleiders die zich op dit
gebied verder willen professionaliseren is nu de subsidie Lerend
Werken beschikbaar.

De subsidie Lerend Werken

Extra verdieping via intervisie

De schoolleider heeft een spilfunctie binnen de school. Er wordt elke

Het Vervangingsfonds biedt schoolleiders aan wie de subsidie Lerend

dag een beroep gedaan op zijn/haar kennis en vaardigheden, ook op het

Werken is toegekend, de mogelijkheid kosteloos deel te nemen in een

gebied van verzuim en ziekte. Het kan dan voorkomen dat de schoolleider

‘lerend netwerk verzuim’ (intervisie). In kleine groepjes verdiepen

te maken krijgt met een lastige situatie of dat hij/zij tegenstand ervaart.

schoolleiders zich onder begeleiding van een deskundige in het thema

En soms blijkt de praktijk gewoonweg weerbarstiger dan de theorie.

‘verzuim’ en wisselen zij onderling ervaringen uit. Deze netwerken vinden
bij voldoende aanmeldingen plaats op een aantal nog nader te bepalen

Individuele begeleiding kan de schoolleider -en daarmee ook de

momenten in het schooljaar.

school- dan verder helpen.

Schoolleidersregister PO
De subsidie Lerend Werken kan aangevraagd worden voor een coaching

Schoolleiders moeten zich voor 1 januari 2018 registreren in het

on the job traject, gericht op de professionele ontwikkeling van de

Schoolleidersregister PO (zie cao PO). Vervolgens werkt de schoolleider

schoolleider op het gebied van de verzuimaanpak op school.

voortdurend aan de eigen professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld
door een gecertificeerde (master)opleiding te volgen of door te werken

De schoolleider formuleert zelf zijn/haar leervraag en –doelen en zoekt

aan minimaal drie professionaliseringsthema’s. Dit is nodig om na vier

hier een geschikte coach bij. De coach denkt mee, geeft feedback en helpt

jaar te kunnen herregistreren.

de schoolleider die leerdoelen te realiseren. De schoolleider werkt onder
begeleiding van de coach gericht aan het (verder) ontwikkelen van

Het coaching traject waarvoor de subsidie Lerend Werken wordt

specifieke kennis, vaardigheden en/of gedrag, in de eigen werkomgeving.

aangevraagd, kan via het ‘informeel leren’ bijdragen aan de herregistratie
in het Schoolleidersregister PO. Dat geldt ook voor deelname aan het

De subsidie
Lerend Werken
kan aangevraagd
worden voor een
coaching on the
job traject

Gericht
op de
professionele
ontwikkeling van
de schoolleider op
het gebied van
de verzuimaanpak
op school

De subsidie Lerend Werken vergoedt 80% van de kosten van het coaching

‘lerend netwerk verzuim’. De schoolleider dient dan wel vóórdat de

traject, met een maximum van € 2.500,- per schoolleider.

coaching start al geregistreerd te staan in het register.

De subsidie Lerend Werken biedt echter meer voordelen: extra verdieping

De schoolleider is zelf verantwoordelijk voor het proces rondom het informeel

via een ‘lerend netwerk verzuim’ en een mogelijke bijdrage voor de

leren en het afronden van één van de professionaliseringsthema’s.

herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Op www.schoolleidersregisterpo.nl staan de voorwaarden die hiervoor gelden.

Op www.vervangingsfonds.nl vindt u meer informatie over de
subsidie Lerend Werken, de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

