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Voorwoord 
 
Dit stuk betreft de evaluatie en resultaatverantwoording van het project Mobiliteitsidee. 
Sinds enkele jaren is er een samenwerkingsverband tussen tien Noord Limburgse schoolbesturen. 
Men beoogt binnen deze samenwerking kennis te delen, vraagstukken aan te pakken en samen 
nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen.  
Medio 2013 is  men gestart met de uitwerking van bestuursoverstijgende mobiliteit binnen de tien 
schoolbesturen. De visieontwikkeling vond vooral plaats op bestuurlijk niveau en de uitwerking vooral 
door de P&O functionarissen. 
Per 1 augustus 2013 kreeg, dankzij een subsidie van het Arbeidsmarktplatform PO, dit initiatief een 
projectstatus voor de periode van 1 jaar. Er werd een projectleider benoemd en een projectplan 
geschreven. In dit verslag leest u welke activiteiten er zijn ondernomen gedurende de projectperiode 
en wat de resultaten zijn geweest. Tevens doe ik, als projectleider, aanbevelingen voor de voortgang 
na afronding van de projectperiode. 
 
Georgette Poppelier 
projectleider 
september 2014 
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Hoofdstuk 1  Evaluatie project Mobiliteitsidee 

De projectopdracht was:  
Ontwikkel een mobiliteitscentrum voor 10 samenwerkende besturen als middel om vacatures, 
boventallig personeel en mobiliteitswensen (vrijwillig en/of gedwongen) van OP te koppelen en 
passende matches te realiseren. 

Doelen voor de (middel)lange termijn: 
1. Jong, pas afgestudeerd OP vinden, boeien en binden aan de besturen om toekomstige 

tekorten aan OP te ondervangen. 
2. Instroom op PABO’s stimuleren om in de toekomst over voldoende OP te kunnen beschikken. 

o.a. imago beroep in positief daglicht plaatsen, voorlichting op VO, 
snuffelstages/meeloopdagen, afspraken met PABO’s maken m.b.t. evt baangarantie (voor) 
excellente studenten. 
 

Aan de hoofddoelstelling is voldaan. Er is een mobiliteitscentrum ontwikkeld en er is een procedure 
vastgesteld volgens welke gewerkt wordt. 

Ad 1. Afgestudeerd OP vinden, boeien en binden 
In het IDEE-gebied zijn drie PABO’s waarmee meerdere keren overleg is geweest. 
Pabo Nijmegen staat open voor overleg en afstemming. Zij heeft mogelijkheden om pas 
afgestudeerde leerkrachten verder te scholen tijdens de inductiefase. Dit kan in samenwerking en 
afstemming met het werkveld. Kosten voor verdere scholing liggen bijhet primair onderwijs.  
PABO Helmond staat open voor samenwerking al is men nog niet overtuigd van het verwachte 
lerarentekort. 
Met PABO Venlo zijn verschillende gesprekken geweest. Men wil graag samenwerken m.b.t. verdere 
scholing van jonge leerkrachten tijdens inductiefase. Ook samenwerking m.b.t. pr vindt men wenselijk. 
De bestuurlijke samenwerking tussen IDEE en Fontys-PABO  is hiervoor mogelijk een geschikte vorm. 
 
Ad 2. Instroom Pabo stimuleren 

 Op Open Dagen bij bovengenoemde PABO’s éên (Venlo, Helmond) of meerdere keren 
(Nijmegen) aanwezig geweest om toekomstige studenten te informeren over de te verwachten 
banenkansen in het basisonderwijs. 

 Alle vo-scholen in de regio hebben posters en foldermateriaal ontvangen. Ik ben aanwezig 
geweest bij een studiekeuze informatieavond op het Raaylandcollege (Venray) en samen met 
2 leerkrachten informatie verzorgd. 

Verbinding met vo-scholen en PABO’s is gemaakt d.m.v. aanwezig zijn bij Open Dagen en de 
verspreiding van posters en flyers. De inhoudelijke samenwerking is nog niet verder uitgewerkt. 
 
Mobiliteit bevorderen 
Gaandeweg de P&O-overlegmomenten werd steeds meer duidelijk dat het mobiliteitscentrum 
alleen gezien werd als middel om bestuursoverstijgende mobiliteit te bevorderen/ondersteunen.  
Indien mobiliteitsaanvragen binnen een bestuur niet bekend worden bij het Mobiliteitsidee dan  
kunnen hiermee ook mobiliteitskansen verloren gaan.  
 
Opbrengsten: 

 Er is een procedure en werkwijze voor mobiliteitsaanvragen vastgesteld binnen de IDEE-
besturen. 

 In januari 2014 hebben alle IDEE-medewerkers aan kunnen geven of zij bestuursoverstijgend 
mobiel zouden wilden zijn. Er waren 8 medewerkers die dit daadwerkelijk wilden. Met hen ben 
ik een traject gestart en zijn er gesprekken geweest. Uiteindelijk hebben 6 medewerkers hun 
mobiliteitsprofiel op de site laten plaatsen waarmee ze zichtbaar werden voor overige 
besturen en P&O-ers. 

 Ongeveer 18 medewerkers hebben om gerichte informatie gevraagd. (o.a. snuffelstage bij 
docent beeldende vorming PABO Nijmegen). 

 In april 2014 had ik een gesprek met de ontwikkelaars van het spel “Mobiliteit in onderwijs”.  
Middels dit spel kan men mogelijkheden bespreken om beeldvorming bij directeuren te 
beïnvloeden. Het spel kan ook met leerkrachten gespeeld worden. Het spel is geïntroduceerd 
in de stuurgroep en de besturen. Het is aan hen om hier verdere voortgang aan te geven. 
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 In april 2014 heb ik met Miriam Krijnsen (BCO) meerdere keren contact gehad m.b.t. het 
organiseren van een reflectiedag/loopbaanoriëntatiedag voor IDEE-medewerkers, met het oog 
op bevordering van mobiliteit. Er waren in principe voldoende aanmeldingen voor deze dag 
echter niet iedereen kon van financiële ondersteuning gebruik maken. Uiteindelijk was 
hierdoor het aantal deelnemers te klein om de reflectiedag financieel haalbaar te maken.  
Dit blijft wel onder de aandacht omdat het belang ervan wel erkend wordt. 
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Hoofdstuk 2  Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusies: 

1. Mobiliteitsidee heeft voldaan aan de projectopdracht. Het mobiliteitscentrum is ontwikkeld, de 
werkwijze en procedure is vastgesteld. Er wordt op dit moment nog weinig gebruik van 
gemaakt. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: 
- De verscheidenheid en verschillen van belangen bij de verschillende besturen 
- Het duurde (mede door bovenstaande) erg lang voordat de procedure en werkwijze was 

vastgesteld 
- De betrokkenheid verschilde per bestuur 

2. De doelen op middellange termijn zijn succesvol geweest. De instroom van nieuwe studenten 
op de PABO’s in Venlo, Helmond en Nijmegen is hoger dan in voorgaande jaren. Ook is er 
een positieve intentie ten aanzien van samenwerking om jong afgestudeerde leerkrachten 
verder te scholen en arbeidsplaatsen voor hen te creëren. 

3. Schooldecanen in het voortgezet onderwijs zijn doordrongen van het feit dat de PABO een 
studie met goed arbeidsmarktperspectief is. 

4. Eenheid en samenwerking binnen de deelnemende besturen lijken moeilijk te realiseren in de 
huidige schaal. Er is zeker behoefte aan voortzetting van het mobiliteitscentrum. De hiervoor 
meest geschikte vorm en omvang is onderwerp voor een nader onderzoek. 

5. Het mobiliteitscentrum heeft geen concrete bestuursoverstijgende mobiliteitsmatches 
opgeleverd. Binnen de verschillende besturen is er wel sprake van mobiliteit geweest.  

6. P&O functionarissen zijn tevreden over de overlegstructuur en willen deze graag behouden. 
7. Over de inzet, bereikbaarheid en de expertise van de projectleider was men ruim voldoende 

tevreden. 
8. Over het ontwikkelde pr-materiaal en de inzet hiervan was men ruim voldoende tevreden. 
9. In de frequentie van het websitebezoek zit een stijgende lijn (zie bijlage). Dit vraagt nog om 

verdere stimulans . 
 
Aanbevelingen: 

- Er is zeker behoefte aan samenwerking met betrekking tot mobiliteit.  De huidige vorm is 
goed maar de schaalgrootte en de aansturing vraagt om een heroverweging. De 
samenwerking is waarschijnlijk kansrijker in een kleinere schaal: besturen die 
overeenkomstige ambities, behoeften en ideeën hebben gaan hiermee samen aan de 
slag. Niet de omvang van een gebied is bepalend maar de drive en het enthousiasme om 
met een gedeelde ambitie samen aan de slag te gaan.  

- Probeer te organiseren dat er een aanspreekpunt voor mobiliteit is. Dit kan een taak zijn 
voor een van de P&O functionarissen. Tijdens P&O overleg is mobiliteit een vast 
terugkerend agendapunt. 

- Zorg voor transparantie en een eenduidige werkwijze. Door binnen de IDEE-besturen op 
een transparante en eenduidige wijze mobiliteit vorm te geven, heeft dit een krachtige en 
positief stimulerende uitstraling naar alle medewerkers. 

- Continueer de communicatie met PABO’s en scholen voor VO. Om de lijnen kort te 
houden kan dit via de besturen in de regio. 

- Er is bij de medewerkers een beginnende positieve houding t.a.v. mobiliteit. Het is 
belangrijk om dit te blijven promoten, stimuleren en faciliteren. 

- Om medewerkers tot mobiliteit te stimuleren is de houding van de leidinggevende hierin 
van groot belang. Directeuren zouden hier heel gericht op in kunnen zetten: wat wordt 
jouw volgende stap? Wat heb jij nodig om deze stap te kunnen zetten? Op welke termijn? 
Directeuren zouden ook hun “parels” moeten stimuleren om volgende stappen in hun 
ontwikkeling te zetten. 

- Onderzoek de mogelijkheden van de nieuwe CAO. Deze biedt voor medewerkers 40 uur 
per jaar voor professionalisering. Hier liggen mogelijkheden gericht op mobiliteit. 

- Probeer jonge leerkrachten te boeien en binden door financiële middelen beschikbaar te 
stellen om initiatieven uit te werken.  
Voorbeelden van mogelijke uitwerkingen: 
 Koppeling junior LA aan senior leerkracht. 
 Koppeling aan leraar die met een lerarenbeurs gaat studeren. Jonge leraar vervangt 

en wordt tevens door hem/haar gecoacht. 
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 Jonge leraar inzetten om vaste leraar uit te roosteren i.v.m. vernieuwingstraject en 
schoolontwikkeling. 

 Koppeling aan LB met extra taken. 
 Koppelen aan bijscholingstraject in samenwerking met PABO. 
 Junior leerkracht op bestuursniveau benoemen en inzetten op verschillende scholen 

om ervaring op te doen. Dit kan op basis van een projectvoorstel vanuit de school. 
Goeie initiatieven worden “beloond” met deze extra inzet. 
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Hoofdstuk 3  Activiteitenoverzicht 

 
 Activiteit Resultaat 

1. Kennismakingsgesprekken P&O Kennis van het werkveld en van specifieke 
kenmerken en vraagstukken  

2. Onderzoek wet- en regelgeving Kennis van wet- en regelgeving 

3. Data verzamelen per bestuur  Kennis van getalsmatige gegevens per 
bestuur (aantal medewerkers, contracten, 
invalkrachten etc.) 

4. Communicatie: 

 Websitebeheer 

 Helpdeskfunctie voor mobiliteitsvragen 

 Maandelijkse nieuwsbrief 

 Communicatie naar besturen n.a.v. 
stuurgroepoverleg 

 

Door gerichte ontwikkeling en adequate  
inzet van communicatiemiddelen wordt 
iedereen binnen het IDEE-gebied op 
verschillende niveaus van passende 
informatie voorzien (VO-scholen, PABO’s, 
medewerkers, studenten) 

5. PR: 

 Flyers, posters en roll-up banner 
ontwikkeld 

 Alle VO-scholen in Noord-limburg  
posters aangeleverd 

 Alle VO-scholen aanbod gedaan om op 
studiekeuze info-avonden aanwezig te 
zijn ter promotie PABO 

 
Beschikking over een prikkelend en visueel 
aansprekend pakket aan pr-middelen 
 
Alle VO-scholen hadden poster hangen 
 
Alleen bij Raayland College welkom en info 
verzorgd 

7. Informatie naar PABO’s: 
Informatiestand bemand op PABO Open Dagen 

 
PABO  Fontys Venlo: 1x 
PABO Kempel Helmond: 1x 
PABO Groenewoud Nijmegen: 3x 

8. Overleg met P&O functionarissen 1 x per 6 weken: inhoudelijke afstemming, 
visie ontwikkeling, uitwisselen van 
ervaringen 

9. Overleg met stuurgroep  terugkoppeling van resultaten en 
opbrengsten. Visievorming en voortgang 
bespreken 

10. Overleg met voorbereidingsgroep P&O Voorbespreken P&O-overleg 

11. Overleg PABO Venlo, Helmond, Nijmegen PABO Venlo: 2x 
PABO Helmond: 2x 
PABO Nijmegen: 2x 

12. Procedure ontwikkeld voor P&O m.b.t. werkwijze 
rondom bestuursoverstijgende mobiliteit 

Pocedure is vastgesteld met instemming van 
P&O functionarissen10 IDEE-besturen 

13. Overleg met de ontwikkelaars van het spel 
“Mobiliteit in onderwijs” 

Het doel van het spel is om directeuren via 
het spel eigen beelden m.b.t. mobiliteit te 
laten aanscherpen. Vervolgens kunnen zij dit 
met dezelfde doelen inzetten voor en met 
hun teamleden. 

14. Individuele dossiers  m.b.t. mobiliteitsvragen SKBOB: 0 
Peelraam: 2 
Dynamiek: 4 
SKOMeN: 4 
Fortior: 0 
Akkoord!: 0 
Kerobei: 3 
SPOV: 2 
Prisma: 2 
SSONML: 1 
Vervangers zonder contract: 3 
Resultaat: 6 profielen geplaatst in de 
database voor mobiliteit 
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15. Presentatie voor invallers zonder contract Informatie verstrekt m.b.t. werkwijze en het 
doel van Mobiliteitsidee 

16. Reflectiedag/loopbaanoriëntatiedag 
georganiseerd en werving gedaan onder 
medewerkers IDEE-besturen en in bestanden 
Mobiliteitsidee 

Het format is klaar. Om financiële en 
praktische redenen niet gerealiseerd. Er was 
voldoende interesse vanuit medewerkers. In 
een later stadium opnieuw aanbieden. 
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Hoofdstuk 4 Urenverantwoording 
 

Urenverantwoording mobiliteitsidee 
      

           2013     2014     2013-2014 
 bestuur bestuur P&O   bestuur P&O   Projectleider 
                 
 SKOMeN 5,00 3,00   8,50 48,00     
                 
 SPOV 32,25 60,25   13,00 54,00     
                 
 Dynamiek 13,50 43,00   19,00 54,00     
                 
 Peelraam 9,50 32,00   9,00 48,50     
                 
 Akkoord/Fortior   12,00   38,00 44,00     
                 
 Kerobei 19,50 15,00   22,00 36,00     
                 
 SKBOB 112,75     90,00       
                 
 SSONML   32,00   8,50 48,00     
                 
 Prisma 15,00 27,00   14,00 42,00     
                 
 Projectleider             565,00 
                 
 Totaal 207,50 224,25   222,00 374,50   565,00 
 

         P&O 224,25 
  

bestuur 207,50 
   

 
374,50 

   
222,00 

   totaal 598,75 
  

totaal 429,50 totaal 565,00 
 

         Totaal project        1.593,25  uur 
      

         P-Kosten: 
        P&O (€ 50,00) € 29.937,50  

 
* Uren Arno Broekman (SKBOB) zijn volledig bij bestuur gezet 

Bestuur  (€ 60,00) € 25.770,00  
       Projectleider salaris € 35.564,17  
       Totaal P-kosten € 91.271,67  
        

Overige kosten € 12.852,56 
       Totale projectkosten: € 104.124,23 
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Bijlage 1 Uitwerking enquête 
 

Uitwerking enquête Mobiliteitsidee voor bestuur en P&O     

Per 01-08-2014 stopt het project Mobiliteitsidee  in zijn huidige vorm. Hoe het voortgezet wordt hangt 
mede af van de bevindingen van het afgelopen (school)jaar. Deze enquête is ingevuld door de P&O-
er en bestuurder per IDEE-bestuur. 

De vragen hebben betrekking op de periode tussen 01-08-2013 en 31-07-2014 

 De projectopdracht was:  
Ontwikkel een mobiliteitscentrum voor 10 samenwerkende besturen als middel om vacatures, 
boventallig personeel en mobiliteitswensen (vrijwillig en/of gedwongen) van OP te koppelen en 
passende matches te realiseren.  
Doelen voor de (middel)lange termijn: 
1. Jong, pas afgestudeerd OP vinden, boeien en binden aan de besturen om toekomstige 

tekorten aan OP te ondervangen. 
2. Instroom op PABO’s stimuleren om in de toekomst over voldoende OP te kunnen beschikken. 

o.a. imago beroep in positief daglicht plaatsen, voorlichting op VO, 
snuffelstages/meeloopdagen, afspraken met PABO’s maken m.b.t. evt baangarantie (voor) 
excellente studenten. 

 
Aantal respondenten: 9 
 
Projectopdracht 

1. In welke mate is volgens jullie bestuur aan deze doelstelling voldaan?  
 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 

2 3  4   

 
Toelichting: 

 Instroom PABO’s bevorderen en pas afgestudeerden OP-ers boeien is gelukt. 

 Pas afgestudeerden binden is onvoldoende gelukt. 

 Vaste medewerkers matchen is m.i. minder gelukt. 

 Redelijk voorzichtige insteek, weinig innovatief. Blijft “hangen” op het niveau van P&O. 

 Wel kennis genomen van de activiteiten in het kader van de doelen voor de (middel)lange 
termijn. Geen zicht op het resultaat daarvan. 

 Realisatie van de korte termijn doelen (uitwisseling personeel) is er nauwelijks van 
gekomen en dat is jammer. 

 M.b.t. de doelen voor de (middel)lange termijn: de info op pabo’s en VO scholen is goed 
van de grond gekomen. 

 Doelstelling te ambitieus 

 Er is nauwelijks sprake geweest van de invulling van vacatures 

 Er zijn bijzonder weinig aanvragen voor vrijwillige mobiliteit geweest; daarvan is geen 
enkele invulling gerealiseerd.  

 Ik kan het alleen vanuit onze eigen stichting beoordelen (Kerobei) en stel vast dat wij 
hieraan weinig bijdrage hebben kunnen leveren 

 
 

2. Over welke activiteiten ben je tevreden? 

 Zie vraag 1 

 Ontmoeting van P&O-ers 

 Inrichting en mogelijkheden van de website 

 De rol van projectleider waar medewerkers naar verwezen kunnen worden 

 Samenwerking Voorlichting op VO scholen en Pabo’s 

 Aanpak door de projectleider 

 De nieuwsbrief 
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 Samenwerking 

 Inzet van de projectleider   

 De enorme inzet van betrokkenen en het bijzondere enthousiasme van de 
projectleider Instroom PABO’s stimuleren.  

 Voorlichting geven over beroep en toekomst. 

 Dichter bij elkaar brengen van de 10 besturen in hun visie over mobiliteit (vooral de 
P&O-ers).  

 Practische, goede website 

 Aantal werkbare procedurele afspraken  

 Door afwezigheid P&O medewerker niet door mij (H. Hovens) in te vullen  
 
 

3. Welke activiteiten heb je gemist of waar had je meer van verwacht? 

 Onderling mensen uitruilen 

 Vacatures van elkaar kennen 

 Het mobiliteitsidee zit nog in het begin, heeft nog geen duidelijke plaats verworven 

 Is niet duidelijk hoe e.e.a. er in de toekomst uit gaat zien 

 Het draagvlak bij P&O’ers is niet groot bij iedereen: nogal eens melden personen zich 
af voor het overleg. Dat is niet bevorderlijk voor een effectieve aanpak. 

 Uiteindelijk komt er (tot nu toe) weinig mobiliteit tussen de besturen op gang. 
Enerzijds is dat positief, omdat er weinig boventalligheid is. Anderzijds blijkt de 
mobiliteitsbehoefte bij personeel erg klein te zijn. Moeten/willen we daar iets mee? 

 De (ondertekening van de) samenwerkingsovereenkomst had nogal wat voeten in de 
aarde. 

 Ik had verwacht dat Mobiliteitsidee vooral een rol kan spelen m.b.t. medewekers die 
toe zijn aan een nieuwe uitdaging; die graag op een andere plek willen gaan werken. 
D.m.v. detachering was dit erg goed te realiseren. Deze optie is echter absoluut niet 
uit de verf gekomen. 

 Binden en boeien van jonge leerkrachten is nog lastig gebleken. 
 
 

 Vraag Ja Nee n.v.t. Weet 
niet 

4 Heeft jullie bestuur een of meerdere vacatures geplaatst 
op de site?  

6 3 0  

5 Heeft dit geleid tot een invulling via mobiliteit?  
Opmerking: wel mobiliteit via rechtstreeks contact met 
medewerker van een ander bestuur   

1 5 3  

6 Heeft jullie bestuur te maken gehad met boventallig 
personeel?   

3 6 0  

7 Indien ja, kon hij/zij binnen Mobiliteitsidee elders aan de 
slag?  

  7 
1x interne 
oplossing 

1 

8 Heb je medewerkers verwezen naar Mobiliteitsidee?  8 0 0  

9 Heeft Mobiliteitsidee iets voor hen kunnen betekenen? 3 3  3 
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Ruimte voor toelichting: 

 Zeker heeft Mobiliteitsidee bijgedragen aan de samenwerking tussen de schoolbesturen en 
heeft duidelijk gemaakt dat de noodzakelijke eenheid en samenwerking moeilijk te 
organiseren is op deze schaal. Dat betekent ook dat wij het als voorbeeld kunnen gebruiken 
om mobiliteit kleiner en specifieker te richten op de samenwerking tussen SPOV, Prisma en 
Dynamiek Scholengroep. 

 De mogelijkheden van Mobiliteitsidee zijn met enkele personeelsleden besproken. Bij nader 
inzien is er door betrokkenen geen gebruik van gemaakt. 

 Vooraf bekende verplichtingen inzake Regionaal Platform (Vervangerspool Optimus) zijn hier 
debet aan. 

 Voor 1 persoon in een proeftraject 
 
 
Projectleider: 
10. Waren taken en verantwoordelijkheden van de projectleider duidelijk?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   2   2 5 1  

NB 1 x is 7/8 gescoord.   
 
Opmerkingen: 

 De taken waren helder, echter de projectleider heeft ook behoorijk wat moeten pionieren en 
zelf uit moeten zoeken 

 Het was voor de projectleider en de deelnemers regelmatig zoeken naar de rol van de 
projectleider en naar de verwachtingen die we konden en mochten hebben van het 
mobiliteitscentrum met zoveel verschillende besturen. 

 
 
11. Was de projectleider goed bereikbaar (telefonisch, mail etc)?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      3 2 4  

 
12. Had de projectleider toegevoegde waarde?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      2 1 4  

    
Ruimte voor toelichting: 

 In mijn beeldvorming had de projectleider vooral toegevoegde waarde m.b.t. de doelen voor 
de middellange termijn en minder voor het hoofddoel. Dit had m.i. vooral te maken met de 
complexiteit van de onderlinge verschillen en de specifieke kennis die er nodig voor het 
concreet maken van de afspraken. 

 Goed, tevreden, de beleidskaders maken, uitdragen en aanjager zijn was prima. 

 Zeker toegvoegde waarde in de opstartfase, neutrale positie, bundelen van ideeen en vertalen 
in initiatieven. De projectleider heeft op voortvarende wijze de activiteiten opgepakt. 
Daarbij goed geluisterd naar hetgeen P&O’ers aandragen en daarbij passende oplossingen 
gezocht. 
Enthousiasme en inzet van de projectleider was duidelijk het “bindmiddel”. 
Prettig dat iemand er met meer aandacht mee bezig is geweest, dit zorgde ook voor focus en 
concrete acties.  

 Door afwezigheid van de P&O medewerker niet goed te beoordelen. Daarom onderdeel 
gewaardeerd obv respons binnen de stichting. Die was niet groot maar ook zeker niet negatief 
Dit geldt ook voor vraag 15 en 17 
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Communicatie: 

13. Hoe vaak heb je de site www.mobiliteitsidee.nl ongeveer bezocht? 
 

Zelden (0 –5 keer) Af en toe (6 – 10 keer) Regelmatig (11-25 keer) Vaak (wekelijks) 

3 4 1 1 

 
 

 Vraag Ja Nee n.v.t. Weet 
niet 

14 Heb je medewerkers actief gewezen op het bestaan van 
de site? 
 

8 1 
 

0 0 

 
 
15. Hoe beoordeel je de inhoud van de maandelijkse nieuwsbrief? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     4 3 2   

 
 

16. Wordt de nieuwsbrief gelezen door veel (hoeveel %)van jullie medewerkers? 
 

0 –5% 6 – 10% 11-25% Meer dan 25% Weet niet 

1 4  2 3 

 
 

17. Hoe beoordeel je de kwaliteit van de overige communicatie (denk aan flyers, banner 
etc.)? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     3 4  2  

 
 
Ruimte voor toelichting: 

 De flyers zijn actief binnen de organisatie verspreid, ik zie ze ook terug binnen de diverse 
scholen. Het is niet duidelijk wat het effect ervan is. 

 Flyer op v.o. was prima. Mobiliteitsidee is bij alle personeelsleden in meer of mindere mate 
bekend. Dat is winst. 

 
Verwijzing: 

 Vraag Ja Nee n.v.t. Weet 
niet 

18. Heb je actief medewerkers verwezen naar 
Mobiliteitisidee?  

9 0 0 0 

 
 

19.Hoe vaak ongeveer heb je iemand verwezen naar het Mobiliteitsidee?  
 

0 –5 keer. 6 – 10 keer 11-25 keer Meer dan 25 keer 

4 3  1 

 
 

 Vraag Ja Nee n.v.t. Weet 
niet 

20. Heeft Mobiliteitsidee concreet iets voor deze medewerker 
betekend? 

2 3 0 3 

 

http://www.mobiliteitsidee.nl/
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Ruimte voor toelichting: 

 Met name informatief hetgeen helpt in/bij bewustwording van (on)mogelijkheden met 
betrekking tot in- en externe mobiliteit.  

 De mogelijkheden van Mobiliteitsidee zijn met enkele personeelsleden besproken. Bij nader 
inzien is er door betrokkenen geen gebruik van gemaakt. 

 Sommige gevallen wel en anderen niet. Medewerkers gaven terug dat ze het soms lastig 
vonden dat ze niet alle vacatures ontvingen als ze ingeschreven staan.  

 Dit is toch dezelfde vraag als 8 en 9? 
 

 
 

Overleg P&O: 
 

21. Hoe beoordeel je de kwaliteit van het P&O-overleg?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     7x 1x    

 
  

22. Waarover ben je tevreden? 

 Diepgang en zorgvuldigheid. Mensen die er waren hadden een drive. 

 De ontmoeting, platform voor uitwisseling, halen en brengen van kennis en informatie (hoort 
meer bij intercollegiaal overleg dan bij mobiliteitsidee). 
Het netwerk  

 De overeenstemming over de werkwijze 

 Expertise, kennis uitwisselen, good practice 

 De grote mate van betrokkenheid van een paar collega’s 

 Afstemming, beter elkaar leren kennen, uitwisseling van kennis en ervaring 
 

 
23. Wat heb je gemist of waar had je meer van verwacht? 

 Aanwezigheid en betrokkenheid 

 Resultaat, voor mijn gevoel vaak teveel gepraat over details. Te vrijblijvend wat betreft 
deelname en ook inhoud (soms twijfel over de intentie van deelname). 

 Actieve deelname + aanwezigheid van diverse P&O’ers. Blijkbaar wordt het belang niet in 
grote mate onderschreven, gezien de vele afmeldingen voor het overleg. Uiteindelijk heeft 
iedereen het erg druk. 

 Veel over het project (plan) gepraat 

 Verwachting was om meer inzicht te krijgen over hoe andere onderwijsorganisaties op 
P&O gebied werken.  

 Intern uitwisselen 

 Ik had meer realiteitszin verwacht. Realiseer mij dat we veelal de grote lijn kwijt waren. 
Het is niet altijd mogelijk geweest om de door collega’s uitgesproken betrokkenheid en 
verwoorde relevantie terug te zien in het handelen van diezelfde collega’s. 

 Betrokkenheid blijkt toch een lastig punt. Regelmatig veel afmeldingen voor 
bijeenkomsten. 

 
 
Voortgang: 
 
24. Wat zijn jullie wensen en verwachtingen m.b.t. de voortgang van mobiliteitsidee? 
(aankruisen) 

 

4x Mobiliteitsidee mag voor ons stoppen 

Toelichting: 
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 Het oorspronkelijke idee blijft een goed idee. Realisatie is echter in een kleiner 
verband beter te realiseren; zeker met het oog op maatwerk. Dit kleinere verband 
heeft Peelraam al in haar directe omgeving. 

 

4x Mobiliteitsidee voortzetten maar dan in een andere vorm  

Toelichting: 

 Voortgang van mobiliteitsidee maar meer met focus op de toekomst en het binden 
en boeien van jonge leerkrachten. Samen optrekken om schaarste in de toekomst 
te voorkomen en regionaal gaan selecteren op goede leerkrachten. Soort van pool 
met goede (jonge) leerkrachten. 

 

2x Mobiliteitsidee voortzetten in huidige vorm, inclusief projectleider 

 

 Mobiliteitsidee voortzetten in huidige vorm, zonder projectleider 

 

NB Er is meermaals een dubbele keuze aangegeven 

 
Ruimte voor toelichting: 

 Bijvoorbeeld themabijeenkomsten/informatieve bijeenkomsten op inschrijving. 

 Voorstel om Mobiliteitsidee te integreren in het regulier P&O-overleg waardoor mogelijkheden 
t.b.v. mobiliteit (accent op mogelijkheden) vorm en inhoud krijgen. De kracht van het 
netwerken en ontmoeten. 

 De gedachte achter het Mobiliteitsidee is prima maar het resultaat en de betrokkenheid is te 
minimaal. 

 Momenteel lijkt het draagvlak bij de 10 bestuurders niet groot om in het mobiliteitscentrum 
blijvend te investeren. In het besturenoverleg van 22 mei is benoemd dat de 
bestuurders/besturen zelf de communicatie en informatie met plaatselijke VO-scholen en 
pabo’s gaan onderhouden. In het overleg van de P&O’ers moet de mobiliteit tussen de 
stichtingen vorm gegeven worden. 

 Er zal o.i. een aanspreekpunt moeten blijven + iemand die het mobiliteitscentrum coördineert:  
Zonder coördinatie dreigt het mobiliteitscentrum een stille dood te sterven. De urenomvang 
van de projectleider kan wel een stuk minder dan in het huidige schooljaar. 

 T.b.v. de voortgang na 1 augustus is het gewenst om goed te bekijken of en zo ja op welke 
wijze we het mobiliteitscentrum willen voortzetten. Mede op basis van deze enquête zou P&O 
hiervoor een voorstel kunnen formuleren t.b.v. de bestuurders, die uiteindelijk de beslissing 
nemen. 
Belangrijke vraag hierbij: hoeveel is het ons/de bestuurders waard? 

 Daar kan ik pas antwoord op geven als ik weet wat de respons  is en wat de eventueel 
bijgestelde doelen zijn 
 

25. Indien Mobiliteitsidee wordt voortgezet, op welke onderwerpen moet het zich richten? 

 Scholieren motiveren voor de PABO. 

 Werven goede, jonge leerkrachten en hen gezamenlijk meer kunnen bieden dan nu per 
individueel bestuur het geval is. 

 Vrijwillige mobiliteit van vaste medewerkers kenbaar maken. 

 Informatie inwinnen en uitwisselen 

 Externe expertise waar nodig. 
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 Altijd een normale vervangerspool als basis gebruiken. Deelnemende besturen zijn 
samen aangesloten bij of onderhouden samen één vervangerspool. 

 Jonge leerkrachten! 

 Een aanspreekpunt/projectcoördinatie t.b.v. inlichtingen verstrekken, nieuwsbrieven om 
mobiliteit onder de aandacht te houden, aanjager van ontwikkelingen, gesprekken met 
geïnteresseerden in mobiliteit, bemiddeling bij mobiliteit,  onderhouden website, 
voorlichting pabo en VO coördineren. 

 Verder dient de info bij pabo’s en VO scholen goed ingevuld te worden. 

 Mobiliteit blijft een moeizaam onderwerp bij veel leerkrachten, daarom zal verandering 
ook maar moeizaam op gang komen. Desondanks is het een prima 
(personeels)beleidsinstrument. Daarom dient hier met vasthoudendheid voortdurend 
aandacht aan besteed te worden. Het mobiliteitscentrum kan hierin een coördinerende rol 
voor alle besturen vervullen. 

 Zie vraag 24 
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Bijlage 2  Ontwikkelde pr-middelen 
 
Poster gebruikt op alle scholen binnen MobiliteitsIDEE om medewerkers te prikkelen om over hun 
toekomst na te denken. 
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Rollup banner gebruikt bij informatiebijeenkomsten en Open Dagen voortgezet onderwijs en PABO.
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Flyer en A3 en A2 posters, gebruikt op alle voortgezetonderwijs scholen en PABO’s binnen het gebied van 
Mobiliteitsidee.
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Bijlage 3  Websitebezoek 

 

 

Month 
Unique 

visitors 

Number of 

visits 
Pages Hits Bandwidth 

Jan 2013 0 0 0 0 0 

Feb 2013 0 0 0 0 0 

Mar 2013 2 7 151 1428 18.89 MB 

Apr 2013 6 25 1404 10267 143.50 MB 

May 2013 4 17 1623 7010 95.62 MB 

Jun 2013 16 44 1235 9211 155.74 MB 

Jul 2013 9 15 41 477 16.37 MB 

Aug 2013 72 129 1006 8589 209.26 MB 

Sep 2013 162 281 1497 16811 485.51 MB 

Oct 2013 103 159 660 7288 248.64 MB 

Nov 2013 252 391 2052 24361 836.94 MB 

Dec 2013 198 312 1101 11819 381.84 MB 

Total 824 1380 10770 97261 2.53 GB 

 

 

 

 

Month 
Unique 

visitors 

Number of 

visits 
Pages Hits Bandwidth 

Jan 2014 178 322 1,916 15,558 451.21 MB 

Feb 2014 187 335 1,399 14,467 459.45 MB 

Mar 2014 102 251 858 7,463 225.30 MB 

Apr 2014 331 688 3,984 43,986 1.43 GB 

May 2014 353 730 3,275 39,130 1.28 GB 

Jun 2014 265 683 2,788 26,135 756.70 MB 

Jul 2014 169 504 1,502 7,355 197.30 MB 

Aug 2014 119 349 1,036 3,966 111.01 MB 

Sep 2014 0 0 0 0 0 

Oct 2014 0 0 0 0 0 

Nov 2014 0 0 0 0 0 

Dec 2014 0 0 0 0 0 

Total 1,704 3,862 16,758 158,060 4.86 GB 

 

 
 
 
 


