Mini-symposium

Lerarentekort op de vrijeschool: opleiding, werving en behoud
Datum:
Tijden:
Locatie:
Organisatie:
Doelstelling:
Doelgroep:
Catering:

Dinsdag 15 september 2020
14.00 – 18.00 uur
Better Meetings, Woudenbergseweg 41 in Austerlitz
Regiegroep Lerarentekort, Vereniging van vrijescholen
Informeren, zichtbaar maken, delen en verbinden,
opstellen actie-agenda
Schoolleiders, P&O medewerkers, ondersteuners uit het
vrijeschoolonderwijs, met name gericht op het primair
onderwijs, ca. 40 deelnemers (gratis entree)
Verzorgd, inclusief een maaltijd

Aanleiding

Vrijescholen hebben net als heel veel andere scholen in Nederland te maken met een toenemend tekort aan
leraren én aan schoolleiders. Daarnaast groeit de vrijeschool bovengemiddeld en wordt er van leraren een
aanvullende scholing verwacht als het gaat om de vrijeschoolpedagogiek. Dit maakt het vraagstuk voor
vrijescholen wellicht zelfs groter.

Opleiding, werving en behoud

Vrijescholen, besturen, opleidingsinstituten, overheden en subsidiegevers werken hard aan allerlei
verschillende oplossingen. Hoe kunnen we de aanwas van leraren bijvoorbeeld vergroten via nieuwe en andere
opleidingen, hoe kunnen we uitval voorkomen en het behoud van leraren beter verzorgen? Bijvoorbeeld door
de werkdruk te verminderen, hogere salarissen en betere loopbaanperspectieven. Er zijn inmiddels veel
interessante ontwikkelingen en scholen zijn zelf creatief en maken nieuwe plannen.

Programma

Tijdens het symposium zetten we de ontwikkelingen op een rij en zoomen we in op de specifieke vraagstukken
van de vrijeschool. We presenteren een onderzoek naar het lerarentekort op de vrijeschool en we gaan aan de
slag met enkele succesvoorbeelden en initiatieven uit de praktijk. Tot slot stellen we samen met de deelnemers
een agenda op, waarmee de Regiegroep Lerarentekort verder aan de slag kan.

Tijden

14.00 – 14.20 uur:
14.20 – 14.35 uur:
14.35 – 14.50 uur:
14.50 – 15.00 uur:
15.00 – 15.30 uur:
15.30 – 15.35 uur:
15.35 – 15.50 uur:
15.50 – 15.55 uur:
15.55 – 16.25 uur:
16.25 – 16.30 uur:
16.30 – 17.00 uur:
17.00 – 18.00 uur:

Ontvangst
Opening door Peronnik Veltman, bestuurder van Stichting Vrijescholen Athena en
voorzitter van de Regiegroep Lerarentekort van de Vereniging van vrijescholen
Presentatie onderzoek lerarentekort op de vrijeschool van Annika Braak, schoolleider
van vrijeschool Het Zonnewiel in De Bilt (i.o.v. Regiegroep Lerarentekort)
Wissel naar het carrousel-programma voor uitwisseling*
Carrousel-programma ronde 1
Wissel naar energizer
Energizer door Wieke van Hoek, leerkracht klas 5 bij Het Zonnewiel De Bilt en docent
Minor vrijeschoolonderwijs Vrijeschool Pabo in samenwerking met de HAN
Wissel naar carrousel-programma
Carrousel-programma ronde 2
Wissel naar carrousel-programma
Carrousel-programma ronde 3
Maaltijd en opstellen actielijst: tijdens een gezamenlijke maaltijd verwerken we de
impressies van de middag. Wat kunnen scholen nu zelf al (nog meer) gaan doen en
we stellen een actieagenda op voor de Regiegroep van de Vereniging van
vrijescholen.

*Carrousel-programma
Er zijn zes tafels voor uitwisseling omtrent het lerarentekort op de vrijeschool. De drie invalshoeken - opleiding,
behoud en werving – komen aan bod aan deze tafels. Er zijn drie rondes van 30 minuten, zodoende kiezen
deelnemers drie van de zes tafels/onderwerpen.

Mini-symposium

Lerarentekort op de vrijeschool: opleiding, werving en behoud
Tafel 1:

Angelique Prins van de Vrijeschool Pabo vertelt meer over Samen Opleidend Leren;
over het in de praktijk opleiden van leraren. De samenwerking tussen de opleiding en
de vrijescholen staat daarbij centraal.

Tafel 2:

Gisella van Riet & Frank Sengers van School-VAK leggen meer uit over de nieuwe
BBL-opleiding tot Vrijeschool Onderwijsassistent. Werken aan kwaliteit en het
verminderen van de werkdruk zijn belangrijke uitgangspunten.

Tafel 3:

Tamara Oomkes van vrijeschool Het Zonnewiel in De Bilt vertelt over het initiatief
van het schoolteam om op 19 maart de deuren open te zetten voor kandidaten die
een overstap willen maken naar het onderwijs. Hoe pakten ze dit aan, wat waren de
ervaringen en is dit een mooie proeftuin voor een gezamenlijke landelijke campagne
van vrijescholen?

Tafel 4:

Marianne van der Stok van Vrijeschool Almere laat zien hoe ze op school omgaan
met het lerarenteam. Zo is er een speciaal inductieplan om nieuwe leraren zo goed
mogelijk een plek te geven in de school en te voorzien van perspectieven.

Tafel 5:

Willem de Koning van Vrijeschool Zwolle laat zien hoe ze in de gemeenschap een
kweekvijver creëren om de werkdruk het hoofd te bieden en potentiele
vrijeschoolleraren kennis te laten maken met de pedagogie van de vrijeschool.

Tafel 6:

Marieke Frickel van Basisschool de Driestroom in Den Bosch licht toe hoe zij
proactief netwerken aanlegt met regionale pabo’s en potentiele vrijeschoolleraren.
Ze legt uit welke deuren opengaan en hoe de netwerken in de praktijk werken.
Impressie van de locatie Better Meetings in Austerlitz

