
HET POTENTIEEL PAKKEN IN HET ONDERWIJS
Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) heeft als missie het potentieel op de 
Nederlandse arbeidsmarkt optimaal te benutten, door het inzetten van (vrouwelijk) 
talent als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken binnen organisaties, sectoren en de 
BV Nederland. 

Het onderwijs kent grote, groeiende 
tekorten én wordt gekenmerkt door veel 
deeltijdbanen. Na succesvolle trajecten 
gericht op contractuitbreiding in de zorg, 
was het onderwijs een logische volgende 
stap. In samenwerking met het Haagse 
schoolbestuur Lucas Onderwijs heeft 
HPP binnen proeftuinscholen een aanpak 
ontwikkeld rondom urenuitbreiding in het 
primair onderwijs (PO). De aanpak bestaat uit 
een onderdeel ‘Begrijpen’, het in kaart brengen van potentieel en belemmeringen voor 
grotere aanstellingen, maar is met name gericht op ‘Doen’, praktische interventies om 
het bestaande potentieel ook daadwerkelijk te benutten.

WORKSHOP URENUITBREIDING
Ben je benieuwd op welke manier grotere aanstellingen gerealiseerd kunnen worden? 
En zou je hiermee binnen je eigen school aan de slag willen? In deze workshop krijg 

je waardevolle inzichten en praktische 
handvatten rondom het thema 
urenuitbreiding. Niet alleen deelt HPP 
haar kennis, maar je krijgt ook volop 
de kans ervaringen uit te wisselen met 
collega’s uit het PO.

OPZET VAN DE DAG
In één dag maak je kennis met het thema urenuitbreiding én ga je actief aan de slag, met als 
intentie aan het einde van de sessies een Plan-op-één-Pagina voor jouw school te hebben 
staan. De voorlopige agenda voor de dag is als volgt:

• Sessie 1: Urenuitbreiding- feiten en fabels

• Sessie 2: Kansen en belemmeringen binnen jouw organisatie

• Sessie 3: Denken in mogelijkheden- bestaande patronen doorbreken

• Sessie 4: Inspireren en informeren van medewerkers

• Sessie 5: Aan de slag: praktische tips en beschikbare support

VOOR WIE?
De workshop is in eerste instantie bedoeld voor PO-schoolleiders en (HR-) 
stafmedewerkers van schoolbesturen die met het thema urenuitbreiding aan de slag willen 
gaan. Ben je op een andere manier actief in het primair onderwijs en wil je graag meedoen? 
Neem dan even contact op.

WAAR EN WANNEER?
De workshop vindt plaats op dinsdag 17 mei van 9.30 tot 16.00 uur. De locatie zal in het 
midden van het land zijn, informatie volgt.

INSCHRIJVEN?
Schrijf je nu in via deze link.
Vragen? Info@hetpotentieelpakken.nl
Of kijk op onze website www.hetpotentieelpakken.nl

 SAVE THE DATE 
WORKSHOP URENUITBREIDING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

https://www.hetpotentieelpakken.nl/inschrijven-voor-de-workshop-urenuitbreiding-in-het-primair-onderwijs/
mailto:Info%40hetpotentieelpakken.nl%20?subject=
http://www.hetpotentieelpakken.nl

