
PILOT URENUITBREIDING PRIMAIR ONDERWIJS 
 WIE DOET ER MEE?

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. 

Na succesvolle trajecten gericht op contractuitbreiding in de zorg, was het onderwijs een logische volgende stap. Het onderwijs kent 
namelijk grote, groeiende tekorten én wordt gekenmerkt door veel deeltijdbanen. In samenwerking met het Haagse schoolbestuur 
Lucas Onderwijs heeft HPP binnen proeftuinscholen een aanpak ontwikkeld rondom urenuitbreiding in het primair onderwijs (PO). 
In de aanpak worden allereerst potentieel en belemmeringen voor grotere aanstellingen in kaart gebracht. Daarna gaan we aan de 
slag met praktische interventies om het bestaande potentieel ook daadwerkelijk te benutten. 

De resultaten van de eerste proeftuin in het najaar van 2021 waren veelbelovend: 25% van de leerkrachten gaf aan hun uren uit te 
willen breiden. 

PILOT URENUITBREIDING 
Voortbouwend op ons werk tot nu toe, willen we komen tot een concept dat breed toepasbaar is voor de gehele PO-sector, zodat 
ook in het onderwijs het potentieel onder het huidige personeel ten volle benut kan worden. Daarom starten we binnenkort een 
nieuwe pilot rondom urenuitbreiding in het PO. 

In de pilot staan deelnemende scholen centraal. Het doel is om bewustwording te creëren over urenuitbreiding, eventuele 
belemmeringen weg te nemen en urenuitbreiding te realiseren voor de leerkrachten die dat willen. Met de pilot willen we binnen 
schoolbesturen én scholen een vliegwiel in gang zetten voor de langere termijn. 

We bouwen voort op de aanpak en materialen die we in de proeftuinfase ontwikkeld hebben en scherpen deze samen met de 
deelnemers aan op basis van hun ideeën en ervaringen. 

De pilot loopt van juni tot en met december 2022 en wordt financieel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

WAT ZOEKEN WE?
We zoeken 3 schoolbesturen die met 3 van hun scholen van september tot december 2022 met ons aan de slag willen. Van de 
schoolbesturen en scholen vragen we het volgende: 

• Enthousiasme, commitment en actieve betrokkenheid van bestuurders, stafafdelingen (bijv. HR) en betrokken directeuren
• 3 pilotscholen die kansen in urenuitbreiding zien en met ons van september tot december de pilot willen doorlopen

o Directeur: deelname aan 1-daagse werksessie (‘bootcamp’) eind september, gevolgd door een terugkom-ochtend eind 
november en het leiden van veldwerk binnen hun school (ingeschatte tijd per directeur: ongeveer 16 uur)

o Leerkrachten: deelname aan enquête en dialoogsessie met het team (ingeschatte tijd per leerkracht: ongeveer 2 uur)
• Het vrijmaken van een projectmanager per schoolbestuur (ongeveer 0,5 dag per week) die deelneemt in het gezamenlijke 

projectteam met HPP, en de deelnemende scholen vanuit zijn/haar bestuur ondersteunt

WAT BIEDEN WE? 
Het Potentieel Pakken zal deelnemende schoolbesturen en scholen aan de pilot actief ondersteunen

• Expertise op het thema urenuitbreiding en verandermanagement
• Uitwisseling van kennis en ervaring tussen besturen en directeur
• Solide projectmanagement met een duidelijke planning 
• Toegang tot het brede netwerk van HPP 

VERVOLGSTAPPEN
Op verzoek van het Ministerie van OCW willen wij graag voor de zomervakantie deelnemende schoolbesturen en scholen vastleggen. 
Wij gaan dan ook graag op korte termijn het gesprek aan met geïnteresseerde schoolbesturen. Ook met de betrokken directeuren 
zullen wij een kennismaking organiseren om hen mee te nemen in de opzet van de pilot. 

GEÏNTERESSEERD?
Wil jij graag met jouw school of schoolbestuur deelnemen aan de pilot? Je kunt je interesse tot 10 juni 2022 kenbaar 
maken. Neem contact op met Joëtta Berens via joetta.berens@hetpotentieelpakken.nl of via 06 30 00 58 58 


