
Actieplan duurzaam werken in het onderwijs (maart 2021 sectorraden)
- structuur van samen opleiden en professionaliseren wordt de norm (dekkend netwerk)

- meer maatwerk vanuit de lerarenopleidingen
- samenwerking in de regio niet alleen op opleiden en professionaliseren maar ook op onderzoeken innoveren (impuls voor kennisinfrastructuur en basis voor evidence- informed werken.

AANPAK
- beroepsbeeld van de leraar

Raamplan voor  het opleiden van leraren als richtinggevend kader voor alle lerarenopleidingen
- Zeven educatieve regio’s  van scholen en opleidingen voor een effectief arbeidsmarktbeleid en een krachtige infrastructuur voor kennisontwikkeling en -benutting

Bestuursakkoord- leraren voor morgen (Okt 2020 minister plus VH en universiteiten) 
Ambitie : flexibilisering van opleiden en professionaliseren.

THEMA’s
- Regionale allianties

- Kennisdelen en samenwerken in het flexibiliseren (werkgroep netwerk flexibilisering, werkgroep professionalisering lerarenopleiders
- Gezamenlijk ontwikkelen van uitgangspunten opleidingstrajecten (werkgroep harmonisering alternatieve routes)

- Harmoniseren EVC en vrijstellingen beleid
- Flexibiliseren op basis van leeruitkomsten (werkgroep leeruitkomsten, werkgroep juridische, organisatorische en financiele zaken, werkgroep monitoring en evaluatie) 

Routes naar het leraarschap
ook in relatie tot kaders

leeftijdspecialisatie Onderwijsakkoord, Samen voor het beste onderwijs (april 2022) 
OC&W  met PO-raad, VO-raad en vakbonden)

- Salaris
- werkdruk

- professionalisering en in het verlengde ervan bijstellen van het curriculum
Basis op orde, focus op basis vaardigheden en een heldere opdracht 

Bredere werkagenda (wordt gemaakt door beide minsters, onderwijswerkgevers, onderwijswerknemers en de lerarenopleidingen .
Gaat om aanpak lerarentekort, kansengelijkheid en het beste onderwijs

DRIE ACTIELIJNEN
- goede professionals in aantrekkelijke werkomgeving (strategisch personeelsbeleid)

- onderwijsarbeidsmarkt en tekortaanpak 
* verbeteren en flexibiliseren van de zij-instroom

* betere begeleiding starters
* instroom, academische leraren vergroten

* anders organiseren
* versterken regionale samenwerking
* ontwikkeling van een beroepsbeeld

* doorlopende lijn in opleiden en professionele ontwikkeling (samen opleiden)
- optimaliseren van het bevoegdheden stelsel 

Beroepsbeeld in principe uitbesteed aan vakbonden
Academische leraren, begripsverwarring (wat is van de VH en wat is van universiteiten

Zij-instroom, samen opleiden en professionaliseren (dekkend netwerk en doorgaande lijn), loopbaanpaden, optimaliseren van bevoegdheden stelsel (een onderwijs ruimte) 

Subsidieregeling zij-instroom
schoolleiders aug 2022.

Register opleidingen

Experiment
Pilots MBO-HBO

Onderwijs is een van de zeven domeinen waar een pilot wordt gestart met professionals doctorate.

Masterplan basisvaardigheden(kamerbrief 12 mei 2022)
- lerarenopleidingen nadrukkelijk betrokken bij verdere uitwerking . Nadere uitwerking op basis van een probleemanalyse die recht doet aan de verscheidenheid in het funderend onderwijs

- Gaat om taal, rekenen, burgerschapsvorming en digitale geletterdheid 
- leraren krijgen extra ruimte voor voor bij- en nascholing en ontwikkeltijd

- Goed en helder landelijk curriculum (opdracht naar SLO)
- inspectie krijgt andere rol

Herijking kennis bases pabo. Start met  kennisbasis generiek ism VO 
Betrokkenheid lerarenopleiders/experts bij herijking curriculum

Rol in professionalisering? Positioneren en profileren van lectoraten en post HBO
Expert tafel leesonderwijs

De staat van het onderwijs
Focus op basis vaardigheden

Routekaart
inclusief

onderwijs

Advies SAC een onderwijsruimte april 2022
Raamplan lerarenopleidingen

- toekomstige en zittende leraren worden gekwalificeerd, opgeleid en begeleid.
LLO en doorleren van niveau 4 tot en met 8

Zeven ontwerp criteria

Vervolggesprek
op 1 juli

Relatie met SO&P, bestuursakkoord en onderwijsakkoord


