
 
 

 

Bijlage                  Namens:          

Schoolbesturen 

Kinderopvang  

Aanpak Leraren Rotterdam 

GOED OM TE WETEN 

Informatie bij het plannen van Slim-organiseren-maatregelen    

 

Schoolbesturen en hun directies zijn in overleg over de inzet van maatregelen om op de eigen scholen 

de werkdruk te verlagen en het lerarentekort te verminderen. Daarbij zijn niet alleen de korte termijn-

oplossingen in beeld; er is ook gekozen voor maatregelen die op de langere termijn bijdragen. 

 

Op stedelijk niveau is al een tijd een werkgroep “Slimmer organiseren i.s.m. de kinderopvang” actief 

op dit terrein. Ze bestaat uit beleidsmedewerkers van  

 -Schoolbesturen:   BOOR, Kind en Onderwijs, PCBO en RVKO 

 - Kinderopvang:   Kiddoozz, KindeRdam en Peuter & Co 

 - Gemeente Rotterdam: Programma Aanpak Leraren 

 

In verschillende overleggen (HR-experts, sectorkamers) is gesproken over voordelen die Anders 

Organiseren met zich mee kan brengen. Van daaruit is de werkgroep bezig om dit schooljaar een en 

ander nader uit te werken. Zo komen er binnenkort op de site Onderwijs010 inspirerende verhalen van 

voorbeeldlocaties en een back-office met informatie over regelzaken.  

 

Kinderopvang en Basisonderwijs gaan elkaar helpen bij de inzet van personeel 

 

Pedagogisch medewerkers kunnen – onder voorwaarden - op verschillende manieren ingezet worden 

in het basisonderwijs. Dat heeft zowel personele als inhoudelijke voordelen voor beide sectoren.  

✓ Het basisonderwijs kan daarmee twee vliegen in een klap slaan, namelijk het 

personeelstekort en werkdruk verminderen èn een structuurverandering in gang zetten 

waarmee ze complementaire kwaliteit in huis haalt en meer focustijd voor leerkrachten 

realiseert. 

✓ De kinderopvang op haar beurt verbetert de inzetbaarheid van haar medewerkers door 

hun beroepsprofiel te verbreden en ze kan actiever bijdragen aan doorgaande leerlijnen. 

✓ Beiden kunnen het interprofessioneel samenwerken verbeteren en werken aan IKC-

ontwikkeling. 

 

Mogelijke profielen van pedagogisch medewerkers (pm’ers) die inzetbaar zijn in het 

basisonderwijs 

 

Pm’er met profiel Inzetbaar in het basisonderwijs als Slim Organiseren 

1. Pm’er met VVE-ervaring en - 

certificaat 

Onderwijsassistent of leraar-ondersteuner in groep 
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Maatregel 6 

2. Pm’er van de BSO Combi onderwijsassistent en pm’er BSO Maatregel 6 

3. Pm’er met een specifiek talent Vakkracht sport, muziek, kunst… Maatregel 7 

 

4. Pm’er met organisatietalent 

 

Evenementen-organisator / ondersteuner LTU 

Werkdruk en 

Maatregel 4 

 

5. Pm’er met zorgkwaliteiten  

 

Ondersteuner van zorgkind (eren) 

 

PGB en maatregel 6 

6. Pedagogisch coach / IB’er Inzet in onderbouw / inzet in peutergroepen - 

 

Op donderdag 20 mei 2021 zijn er twee digitale informatiebijeenkomsten voor 

schoolleiders en managers kinderopvang, van 9.30 uur – 10.30 uur of  

van 16.00 uur – 17.00 uur.  


