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Wat gaan we doen?

WERVEN LEREN WERKEN

Jongeren
die een ople id ing overwegen
om les te  geven

Z i j - inst romers
volgens mi j  is  onderwi js

ie ts  voor  mi j?

Profess ionals
die naar Zeeland wi l len komen
om te wonen en te werken

Communicat ie
campagne,  websi te

en communicat iespecia l is t

N ieuwe mensen
studenten en z i j - inst romers

Maar ook. . .
b.v. een instructeur

Nieuwe funct ies
Toekomstbestendig onder-
wijs betekent werken 
aan de organisatie

Vakdocenten u i t  het  PO
Netwerken met   

interprofessionele teams   

Duurzame inzetbaarheid
vergroten door het leren van RAP landelijk

en van elkaar

Innovat ie  fonds
Een fonds om initiatieven te ondersteunen

Maar ook. . .
onderwi js-  en k lassenassis tent

in  het  brede onderwi jsve ld

Profess ionals
op een nog hoger

niveau brengen

Nieuwe medewerkers
worden begele id door  de
  ‘z i t tende medewerkers ’

Samenwerken
op de arbeidsmarkt  met
Prov inc ie Zeeland

Door analyse
huidige banen duurzaam

profess ional iseren

We organiseren een pool
en we organiseren t ra ineeships om
nieuwe medewerkers te  behouden

Ondersteunen
van pi lo ts ,  in terprofess ionele teams
en nieuwe funct ies.  Maar ook kennis
gedeeld door  het  in format iepunt

Ontwerp infographic    www.dWZO.nl

Arbeidsmarkt
data verzamelen en

delen v ia in fopunt

Hybr id iser ing
door gezamel i jk  te  s tar ten met  
onderzoeksprogramma’s

Onderwi jsambassadeur
zichtbaar in  Neder land en Belg ië
door act iv i te i ten 

Ople id ingsstructuur
versterken met  een lerarenacademie

in format iepunt
nieuwe mensen begele iden

binnen het  zeeuwse onderwi js

regionale aanpak personeels tekor t

Ople id ingen
een vervolg geven

Hybr ide
Opleid ingen ook in  de zorg


