
R A P  R E G I O  W E S T  -  B R A B A N T  

Nieuwsbrief  1 

U ontvangt de eerste nieuwsbrief RAP regio West-Brabant.  

Wij willen u graag op de hoogte houden van de nieuwste 

ontwikkelingen over RAP gerelateerde zaken. 

 

Daarnaast informeren we u over de resultaten van de  

actielijnen RAP West-Brabant, waarmee we de samen 

werking tussen de onderwijsinstellingen bevorderen. 

Bedankt voor je bijdrage  
aan de kick-off! 

Inleiding 

30-10-2020 

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar :   c.segeren@sgboz.nl 

Op 8 oktober 2020 was de kick-off van het RAP-project. 

Tijdens deze kick-off zijn de actielijnen gestart en de rela-

ties tussen de actielijnen en resultaten gevisualiseerd.  

Deze poster kan je downloaden van de site rapwb.nl.  

Daarnaast is er een tabel met de relaties tussen de ac-

tielijnen.  

Relaties resultaten actielijnen RAP West-Brabant 

1. Werven van nieuwe 

collega’s 

2. Stimuleren zij-instromers 

3. Behoud leraren 

4. Activeren stille reserves 

5. Verbeteren belonings-

perspectief 

6. Stimuleren innovaties 

7. Regionale mobiliteit 

https://rapwb.nl/ 

Actielijnen: 

Er staat een resultatenoverzicht op rapwb.nl van de projecten RAL, RAP en STO regio 

West-Brabant. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met de projectleiders RAL, 

RAP en STO. Mochten er nog opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. 

Tevens is er een analyse beschikbaar over de behaalde resultaten RAL. 

RAL: Regionale Aanpak Lerarentekort 

RAP: Regionale Aanpak Personeelstekort 

STO: Sterk Techniek Onderwijs 

Projectresultaten RAP, RAL en STO 

Regionaal Loket 

Voor het Regionaal Loket hebben we wireframes ontwik-

keld waarmee we onderzoeken of een samenwerking met 

meerdere RAP-aanvragen in Brabant mogelijk is. Het Regio-

naal Loket zal gekoppeld worden aan het Landelijk Loket 

(https://www.onderwijsloket.com). 

6-11-2020 Voortgangsgesprek 

OCW en Stuurgroep RAP  

15-11-2020 Plan van Aanpak 

van de actielijnen 

 

Met veel enthousiasme zijn de deelnemers begonnen aan de actielijnen. Momenteel wordt 

gewerkt aan een Plan van Aanpak per actielijn.  

De leden van de stuurgroep tekenen deze week de voorgenomen inzet van 2020. 

Aanbevelingen van mevrouw van Vroonhoven 

Rapport arbeidsmarkt voor leraren 

Regionale arbeidsanalyse 

Het rapport “De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs” heeft tot 

doel een indruk te geven van de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet on-

derwijs in de regio Noord-Brabant-West. 

Voortgang RAP 

Voion heeft een Regionale Arbeidsanalyse gepubliceerd voor 

de regio Noord-Brabant-West. De conclusie is een tekort van 71 

fte in 2024.  

Belangrijke data 

De ministers Slob en Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de 

aanbevelingen van mevrouw van Vroonhoven, onafhankelijke aanjager voor 

de aanpak van het lerarentekort. 
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