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Voorwoord

Hoe gaan het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Malta en Finland om 

met levensfasegericht personeelsbeleid in het onderwijs? Misschien 

associeert u deze landen niet meteen met voorbeelden waar 

Nederland iets aan kan hebben. Toch is dat zo. Neem Finland, het 

snelst vergrijzende land van Europa. Daar hebben ze al twintig jaar 

ervaring met ‘age management’. In een daar algemeen gangbare 

defi nitie staat hierin de professional centraal: ‘Levensfasegericht per-

soneelsbeleid is alert zijn op en rekening houden met leeftijdsgerela-

teerde factoren in het leidinggeven, structureren en organiseren van 

individuele taken en de werkomgeving waardoor elke werknemer, 

ongeacht leeftijd, zich gesteund weet in het bereiken van eigen en 

organisatiedoelen.’

Ook vanuit toenemende lerarentekorten neemt bij ons de belang-

stelling voor het inspelen op leeftijdsfases van personeel sterk toe. 

Uit een panelonderzoek van het SBO blijkt dat managers en p&o-

functionarissen op dit moment vooral zoeken naar goede informatie 

en bruikbare instrumenten. In de landenstudie ‘Levensfasegericht 

personeelsbeleid in andere landen’ treft u inspirerende voorbeelden 

aan over het duurzaam en optimaal inzetbaar houden van onderwijs-

personeel. De voorbeelden zijn vergeleken met de Nederlandse prak-

tijk. Hierdoor biedt dit onderzoek handvatten om ervaringen van 

over de grens zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. 

Ik wens u veel succes!

 

Freddy Weima

directeur SBO
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Samenvatting

Onder levensfasegericht personeelsbeleid (lpb) verstaan we beleid dat 

zich richt op duurzame en optimale inzetbaarheid van medewerkers 

door rekening te houden met de levensfase waarin men zich bevindt 

met de daarbij behorende specifi eke kenmerken en behoeften. In het 

Nederlandse onderwijs is lpb in toenemende mate een agendapunt, 

mede vanwege de gewijzigde leeftijdsopbouw van het personeelsbe-

stand (vergrijzing en ontgroening). Deze studie beschrijft ervaringen 

die in vier andere landen met dit thema is opgedaan. De vier onder-

zochte landen zijn het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en Malta.

Verenigd Koninkrijk In het landelijk overheidsbeleid in het Verenigd Koninkrijk ligt 

een accent op het voorkómen van leeftijdsdiscriminatie; er is vrij 

uitgebreide regelgeving die mensen van alle leeftijden een eerlijke 

kans op de arbeidsmarkt moet garanderen. Ook heeft het Verenigd 

Koninkrijk in vergelijking met Nederland een wat grotere in- en uit-

stroom op de onderwijsarbeidsmarkt: een aanzienlijke groep mensen 

met een diploma van een lerarenopleiding gaat een aantal jaar in het 

onderwijs werken, en daarna in het bedrijfsleven. Een deel van deze 

groep keert in de tweede helft van hun carrière weer terug in het 

onderwijs. Het beleid is om deze groep terug te lokken, onder meer 

met fi nanciële prikkels (‘golden hellos’).

Concreet houden onderwijsinstellingen zich onder meer bezig met 

‘age audits’, waardoor zij een goed inzicht krijgen in de sterke en 

zwakke kanten van hun organisatie vanuit lpb-perspectief. Succes in 

de zin van een goede leeftijdsopbouw en gemotiveerde medewerkers 

hangt samen met een stijl van managen die de mens en diens ont-

wikkeling centraal stelt, in woorden en vooral ook in daden.

Zweden In Zweden zien we dat er geen direct lpb op landelijk niveau is, in 

de zin van beleid dat specifi ek rekening houdt met leeftijd. Wel is 

er beleid om de kwaliteit van leraren te verbeteren, in de vorm van 

het initiatief Lärerlyftet en het Attraktiv Skola project. Dit initiatief 

draagt indirect bij aan lpb: het wordt gemeenten (de werkgevers van 

scholen) moeilijker gemaakt om ongekwalifi ceerde leraren aan te 

nemen, tegelijk worden veel leraren bijgeschoold; dit verhoogt de 

status van het leraarschap en maakt het beroep aantrekkelijker. Zo 

kunnen oudere leraren gestimuleerd worden te blijven doorwerken, 

en studenten worden gestimuleerd om voor het onderwijs te kiezen.

De concrete vormgeving van lpb in het onderwijs is in Zweden vaak 

op gemeentelijk niveau, aangezien gemeenten de belangrijkste werk-

gevers in het onderwijs zijn. Een van de gemeenten werkte met het 
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concept ‘Age Management’ om het beleid te verbeteren met name 

rond oudere werknemers. Verder zijn in het kader van Attraktiv 

Skola (een landelijk project om de school een aantrekkelijker werk-

plek te maken) initiatieven ontplooid in de richting van taak-/func-

tiedifferentiatie en speciale taken voor leraren. Op die manier wordt 

de loopbaan van een leraar meer gevarieerd, en wordt voortdurende 

ontwikkeling gestimuleerd. In een concreet geval (gemeente Malmö) 

kunnen leraren van 60 jaar en ouder ervoor kiezen om 50% van hun 

lesgeeftaken in te wisselen voor andere taken.

Finland In Finland is al relatief lang aandacht, in alle sectoren van de 

arbeidsmarkt, voor de kwaliteit van de organisatie en het perso-

neelsbeleid, workplace development. Dit is een duidelijk speerpunt 

van landelijk beleid, vaak in de vorm van subsidieprogramma’s waar 

lokale initiatieven op kunnen intekenen.

Concrete lpb-projecten in het onderwijs hebben in Finland vaak een 

gezondheids-/ welzijnscomponent: het welzijn op het werk en de 

fysieke en mentale gezondheid van met name oudere werknemers 

staan centraal. De nadruk op welzijn is overigens een verre van 

‘softe’ benadering: als werknemers gemotiveerd aan de slag blijven is 

dat economisch voordeliger. 

Malta Vanwege de kleine schaal van het land wordt onderwijsbeleid op 

Malta grotendeels nationaal bepaald. Zo ook de initiatieven die 

als lpb te kenschetsen zijn. Een van die initiatieven is de Resource 

Teacher: een leraar van 57 of ouder mag ervoor kiezen 25% minder 

te gaan lesgeven en die tijd zich bezig te houden met de invoering 

van het nieuwe National Minimun Curriculum op de eigen school. 

Dit systeem verbindt verschillende doelen met elkaar: het nieuwe 

curriculum wordt ingevoerd door ervaren krachten, oudere leraren 

worden enigszins ontzien in het intensieve lesgeven, en zij krijgen 

nieuwe taken zodat er meer variatie is in de loopbaan. Verder is er 

op Malta een fi nanciële prikkel om tot aan het pensioen door te 

werken, en is er de mogelijkheid voor gepensioneerde leraren om op 

oproepbasis beschikbaar te blijven.

Conclusies en aanknopingspunten voor Nederland

De voorbeelden uit de vier landen laten zien dat lpb divers kan 

worden uitgewerkt. De aanleiding is weliswaar vaak de vergrijzing 

van het personeelsbestand, maar de doelgroep van de lpb-initiatieven 

(met name in het Verenigd Koninkrijk en Zweden) is vaak perso-

neel van alle leeftijden. Veel van de concrete voorbeelden van lpb 

bevatten een scholingscomponent; scholing en ‘levenslang leren’ zijn 
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belangrijke aspecten in de ontwikkeling van mensen in alle fasen 

van hun loopbaan. 

Sommige principes en initiatieven uit de vier onderzochte landen 

zien we ook terug in de Nederlandse onderwijssector. Andere zijn 

relatief nieuw voor Nederland. 

Zo kent het Verenigd Koninkrijk het verschijnsel dat we ‘leeftijdsbe-

wust arbeidsmarktbeleid’ kunnen noemen: mensen stromen de onder-

wijssector gemakkelijker in en uit dan in Nederland, en het beleid is 

erop gericht om mensen halverwege hun loopbaan ‘terug te lokken’ 

naar het onderwijs. In Nederland is de keuze voor het leraarschap 

vaker ‘voor het leven’, vooral in het primair en voortgezet onderwijs. 

Als de scheiding tussen de onderwijsarbeidsmarkt en de overige 

sectoren poreuzer wordt, is dat een goede ontwikkeling, ook vanuit 

lpb-perspectief. Er zit dan namelijk meer variatie in loopbanen, wat 

het risico op vastlopen verkleint, en de populatie leraren wordt geva-

rieerder qua achtergrond en evenwichtiger qua leeftijdsopbouw.

Interessant aan verschillende voorbeelden uit Zweden, Finland en 

Malta is de onderwijsinhoudelijke focus. Lpb komt hier als het ware 

en passant aan bod, in het grotere kader van het verbeteren van 

het onderwijs: voor beter onderwijs zijn betere leraren nodig, voor 

betere leraren is bijscholing en goed HRM nodig, en een goede orga-

nisatie. Zo’n verbinding met het primaire proces maakt het pleidooi 

voor lpb sterker, en verankert lpb ook in de organisatie.

Een ander aanknopingspunt voor het Nederlandse onderwijs is het 

‘lesgeven inruilen voor andere taken’ zoals dat voor oudere docenten 

in verschillende landen mogelijk is. Dit kan ‘werken’ maar alleen op 

voorwaarde dat het niet om ‘klusjes’ gaat maar om volwaardige taken 

die een beroep op de competenties van de leraar doen. In Nederland 

kunnen we denken aan de invoering van onderwijsvernieuwingen, 

die vaak gepaard gaan met weerstand van (oudere) leraren. Als zij 

juist betrokken zijn bij de invoering en daarin serieus genomen 

worden, worden verschillende doelen gerealiseerd: vernieuwingen 

worden ingevoerd door ervaren mensen, oudere leraren krijgen 

nieuwe taken en daarmee een nieuwe impuls in hun loopbaan, en de 

invoering van vernieuwingen vindt in harmonie plaats.

Tenslotte blijken onderwijsinstellingen in de verschillende landen 

een ‘gepensioneerdenbeleid’ te voeren, waarbij gepensioneerde 

leraren worden ingezet op oproepbasis. Veel gepensioneerden blijken 

die mogelijkheid te waarderen, en ook de instelling zelf heeft er baat 

bij. Een voorwaarde daarbij is wel dat de gepensioneerde met een 

goed gevoel met pensioen gaat. 



1
Inleiding



Levensfasegericht personeelsbeleid in andere landen13

Inleiding

1.1 Het thema levensfasegericht personeelsbeleid
Levensfasegericht personeelsbeleid wordt door het Sectorbestuur 

Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) gedefi nieerd als ‘beleid dat zich richt op 

duurzame en optimale inzetbaarheid van medewerkers door rekening 

te houden met de levensfase waarin men zich bevindt met de daarbij 

behorende specifi eke kenmerken en behoeften. Het beleid houdt er 

rekening mee dat de wensen en behoeften van ouderen anders zijn 

dan die van startend onderwijspersoneel dat net begint met werken. 

Elke levensfase kent immers zijn eigen mogelijkheden, problemen en 

uitdagingen. Door daarmee rekening te houden blijven medewerkers 

gezond, gemotiveerd, geïnspireerd, betrokken en productief.’1 

De aanleiding voor levensfasegericht personeelsbeleid (hierna afge-

kort tot lpb) is de vergrijzing en ontgroening die in veel sectoren op 

de arbeidsmarkt te zien is, in Nederland en veel andere landen. Het 

besef groeit dat een hele generatie werknemers binnen afzienbare 

tijd met pensioen gaat. Dit leidt tot plannen en discussies op allerlei 

niveaus (individuele bedrijven en instellingen, bedrijfstakken, nati-

onale overheden) rond de vraag hoe de gevolgen hiervan kunnen 

worden opgevangen. 

Belangrijk daarbij is dat niet geïsoleerd over oudere of jongere mede-

werkers wordt gedacht (bovendien ligt dan het risico van leeftijds-

discriminatie op de loer), maar dat een lpb gevoerd wordt dat recht 

doet aan álle medewerkers. Lpb zorgt ervoor dat zij optimaal inzet-

baar zijn gedurende hun hele carrière. En dit heeft voordelen voor 

zowel werkgever (gemotiveerd personeel levert betere prestaties) als 

werknemer (het werk blijft leuker, er blijft ontwikkeling in zitten, en 

in het personeelsbeleid is waardering voor competenties en aandacht 

voor individuele omstandigheden).

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) speelt een actieve 

rol in het vergaren van voorbeelden en achtergronden van lpb om 

hiermee de onderwijssector te ondersteunen in het ontwikkelen van 

goed lpb. In dat kader heeft SBO EIM opdracht gegeven lpb-proef-

projecten in de Bve-sector onder de titel Ambrosia te monitoren; in 

dat kader is ook een rapport verschenen met voorbeelden van lpb in 

vier andere sectoren (hbo, bouwnijverheid, ziekenhuizen, gemeen-

ten)2. Ook heeft EIM voor de CAO-partners in primair en voortgezet 

1 Defi nitie op de site van SBO, www.onderwijsarbeidsmarkt.nl 
2 Berger & Te Peele, Leeftijdsbewust personeelsbeleid in vier sectoren; verkennend 

onderzoek in het kader van de Monitor Ambrosia, Zoetermeer: EIM, juli 2006. Te 
downloaden op de portal van SBO: www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.
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onderwijs onderzoek gedaan naar de vormgeving van lpb in CAO’s 

en mogelijkheden voor toekomstig lpb3.

Lpb is niet een typisch Nederlandse aangelegenheid. In veel andere 

landen is de aanleiding (vergrijzing en ontgroening) zichtbaar, 

evenals initiatieven om het personeelsbeleid te verbeteren in de rich-

ting van lpb. 

Behoud van ‘effectieve’ leraren 

In 2005 publiceerde de OESO het rapport Teachers Matter. Een 

deel van het rapport is gewijd aan de factoren die bepalen of 

leraren in het onderwijs werkzaam blijven. Daarbij wordt aange-

tekend dat het aantal leraren dat het onderwijs verlaat geen een-

op-een-relatie heeft met de kwaliteit van het onderwijs. Immers, 

het gaat erom wélke leraren het onderwijs verlaten. Het gaat 

erom de ‘effectieve’, kwalitatief goede, leraren zo lang mogelijk 

te behouden. Daarvoor zijn, naast een goed salaris, factoren als 

waardering van het management en goede relaties met collega’s 

en leerlingen van groot belang, zo blijkt uit inventarisaties in 

OESO-landen. Om de kwaliteit van het lesgeven te waarborgen 

en te erkennen beveelt de OESO aan om meer werk te maken 

van regelmatige evaluatie van de leraren (functionerings-/ 

beoordelingsgesprekken). Op die manier wordt de professionele 

ontwikkeling gepeild en bevorderd. Voor leraren tegen het eind 

van hun carrière blijkt het daarnaast van belang dat de werkom-

standigheden fl exibel zijn, om een te vroeg einde van hun loop-

baan als leraar te voorkomen.

Nederland zou dus kunnen profi teren van goede voorbeelden van 

lpb die al in andere landen blijken te ‘werken’. 

Daarom heeft SBO aan EIM opdracht gegeven een landenstudie naar 

lpb in het onderwijs uit te voeren. Dit rapport is het resultaat van 

die landenstudie. 

De volgende vragen staan hierin centraal:

1   Welke voorbeelden van lpb in andere landen zijn inspirerend voor 

Nederlandse scholen en instellingen?

2   Hoe passen deze voorbeelden van lpb in de beleids- en sociale 

context van het betreffende land?

3 Berger & Winnubst, Van afbouwen naar activeren; levensfasegericht personeelsbe-
leid en de CAO’s primair en voortgezet onderwijs, Zoetermeer: EIM, april 2007.
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3   Hoe kan het voorbeeld vertaald worden naar de Nederlandse situ-

atie?

1.2 Opzet studie en keuze landen
De landenstudie is in twee fasen opgezet: een selectiefase en de lan-

denstudie zelf. 

Fase 1: Selectie van landen

In de eerste fase is met behulp van literatuur en expertise van des-

kundigen een selectie van landen gemaakt. In overleg tussen SBO en 

EIM is voor vier landen gekozen. 

De keuze van landen rust op twee pijlers. Allereerst internationale 

literatuur, onder meer van de Europese organisatie European insti-

tute for the improvement of living and working conditions (Eurofound) 

en Eurydice, een netwerk van Europese onderwijsambtenaren (zie 

de literatuurlijst Algemeen/ Nederland in Bijlage I). Daarnaast is 

de expertise van Eurydice direct benut: er is via het Nederlandse 

ministerie van OCW een vraag uitgezet naar alle betrokkenen met de 

vraag wat in hun land gebeurt op het gebied van lpb in het onder-

wijs. Daarop kwamen tien reacties van Eurydice-contactpersonen, 

waarvan zeven voorbeelden van lpb in hun land noemden: Zweden, 

Finland, Verenigd Koninkrijk (twee maal), Litouwen, Oostenrijk, 

Malta.

Op basis van deze bronnen en in overleg met SBO heeft EIM gekozen 

voor de volgende vier landen: Verenigd Koninkrijk, Zweden, Malta 

en Finland. Hieronder worden per land kort de redenen genoemd 

waarom het een interessante casus op het gebied van lpb is.

Zweden

Uit vergelijkende rapporten en de reactie van Zweden in het 

Eurydice-netwerk blijkt dat dit land een sterk gedecentraliseerde 

onderwijsarbeidsmarkt heeft. Veel beslissingen worden op lokaal 

niveau genomen. Een voordeel daarvan is dat een dergelijke casus 

individuele scholen/instellingen zal aanspreken, en ook past bij het 

Nederlandse beleid waarin steeds meer HRM-verantwoordelijkheid 

bij de school zelf komt te liggen. 

In algemene zin (Schils, 2005) zijn de Scandinavische landen ‘verder’ 

als het gaat om scholing van oudere werknemers en hen tot het eind 

van de loopbaan daardoor motiveren. Aan de andere kant kampt 

Zweden wel met een aanzienlijk ziekteverzuim onder de docenten 
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van 60 jaar en ouder. En de vergrijzing is extra sterk in het voort-

gezet onderwijs (upper secondary education). In de database van 

Eurofound is al een voorbeeld van ‘good practice’ opgenomen van de 

gemeente Malmö, afdeling onderwijs4. 

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk lijkt qua arbeidsmarktregulering op 

Nederland; bovendien zijn ook hier de regelingen voor vervroegd 

uittreden versoberd. Er worden ook maatregelen genomen om 

‘ageism’ (leeftijdsdiscriminatie) en vooroordelen weg te nemen. 

Een evaluatie van cases op het gebied van HRM (te vinden op de 

site van Eurofound) laat zien dat vooral op het gebied van welzijn 

van oudere werknemers successen zijn geboekt. Wel vonden oudere 

werknemers soms dat er sprake was van ‘mixed messages’: aan de 

ene kant vriendelijke maatregelen om ouderen positief in hun werk 

te laten staan, aan de andere kant fi nanciële nadelen (versoberde 

uittredingsregelingen). De Eurydice-contactpersoon noemde enkele 

interessante aanknopingspunten rond lpb:

–  Engeland: in de universitaire sector blijken aanzienlijke aantallen 

van de academische staf juist te willen doorwerken na de offi ciële 

pensioenleeftijd. Er is een debat gaande of dat wenselijk is (som-

migen redeneren dat het ‘asociaal’ is als iemand na zijn 65e een 

‘plaats bezet houdt’ voor een jongere instromer);

–  Engeland en Wales: de leeftijd in het onderwijs waarop 100 

procent pensioen wordt uitgekeerd (zoals vastgelegd in het 

Teachers’ Pension Scheme) is verhoogd van 60 naar 65 jaar (per 

2007, voor ‘nieuwe gevallen’). Wel is deeltijdpensioen vanaf 55 

jaar mogelijk. Hierdoor is de verwachting t.a.v. de pensioenleeftijd 

gewijzigd. Hoe gaat personeel in scholen hiermee om, en wat doen 

scholen om de verandering te faciliteren?

–  Schotland: hier ligt een focus op goede werving en selectie en 

andere HRM-maatregelen om een goede leeftijdbalans in het 

onderwijs te handhaven.

Malta

De contactpersoon van Eurydice noemde een interessante HRM-

maatregel voor oudere docenten (sinds 2001): docenten van 57 en 

ouder kunnen sindsdien kiezen voor wat we plusleraarschap zouden 

kunnen noemen. Zij krijgen dan 25 procent minder lesgevende 

taken, en in plaats daarvan coachen/ ondersteunen zij de overige 

4 Casebeschrijving op http://www.eurofound.eu.int/areas/populationandsociety/
cases/se006.htm
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staf. Deze regeling bestaat al een paar jaar, waardoor er evaluatieve 

opmerkingen bij gemaakt kunnen worden. Er is minder institutio-

nele verwantschap met Nederland (zeer klein land), maar het is een 

al langer lopende maatregel die ook voor Nederland interessant kan 

zijn.

Finland

In Finland wordt sterk ingezet op het voortdurend blijven scholen 

van het onderwijzend personeel (levenslang leren). Dit is interessant 

om scholing als aspect van lpb te bestuderen: op welke manier en in 

welke vorm is scholing van docenten een probaat middel voor loop-

baanontwikkeling en motivatie in de hele carrière? Op de site van 

Eurofound staan diverse cases uit Finland waaruit blijkt dat dit land 

al sinds de jaren 90 met het onderwerp lpb (‘age management’) bezig 

is, in zowel de publieke als de private sector.

Fase 2: Dataverzameling, analyse, rapportage

In de tweede fase is de eigenlijke landenstudie uitgevoerd. Daarbij 

heeft EIM er expliciet voor gekozen lokale onderzoekers de dataver-

zameling te laten doen. EIM is lid en mede-oprichter van het ENSR-

netwerk (European Network of Social and economic Research), 

waarin onderzoeksinstituten uit 32 landen participeren. Dit netwerk 

wordt met grote regelmaat ingeschakeld voor onderzoek. 

Een belangrijk voordeel van lokale onderzoekers is dat zij niet alleen 

de weg weten in lokale instituten, maar ook dat zij literatuur in de 

landstaal kunnen lezen, en ook gesprekken in de landstaal kunnen 

voeren. Anders zou de zoektocht beperkt gebleven zijn tot Engels-, 

Frans- en Duitstalige landen. 

De lokale partners zijn door EIM benaderd met een format voor de 

landenrapporten. Hierin stond een uitleg van het doel en de opzet 

van het onderzoek, beknopte informatie over de Nederlandse situa-

tie, en een overzicht van de data die verzameld moesten worden (een 

onderdeel ‘arbeidsmarkt in het onderwijs’, een onderdeel ‘demogra-

fi sche veranderingen en beleid’ en een onderdeel ‘best practice’). Op 

grond van de respons hierop zijn de volgende onderzoeksinstituten 

geselecteerd (tussen haakjes de onderzoekers die de data hebben 

verzameld):

−   Verenigd Koninkrijk: Kingston University, Strategic Human 

Resource Management and People Research (prof. Katie Truss & 

Carol Baily);

−   Zweden: Oxford Research Group (Thomas Brunk);
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−   Finland: Turku School of Economics (Satu Aaltonen & Elisa 

Akola);

−   Malta: Europa Research and Consultancy Services (Nicholas Borg 

Cardona).

Voor een overzicht van de gebruikte literatuur en de gesprekspart-

ners per land verwijzen we naar Bijlage I.

Op basis van de verkregen informatie is gecorrespondeerd met de 

onderzoekers, wat leidde tot aanvullingen, verhelderingen en in twee 

gevallen het toevoegen/schrappen van voorbeelden van lpb. In totaal 

zijn in het Verenigd Koninkrijk vijf cases beschreven, in Zweden 

twee en in Finland en Malta ieder drie. Vervolgens zijn de ervarin-

gen van de verschillende landen vergeleken en geanalyseerd met het 

oog op het doel van de landenstudie: dat Nederlandse instellingen 

hun voordeel kunnen doen met ervaringen uit het buitenland. Het 

resultaat van deze dataverzameling en analyses is het onderhavige 

rapport.

1.3 Leeswijzer
De opzet van dit rapport is vergelijkbaar met andere landenstudies 

die SBO heeft uitgegeven. De hoofdstukken 2 tot en met 5 behan-

delen telkens de situatie in één van de onderzochte landen. Deze 

hoofdstukken geven telkens in de eerste paragraaf de context (een 

beschrijving van de personele situatie en het personeelsbeleid in het 

onderwijs), en in de tweede paragraaf een beschrijving van de voor-

beelden op het gebied van lpb in het land.

In hoofdstuk 6 worden de verschillende voorbeelden met elkaar ver-

geleken. Ook wordt de context belicht: onder welke omstandigheden 

kunnen de verschillende voorbeelden ‘werken’? En op basis daarvan 

worden lijnen getrokken naar de Nederlandse situatie: wat kunnen 

Nederlandse scholen/ ROC’s/ hogescholen/ universiteiten van deze 

voorbeelden van lpb leren? 
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Verenigd Koninkrijk

2.1 Personeelsbeleid in het onderwijs

2.1.1 Feiten en cijfers: onderwijsstelsel en -beleid 

Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en 

Noord-Ierland. Deze vier delen kennen op onderwijsgebied een rede-

lijke autonomie.

In Engeland en Wales zijn er in het primair en voortgezet onderwijs 

drie soorten publiek bekostigde scholen: community schools (bekos-

tigd door gemeenten, vergelijkbaar met Nederlands openbaar onder-

wijs), voluntary schools (bekostigd door gemeente, opgericht door 

een vrijwilligersorganisatie zoals een kerk, die enige invloed heeft op 

het management) en foundation schools (bekostigd door gemeente, 

eigendom van een stichting of bestuur). Overigens worden commu-

nity schools niet direct bestuurd door de gemeente, maar door een 

Board of Governors; een schoolbestuur dat uit vrijwilligers bestaat. 

Sinds 1998 heeft dit bestuur de feitelijke beslissingsbevoegdheid 

voor scholen. Zij bepalen onder meer delen van het personeelsbeleid 

(aanstellen van personeel, beloningsbeleid e.d.). De lokale overheid 

neemt steeds meer de rol van adviseur op zich zonder zich direct in 

het beleid van de school te mengen. De bekostiging is steeds meer 

in de vorm van een lumpsum, zodat schoolbesturen en scholen meer 

beleidsvrijheid krijgen.

Het aantal scholen in primair en voortgezet onderwijs in het 

Verenigd Koninkrijk is enigszins teruggelopen in de periode 1995-

2005. Wel zijn de investeringen in het onderwijs sterk toegenomen: 

van 4,3 procent van het BBP in 1990 tot 6,1 procent in 2003. Het 

grootste deel hiervan is bij het primair en voortgezet onderwijs 

terecht gekomen. Desondanks kent het Verenigd Koninkrijk aanzien-

lijk grotere klassen dan het OESO-gemiddelde. 

Naast de publiek bekostigde sector is er een groeiende private sector, 

voornamelijk bestaand uit zogenoemde ‘independent’ scholen. Bijna 

7 procent  van de leerlingen in het Verenigd Koninkrijk zit op zo’n 

privaat bekostigde school. Deze scholen hebben veel autonomie, 

maar moeten zich wel houden aan het ‘National Curriculum’ dat 

door de overheid is vastgesteld.

Meer informatie over het onderwijsbeleid in het Verenigd Koninkrijk  

is te vinden in het rapport Onderwijs en personeel in UK, te vinden 

op www.onderwijsarbeidsmarkt.nl. Soortgelijke landenrapporten zijn 

ook over Zweden en Finland gemaakt.
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2.1.2 Feiten en cijfers: onderwijspersoneel

Niet op alle terreinen zijn voor het hele Verenigd Koninkrijk cijfers 

beschikbaar. Waar dat van toepassing is, wordt dit aangegeven. In 

die gevallen vallen we terug op cijfers over Engeland, dat verreweg 

het grootst is met grofweg 50 miljoen van de 60 miljoen inwoners 

van het Verenigd Koninkrijk.

In totaal werken in het Verenigd Koninkrijk meer dan 2,5 miljoen 

mensen in het onderwijs (primair, secundair, tertiair en volwassenen-

onderwijs), dat is zo’n 8 procent van de werkzame beroepsbevolking.

Het aantal werknemers in het onderwijs is toegenomen in de afge-

lopen jaren. Onderwijsvernieuwingen hebben ervoor gezorgd dat 

bijvoorbeeld het aantal onderwijsassistenten in Engeland sterk is 

gestegen tussen 1997 en 2005: in het primair onderwijs is dit aantal 

meer dan verdubbeld tot 106.000 fte, in het secundair onderwijs 

meer dan verviervoudigd tot 36.000 fte. Maar ook het aantal leraren 

is gestegen van bijna 400.000 fte in 1997 tot 431.900 fte in 2005.

Deze getallen betreffen het openbaar bekostigde onderwijs. 

De leeftijdsverdeling onder leraren primair en secundair onderwijs 

in Engeland, en academische staf in het hoger onderwijs in het 

Verenigd Koninkrijk staan in het volgende fi guur.

Figuur 2.1 Leeftijdsverdeling leraren in Engeland en academische staf hoger onderwijs in het Verenigd 

Koninkrijk in 2005 (Bron: DfES 2007, HESA 2006)
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Het aantal leraren in Engeland dat de sector verlaat vertoont een 

lichte daling over de afgelopen jaren: in schooljaar 2002-2003 

was het 11,1 procent, in 2003-04 10,9 procent en in 2004-05 10,6 

procent. Toch zijn er wel tekorten; meer dan een kwart van de instel-

lingen in de onderwijssector meldt openstaande vacatures, zowel 

voor onderwijzend als ondersteunend personeel. Desondanks zijn er 

afgestudeerden van de lerarenopleiding die beweren niet aan de slag 

te kunnen op een school. Er zijn dus fricties op de onderwijsarbeids-

markt, ook regionaal (onder andere binnen de Londense regio). 

In het HRM in het onderwijs (met name primair en voortgezet) 

stond de laatste jaren de werkdruk centraal. In 2003 kwam het 

Schools Workforce Agreement voor Engeland en Wales tot stand 

(afspraken tussen landelijke overheid en vakbonden) met maatre-

gelen om de werkdruk te verminderen. Om dit te bereiken zijn de 

taken en verantwoordelijkheden van onderwijsassistenten en ander 

ondersteunend personeel uitgebreid.

Daarnaast is de status van het leraarsberoep veranderd; het is voor 

scholen mogelijk leraren op jaarcontracten in te huren zonder uit-

zicht op een vast contract. De baanzekerheid in het onderwijs werd 

daardoor minder, en daarmee een deel van de aantrekkelijkheid van 

de sector. Deze en andere factoren leidde ertoe dat in 2000 meer dan 

40 procent van de afgestudeerden van de lerarenopleiding niet in het 

onderwijs ging werken. Het beroep leraar werd steeds meer gezien 

als een veeleisend beroep met hoge werkdruk, zonder dat daar een 

passende beloning tegenover staat.

Meer recente studies laten zien dat het onderwijs voor pas afgestu-

deerden nu wel een interessante optie is; het wordt gezien als een 

tijdelijke keuze om aan het CV te werken tot een lucratiever aanbod 

uit een andere sector langskomt.

In ‘further education’ (beroepsonderwijs) zijn de eisen die de lan-

delijke overheid stelt aan leraren de laatste jaren opgeschroefd: alle 

nieuwe leraren in deze sector moeten een diploma van een leraren-

opleiding gaan behalen.

In het hoger onderwijs is een onderscheid tussen leraren (lecturers) 

en onderzoekers (researchers). Net als in Nederland wordt in het 

Vereningd Koninkrijk de carrière aan een universiteit vooral bepaald 

door onderzoek. Dit heeft tot gevolg dat er weinig animo is voor een 

leraarsbaan op een universiteit: meer dan 60 procent van de instel-

lingen meldt problemen bij het werven van lecturers. Overigens is 

geen lerarenopleiding nodig voor een baan als lecturer, maar juist 

een onderzoeksachtergrond. Over deze tegenstrijdigheid wordt 

momenteel gediscussieerd.
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2.1.3 Levensfasegericht?

De leeftijdsopbouw in fi guur 2.1 liet al iets zien van de carrièrepa-

tronen in de onderwijssector in het Verenigd Koninkrijk. Voor een 

deel van de afgestudeerden van lerarenopleidingen geldt dat zij wel 

in het onderwijs beginnen, maar de sector na enkele jaren verlaten, 

en weer terugkeren als zij boven de 50 jaar oud zijn. Daarnaast is er 

een aanzienlijke groep, zo’n 35 procent van alle leraren in primair en 

voortgezet onderwijs in Engeland, die leraar voor het leven is, met 

meer dan 20 dienstjaren in het onderwijs. Er zijn dus aanzienlijke 

aantallen mensen tussen de 35 en 65 jaar die afgestudeerd zijn aan 

een lerarenopleiding en niet voor de klas staan.

Er wordt in het Verenigd Koninkrijk zeker beleid gemaakt dat we 

levensfasegericht kunnen noemen. Op landelijk beleidsniveau zijn 

onder meer de volgende maatregelen genomen op HRM-gebied in 

het onderwijs:

Employment Equality Regulations

Er is nieuwe wetgeving, de Employment Equality Regulations, die 

leeftijdsdiscriminatie moet tegengaan. Dat betekent ouderen een eer-

lijke kans geven in werving en selectie, maar ook het afschaffen van 

leeftijdsgebonden vrije dagen en dergelijke. Ook vakbonden bena-

drukken het belang van een balans tussen enerzijds het behoud van 

de oudere werknemer en anderzijds het stimuleren van de instroom 

van jongeren in de onderwijssector.

Nieuw pensioenstelsel

Ongeveer de helft van het personeel in de onderwijssector heeft 

een vastgestelde pensioenleeftijd van 65 jaar (was vroeger 60 jaar). 

Hoewel onderwijspersoneel ouder is dan het gemiddelde van de 

werkzame beroepsbevolking, is werken na de pensioenleeftijd hier 

een grotere uitzondering dan elders. Vervroegd pensioen is mogelijk. 

In het in 2005 vastgestelde Teacher’s Pension Scheme zijn daartoe 

mogelijkheden ingebouwd (al vanaf 55 jaar).

Stimulans HRM

Tussen 2002 en 2005 heeft de landelijke overheid 330 miljoen pond 

(ongeveer een half miljard euro) besteed om het HRM in het onder-

wijs een stimulans te geven. Dit is gedaan door onder meer 

−   ‘welcome back’ bonussen voor mensen die terugkeren naar de 

onderwijssector;

−   de mogelijkheid voor een snel carrièrepad voor getalenteerde afge-

studeerden;
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−   een publiciteitscampagne om professionals voor het leraarsberoep 

te winnen;

−   beurzen om wiskundestudenten een lerarenopleiding te laten 

doen, en een extra hoog salaris voor wiskundedocenten;

−   bevorderen van de kwaliteit van schoolleiders door cursussen van 

het National College for School Leadership.

Deze maatregelen hebben ook de steun van vakbonden; onderwer-

pen als het werven voor het leraarschap als ‘tweede carrière’, goede 

arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden om carrière te maken in het 

onderwijs en voortdurende professionele ontwikkeling van leraren 

staan hoog op hun agenda. Op het gebied van lpb is het ook van 

belang te noemen dat vakbonden in het beroepsonderwijs (Further 

Education) sterk betrokken zijn geweest bij een akkoord dat werk-

nemers en werkgevers in deze sector hebben gesloten op het gebied 

van age equality (voorkomen van leeftijdsdiscriminatie). Zowel 

werkgevers (de association of colleges) als de vakbonden hadden 

hierbij het doel voor ogen de instellingen te helpen met het voldoen 

aan Europese regelgeving op het gebied van gelijke behandeling naar 

leeftijd. Immers, zoals vakbond UNISON benadrukt, het gebruiken 

van enthousiasme, ervaring en vaardigheden van werknemers in álle 

leeftijden is economisch verstandig. Mede daarom is het voorkomen 

van leeftijdsdiscriminatie in het Verenigd Koninkrijk een belangrijk 

speerpunt. Zodoende wordt de weg vrijgemaakt voor een meer pro-

actief beleid op het gebied van lpb. 

Op lokaal niveau is het aan de individuele instelling (c.q. het 

bestuur, de Board of Governors) om het HRM-beleid te maken. 

Omdat ook in het primair en secundair onderwijs de beleidsvrijheid 

voor instellingen groter wordt, is daar toenemende verantwoordelijk-

heid op instellingsniveau voor HRM, en dus voor lpb.

Een interessant aspect van het geschetste lpb (met name dus lande-

lijke afspraken) is de nadruk op de middenfase van de carrière (35-

50 jaar), vooral in primair en secundair onderwijs. Naast instroom 

van jongeren en behoud van ouderen, zien we daar maatregelen om 

die middengroep vast te houden (door carrièremogelijkheden) en/of 

te lokken naar de onderwijssector. Dat ‘lokken’ geldt voor degenen 

die ooit een lerarenopleiding hebben afgerond maar de onderwijs-

sector verlaten of nooit betreden hebben. Maar ook voor degenen 

die na een carrière in het bedrijfsleven toe zijn aan werk waarbij 

een betere balans met het privèleven mogelijk is. Financiële prikkels 

(‘golden hellos’) worden daarbij niet geschuwd.
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2.2 Voorbeelden levensfasegericht personeelsbeleid

In het Verenigd Koninkrijk zijn vier goede voorbeelden gevonden 

van lpb in de praktijk op instellingen. 

2.2.1 Newham College: werving van oudere werknemers in ‘probleemwijk’

Newham College is een instelling voor Further Education (beroeps-

onderwijs) en volwassenenonderwijs in Oost-Londen, met 500 

werknemers en bijna 25.000 leerlingen/cursisten. Het staat in een 

wijk die nummer drie staat in de ranglijst van probleemwijken van 

heel Engeland; er woont een groot aantal mensen dat geen Engels 

spreekt, en er is een hoge werkloosheid. Mede als gevolg hiervan 

heeft Newham College een systeem van kortere lesperiodes (zes 

weken), waardoor een meer persoonlijke aanpak en remediëring 

mogelijk is.

In het personeelsbeleid gebruikt deze instelling gegevens uit de ‘age 

audit’, een monitor van de leeftijdsopbouw, om mogelijke probleem-

gebieden te identifi ceren. 

Age Audits

Op de site van de Age Partnership Group (een werkgroep om lpb 

in alle sectoren te stimuleren, gevormd door de gemeenten Londen 

en Sheffi eld) staat een brochure met tips om een Age Audit uit te 

voeren. 

De aspecten die in een age audit onderzocht worden (bij al het 

personeel) zijn onder meer:

−   stereotypen (hoe denken verschillende groepen medewerkers 

over jongere en oudere collega’s?);

−   verwachtingen (hoe zien verschillende leeftijdsgroepen de ver-

wachtingen die de organisatie van hen heeft?);

−   visie (is de visie van het niet op leeftijd discrimineren helder 

gecommuniceerd?).

Het hele personeelsbeleid wordt op deze punten onderzocht, onder 

meer werving en selectie, scholing, pensioenbeleid, en beoorde-

ling/beloning. Op basis van de uitkomsten kunnen trends te zien 

zijn, bestaande of potentiële gevallen van leeftijdsdiscriminatie, en 

ontbrekend beleid. Dit leidt dan tot een lijst met verbeteracties.

Met name op het gebied van werving en selectie zijn op basis van de 

audits stappen ondernomen om een goede balans van leeftijdsfasen 

onder het personeel te realiseren. Dit doet het College door onder 
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andere gericht werven onder bepaalde doelgroepen, en het voort-

durend monitoren van wervingsactiviteiten om ervoor te zorgen dat 

de juiste groepen bereikt worden. Daarnaast biedt het actief voort-

durende professionele ontwikkeling en training aan álle werkne-

mers aan, ongeacht leeftijd; Newham College heeft het ‘Investors in 

People’ certifi caat5. Ook wordt leeftijdsinformatie op sollicitatiefor-

mulieren verwijderd voordat het beoordelen en selecteren begint.

Als gevolg hiervan is het aantal 50+ers in de organisatie toegeno-

men tot 30% van het totale personeelsbestand (wat gewenst was). 

Daarnaast heeft Newham College een landelijke prijs gekregen voor 

‘beste beroepsonderwijs’ voor vijf vakgebieden waar landelijke tekor-

ten dreigden, zoals ICT. Het wervingsbeleid is volgens de instelling 

mede verantwoordelijk voor dit succes, gekoppeld aan een sterke 

focus op lokale behoeften.

2.2.2  Kingston College: gepensioneerden op oproepbasis en balans werk-

privé

Kingston College biedt beroepsonderwijs en universitair onderwijs 

aan in Surrey, Engeland, voor leerlingen vanaf 14 jaar, en volwasse-

nenonderwijs. Er zijn zo’n 8000 leerlingen die soms van ver komen 

(tot twee uur reistijd) en 800 werknemers.

Om aantrekkelijk te zijn als werkgever voor mensen in verschillende 

levensfasen is het HRM erop gericht veel fl exibiliteit in werktijden 

in te bouwen. De directeur HRM formuleert dat als HRM dat ‘om 

mensen heen past’ (fi ts around people). Hiervoor is het nodig dat 

medewerkers een gezonde balans hebben tussen werk en privé. 

Het gevolg van deze fl exibiliteit is onder meer een aantrekkings-

kracht op mensen die parttime willen werken, hetzij vanwege de 

gezinssituatie (kinderen), hetzij vanwege hun leeftijd of andere fac-

toren. Maar ook is dit HRM aantrekkelijk voor mensen die op het 

moment wel fulltime werken, maar het een prettig idee vinden dat 

dit in latere levensfasen aangepast kan worden aan veranderende 

omstandigheden.

Kingston College heeft een aanbod voor degenen die hun pensi-

oenleeftijd (65) naderen, namelijk dat zij wel met pensioen gaan 

maar wel op oproepbasis beschikbaar kunnen blijven (zonder dat zij 

daardoor pensioen mislopen). Dit geldt voor zowel onderwijzend/

5 Ook in Nederland zijn bedrijven en instellingen (onder meer onderwijsinstel-
lingen) met dit certifi caat. Zie www.iipnl.nl 
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academisch als ondersteunend personeel. Uit cijfers blijkt dat een 

meerderheid van de werknemers hiervoor kiest. Het biedt werkne-

mers extra inkomen en een binding met hun werkgever, en het is 

voor de werkgever veel voordeliger om een al bekende en ervaren 

werknemer tijdelijk weer in te zetten dan om een nieuwe te werven 

voor zo’n korte periode.

Er is geen cijfermateriaal beschikbaar over de inzet van gepensio-

neerden door het College, maar de indruk van medewerkers is dat 

met name mensen met specialistische kennis nog regelmatig worden 

ingezet. Hun contract is meestal voor enkele uren per week gedu-

rende het hele academisch jaar. Zo kende de contactpersoon van het 

College drie werkende gepensioneerden, waaronder een 80-jarige 

docent Elektrotechniek.

De wetgeving rond leeftijdsdiscriminatie verbiedt een salarisstelsel 

met meer dan vijf periodieken, tenzij daarvoor een rechtvaardiging 

is. De invoering van die wet bracht voor Kingston College een wijzi-

ging van de schalen voor lecturers (leraren in het hoger onderwijs) 

teweeg, die twaalf periodieken kende. Het beloningsstelsel wordt, in 

overleg tussen vakbonden en werkgever, nu nog verder aangepast 

naar een prestatie- en competentiegericht stelsel (ook voor onder-

steunend personeel). Op die manier worden werknemers geprikkeld 

carrière te maken en is het aantal jaar dat mensen ‘op een bepaalde 

stoel zitten’ nauwelijks meer een factor van betekenis, anders dan de 

invloed die dat kan hebben op de ontwikkeling van hun competen-

ties.

2.2.3 Cathedral Centre: ontwikkelingsgericht en fl exibel HRM

Cathedral Centre is een organisatie in Bradford, West Yorkshire, die 

ook onderwijs aanbiedt aan de lokale bevolking: volwassenenedu-

catie op verschillende niveaus, in gebieden als ICT, kunst, en lezen/

schrijven. Er werken ongeveer 60 mensen, waarvan vijftien ouder 

dan 50 jaar. De werkgroep Age Positive (landelijk bureau ter voor-

koming van leeftijdsdiscriminatie) noemt het beleid van dit centrum 

als goed voorbeeld van HRM dat alle leeftijden betrekt.

Het casestudy-rapport (Age Positive, 2001a) noemt de volgende 

karakteristieken van het HRM bij Cathedral Centre:

−  Open en effectieve communicatie; een opvallende nadruk op com-

municatie bij het management. Zo zijn er regelmatige trainingen 

(drie dagen per jaar) voor het voltallige personeel en een ‘open 

deur’ beleid voor alle werknemers;

−  Het management gelooft in sterke bemoeienis van het personeel in 

het HRM: de mensen zijn de organisatie;
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−  Het centrum is bijzonder actief in het aanmoedigen van de ont-

wikkeling van competenties; uiteraard bij de mensen die er cur-

sussen volgen, maar ook bij het eigen personeel. Daarbij worden 

de persoonlijke voordelen (ontwikkeling van het eigen cv) het 

eerst benadrukt, en vervolgens pas die voor de organisatie. Iedere 

medewerker moet drie gebieden noemen waar hij/zij zich verder in 

wil ontwikkelen;

−  De centrale fi losofi e van het centrum (kwaliteit van leven verbe-

teren door het verbeteren van vaardigheden van mensen, in een 

vriendelijke en stimulerende omgeving) is diep geworteld in de 

organisatie. Een rapport van Investors in People meldt dat ‘alle 

geïnterviewde medewerkers persoonlijk betrokken zijn bij de 

doelen en ideologie’.

De gevolgen van dit beleid kunnen worden geïllustreerd in beschrij-

vingen van de carrières van twee medewerkers van het centrum. 

Een medewerker begon zonder startkwalifi catie als parttime assistent 

catering. Na een paar maanden werd ze aangemoedigd om een basale 

cursus voedselhygiëne te volgen. Na aanvankelijke aarzeling of ze 

die cursus aan zou kunnen, gegeven haar gebrekkige vooropleiding, 

had ze de cursus gedaan, en met succes. Enkele maanden daarna 

begon ze aan vervolgcursussen, tot op een hoog niveau.

Toen ze de vijftig gepasseerd was, werd ze opnieuw aangemoedigd 

haar competenties uit te breiden. Ze volgde cursussen die ervoor 

zorgden dat ze in het centrum aan de slag kon als erkend tutor in 

het volwassenenonderwijs, wat ze ook is gaan doen. Sindsdien is ze 

voortdurend bezig zichzelf verder te bekwamen in onder meer ICT. 

Haar leeftijd is nooit een punt van discussie hierbij.

Zowel het centrum als deze medewerker varen hier wel bij. De 

medewerker is zeer sterk gemotiveerd voor haar werk, en de carrière 

die ze gemaakt heeft; ze wijdt energie en tijd aan het centrum omdat 

het centrum dat ook voor haar gedaan heeft. Het centrum heeft een 

ervaren kracht die bovendien uit eigen ervaring andere volwassenen 

kan stimuleren tot ‘levenslang leren’. En de mensen die les van haar 

krijgen kunnen zien dat verder leren echt ‘helpt’.

Een andere medewerker heeft de voordelen ervaren van fl exibiliteit 

in het HRM van Cathedral Centre. Zij was net boven de 50 jaar, toen 

ze een slechte gezondheid kreeg waardoor ze enkele maanden ziek 

thuis was; dit bleek stressgerelateerd. Haar competenties werden 

echter zeer gewaardeerd door de organisatie, evenals haar inzet. 

Na overleg kwam zij toen in een andere rol terug op het werk, met 
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minder stress, en meer fl exibele werktijden; ook ontving ze training 

om de overgang naar die nieuwe rol te vergemakkelijken.

Concluderend noemt Age Positive onder meer deze voordelen van 

het HRM op Cathedral Centre:

−  De cultuur in de organisatie is sterk mens-gericht; daardoor 

worden alle medewerkers als waardevol gezien voor de organisatie, 

ongeacht hun achtergrond en leeftijd;

−  Sterke punten van oudere medewerkers zijn volgens het manage-

ment hun grote loyaliteit; en tevredenheid met het werk is heel 

veel waard. Als medewerkers gemotiveerd zijn kan dat grote effec-

tiviteits- en effi ciëntiewinst opleveren;

−  Oudere medewerkers brengen een balans in het personeelsbestand, 

ook gezien de doelgroep (alle leeftijden), en een mengsel van vaar-

digheden en levenservaring. Daarnaast kunnen zij jongere mede-

werkers ondersteunen en aanmoedigen; dit draagt sterk bij aan de 

kwaliteit van het centrum.
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3
Zweden
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Zweden

3.1 Personeelsbeleid in het onderwijs

3.1.1 Feiten en cijfers: onderwijsstelsel en –beleid

Het onderwijsstelsel in Zweden (oppervlakte van ongeveer 13 

maal Nederland, 9,1 miljoen inwoners) wijkt enigszins af van de 

Nederlandse situatie. De overgang van primair naar secundair 

onderwijs is later dan in Nederland: er is een ‘lange basisschool’ 

(Grundskola) voor 7-16-jarigen, korter secundair onderwijs 

(Gymnasieskola) voor 16-19-jarigen, en vervolgens tertiair onderwijs 

(beroeps- en wetenschappelijk).

Er zijn 4.256 openbare Grundskolan (hierna basisscholen genoemd, 

maar zij zijn er dus voor de leeftijden 7-16-jarigen), en 620 private; 

8 procent van de leerlingen in Zweden volgt onderwijs aan zo’n 

private school. 

In het ‘hoger secundair onderwijs’ (Gymnasieskola, 16-19 jaar) zijn 

er 518 openbare instellingen, naast 88 private instellingen; in het 

secundair onderwijs gaat ongeveer 16 procent van de leerlingen naar 

een private school.

In de afgelopen tien jaar is het aantal private scholen meer dan ver-

dubbeld, zowel in primair als secundair onderwijs.

Het tertair onderwijs wordt verzorgd door de 36 publieke universi-

teiten (waarvan 14 ook de doctorsgraad mogen verlenen). In 2006 

waren 320.000 studenten hier ingeschreven. Daarnaast zijn er 20 

private instellingen voor tertiair onderwijs. 

Ook kan een leerling na de Gymnasieskola voor ‘advanced vocatio-

nal training’ (beroepsonderwijs) kiezen; dit is praktisch georiënteerd 

onderwijs, opgezet in nauw overleg met het bedrijfsleven, met oplei-

dingen van één tot drie jaar. De aanbieders van deze opleidingen zijn 

voornamelijk privaat. Deze vorm van onderwijs bestaat pas sinds 

2002 in het reguliere stelsel. Er zijn ongeveer 30.000 deelnemers 

in deze vorm van onderwijs en zo’n 220 aanbieders. Een landelijke 

organisatie zorgt voor accreditering van de opleidingen.

Tot slot zijn er 148 ‘volkshogescholen’, waarvan 43 publiek, die vol-

wassenenonderwijs aanbieden voor hen die het secundair onderwijs 

niet hebben afgerond.

De landelijke overheid is in Zweden verantwoordelijk voor het curri-

culum, nationale doelen en richtlijnen voor het publieke onderwijs-

stelsel. Daarnaast stelt de landelijke overheid het aantal plaatsen op 

lerarenopleidingen vast. In landelijke cao’s in het onderwijs worden 

afspraken gemaakt over scholing, werkdruk en werktijden, en 
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worden mogelijkheden geboden voor lokale afspraken (à la carte).

Verder heeft het landelijk onderwijsagentschap Skolverket een 

belangrijke rol in het maken van richtlijnen en in de kwaliteitszorg 

voor het hele stelsel van primair en secundair onderwijs (en voor-

schoolse educatie), inclusief ramingen van de onderwijsarbeids-

markt.

Lokale overheden beslissen vervolgens binnen dat kader hoe scholen 

(primair en secundair) gefi nancierd en georganiseerd worden, en 

leggen bijvoorbeeld de leerling:leraar-ratio voor hun gemeente vast, 

waaraan individuele scholen zich moeten houden.

In het tertiair onderwijs hebben de individuele instellingen meer 

vrijheid om hun eigen beleid te maken. Daarbij fungeert het natio-

nale agentschap Högskoleverket als instelling voor onder meer inno-

vatie, evaluatie, en kwaliteitszorg op opleiding- en stelselniveau.

3.1.2 Feiten en cijfers: onderwijspersoneel

Demografi sche veranderingen in Zweden hebben ertoe geleid dat het 

aantal leerlingen de afgelopen jaren langzaam toenam. Dat heeft ook 

tot een toename van het onderwijspersoneel geleid. In totaal waren 

in 2005 435.698 mensen werkzaam in het onderwijs (waaronder ook 

alle vormen van volwasseneneducatie), tegen 367.885 in 2001.

Uitgesplitst naar subsectoren zijn de cijfers als volgt: in het primair 

onderwijs is het aantal leraren tussen 2000 en 2006 met 4 procent 

gestegen tot 101.710. In het hoger secundair onderwijs was er in 

diezelfde periode een stijging van 19 procent van het aantal leraren 

tot 39.123 in 2006. Op de universiteiten waren 30.590 mensen in 

de wetenschappelijke staf werkzaam in 2006 (vergelijkingsmateriaal 

met het verleden ontbreekt).

Om de kwaliteit van het primair onderwijs te verhogen, heeft de nati-

onale overheid in april 2007 maatregelen geïntroduceerd onder de titel 

Lärarlyftet (Verbeteren van Leraren). Hieronder valt een fi nanciële 

injectie van N293 miljoen voor 30.000 (reeds gekwalifi ceerde) leraren, 

met name om aan vakinhoudelijke training te besteden. Leraren 

kunnen zich hiertoe bij de schoolleiding opgeven; de schoolleiding 

moet vervolgens de subsidie van Lärarlyftet aanvragen. Daarnaast is 

N82 miljoen beschikbaar om ongekwalifi ceerde leraren hun kwalifi ca-

tie te laten behalen, en zijn beperkingen opgelegd aan gemeenten in 

de mogelijkheden om ongekwalifi ceerde leraren aan te nemen.

Een ander doel van Lärarlyftet is het verhogen van de status van 

het leraarschap. In 2006 bleek uit onderzoek dat niet meer dan 35 

procent van de leraren hun beroep een hoge status vond hebben. 

Dat hangt samen met het feit dat in Zweden de leraren relatief slecht 
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betaald worden, vergeleken met andere beroepen met een zelfde 

hoeveelheid vooropleiding. En bovendien stijgt het salaris maar 

langzaam in de onderwijssector. De groei van de private sector wordt 

echter gezien als een middel om druk uit te oefenen op de nationale 

overheid om meer geld uit te trekken voor lerarensalarissen op open-

bare scholen.

In Zweden is de pensioenleeftijd 65 jaar, voor alle beroepen en secto-

ren. Onderwijspersoneel in de openbare instellingen is in dienst van 

de gemeenten, en horen daarom bij het pensioenstelsel van gemeen-

ten.

3.1.3 Levensfasegericht?

De leeftijdsverdeling van leraren in primair, secundair en universitair 

onderwijs zijn in de volgende fi guur weergegeven.

Figuur 3.1 Leeftijdsverdeling leraren in Zweden in 2005

(Bron: Zweeds bureau voor de Statistiek, www.scb.se)

We zien dat het primair en tertiair onderwijs een vrij evenwichtige 

leeftijdsverdeling kennen, en dat met name het secundair onderwijs 

sterk vergrijsd en ontgroend is. ‘Leraar secundair onderwijs’ is in 

Zweden negende op de lijst met beroepen met de hoogste gemid-

delde leeftijd. 
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De oorzaken hiervoor zijn volgens de vereniging van gemeenten en 

regio’s dat er gedurende een vrij lange periode (te) weinig geld voor 

leraren beschikbaar was6. Zittende leraren bleven daardoor zitten, 

maar er kwamen weinig jongeren bij, en de jongeren die er waren, 

werden als eerste ontslagen: de werknemersbescherming in Zweden 

leidt tot een ‘last in, fi rst out’ principe. Vanwege dreigende tekorten 

proberen sommige gemeenten/scholen nu hun oudere docenten te 

behouden. Andere gemeenten stimuleren juist hun oudere docenten 

om eerder met pensioen te gaan en zo ‘plaats te maken’ voor jongere.

De problemen zijn overigens per regio verschillend. Sommige regio’s 

hebben lerarenoverschotten, andere tekorten. Daarom worden ook 

manieren bedacht die de ‘verhuisbereidheid’ verhogen.

De universitaire sector in Zweden kampt met problemen die met de 

Nederlandse situatie vergelijkbaar zijn: er zijn vrij veel jongeren (tot 

35 jaar) werkzaam, maar deze hebben veelal tijdelijke contracten. 

Veel potentieel academisch talent kiest vanwege de geringe kans op 

een vaste baan daarom niet voor een academische carrière. Dit kan, 

in combinatie met de groep docenten en hoogleraren die met pen-

sioen gaat, problemen gaan opleveren met het kwaliteitsniveau van 

academisch personeel.

De beschreven ontwikkelingen hebben geleid tot initiatieven om 

bijvoorbeeld jongeren te werven of juist ouderen te behouden op 

nationaal en lokaal niveau. Daarnaast hebben initiatieven zoals het 

hiervoor genoemde Lärerlyftet een indirect effect. Immers, de status 

van het beroep leraar wordt hoger, en er komt meer geld voor scho-

ling; dit maakt het beroep aantrekkelijker. Daarnaast worden moge-

lijkheden om ongekwalifi ceerden aan te nemen stopgezet, zodat er 

meer vraag komt naar gekwalifi ceerde leraren. 

Hierdoor kunnen de ouderen gestimuleerd worden om te blijven, 

maar ook kan het voor jongeren een stimulans zijn om voor het 

beroep leraar te kiezen. Aangezien Lärerlyftet nog maar enkele 

maanden oud is, kan over de effecten hiervan nog niets gezegd 

worden.

6 Critici zeggen echter dat ook de gemeenten zelf boter op hun hoofd hebben: 
kleine gemeenten zitten bijvoorbeeld vaak krap bij kas, en bezuinigen dan 
soms op onderwijs door niet-gekwalifi ceerde leraren aan te nemen. In heel 
Zweden is zo’n 15% van de leraren niet in het bezit van een passend diploma.



Levensfasegericht personeelsbeleid in andere landen37

3.2 Voorbeelden levensfasegericht personeelsbeleid

3.2.1 Kiruna: age management in een gemeente

Van juni 2002 tot september 2003 liep in de gemeente Kiruna (waar-

onder dus ook personeel van openbaar onderwijs in die gemeente 

valt) een project op het gebied van lpb. Dit had als titel ‘Op kennis 

gebaseerde maatregelen ter versterking en ontwikkeling van oudere 

werknemers – een programma om van Kiruna een goede werk-

gever te maken’. Daarbij gebruikte de gemeente het concept Age 

Management. Dat is een methode om het welzijn en de mogelijk-

heden van oudere werknemers te vergroten, door onder meer een 

andere manier van leidinggeven. 

Age Management in het kort

De gedachte achter age management is dat managers begrijpen hoe 

oudere medewerkers een aanwinst zijn voor de organisatie, en hoe 

zij werk op de capaciteiten van de oudere medewerkers kunnen 

laten aansluiten. Het rapport van Age Management Sweden werkt 

dit onder andere uit in de volgende aanbevelingen voor managers:

−  Wees je bewust van je houding richting medewerkers en welke 

signalen je uitzendt;

−  Houd regelmatige gesprekken met 50+ers om in een vroeg 

stadium eventuele werkproblemen op te sporen;

−  Zie de noodzaak van regelmatige bijscholing, juist ook van 

oudere medewerkers;

−  Wees redelijk in het verdelen van taken over een team: houd 

rekening met individuele behoeften, zonder individuele verant-

woordelijkheid voor de eigen ontwikkeling weg te nemen;

−  Richt de organisatie zodanig in dat ervaren medewerkers de tijd 

krijgen om te refl ecteren om zaken en feedback kunnen geven.

De aanleiding hiervoor was allereerst het hoge ziekteverzuim, met 

name onder de 2000 medewerkers van de gemeente die 50 jaar of 

ouder waren. Door training van managers in dienst van de gemeente 

(dus ook schoolleiders) hoopte de gemeente:

−  het management te helpen een organisatie te ontwikkelen waar 

iedereen, oud en jong, het prettig werken vindt;

−  de huidige trend van hoog ziekteverzuim en veel vervroegd 

 pensioen te keren;

−  voorwaarden te scheppen waardoor oudere en ervaren werknemers 

het prettig vinden tot hun pensioen te blijven werken, en tegelijk 

werving te stimuleren door een imago als goed werkgever.
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Er was enige fi nanciële ondersteuning door de landelijke over-

heid. De uitvoering lag grotendeels in handen van het bedrijf Age 

Management Sweden AB.

Twee consultants van dit bedrijf organiseerden seminars en fungeer-

den als mentors voor de deelnemende managers. De nadruk lag op 

deze zes onderwerpen:

−  Gezondheid en ziekte

−  Reïntegratie na ziekte

−  Scholing

−  Dialoog tussen management en medewerkers

−  Werving

−  Leiderschap

In de laatste fase (8 maanden) van het project gingen ongeveer 45 

deelnemende managers nieuwe inzichten implementeren op hun 

werkplek, daarbij ondersteund door de consultants.

Een evaluatie van het project laat zien dat de managers/schoolleiders 

meer kennis hebben gekregen over lpb, en daar de voordelen van 

inzien. Na afl oop begonnen zij ook met het in de praktijk brengen 

van de nieuwe inzichten. Dit leidde onder andere tot verzoeken 

om bijscholing op het gebied van sturen op motivatie, en gelijke 

behandeling. Andere concrete effecten zijn een nieuwe methode van 

reïntegratie, en het onderzoeken van de mogelijkheden voor meer 

fl exibiliteit in werktijden.

Inmiddels zijn andere organisaties (vooral gemeenten) op een idee 

gebracht door dit project. Drie andere gemeenten hebben concrete 

plannen. De gemeente Kiruna wijst in dat verband op cruciale rand-

voorwaarden: voldoende fi nanciële ondersteuning, en voldoende 

interesse en bereidheid bij de deelnemende managers/schoolleiders 

om zich te verbinden aan het concept Age Management.

3.2.2 Attraktiv Skola Project: de school als aantrekkelijke werkgever

In 1998 waren al plannen gemaakt voor een project om scholen 

(primair en secundair onderwijs) als werkplek aantrekkelijker te 

maken. Het Attraktiv Skola (aantrekkelijke school) project ging 

uiteindelijk van start in 2001, en liep tot juni 2006. Inmiddels is 

het project dus offi cieel afgesloten, al zijn enkele deelnemers verder 

gegaan om sommige van de doelstellingen te bereiken.

Het initiatief werd genomen door een unieke combinatie: twee vak-

bonden van leraren, een vereniging van schoolleiders, het ministerie 

van onderwijs en wetenschap, en het nationale onderwijsagentschap 

Skolverket.
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De achtergrond van het project is dat in de jaren 90 door bezuini-

gingen in de publieke sector ook de schoolbudgetten daalden, wat 

onder meer tot gevolg had dat het beroep leraar minder aantrekkelijk 

werd. Mede als gevolg hiervan werden aan het eind van de jaren 90 

grote lerarentekorten voorspeld.

Er hebben in totaal 23 gemeenten tot het eind toe met het project 

meegedaan, ieder met een eigen projectplan. 

De hoofddoelstellingen van Attraktiv Skola zijn:

−  de kwaliteit van scholen verbeteren;

−  de aantrekkelijkheid van het beroep leraar vergroten.

Dit is concreet uitgewerkt in de volgende subdoelen:

−  van scholen organisaties maken die ontwikkeling en kwaliteit 

ondersteunen;

−  nieuwe carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden voor leraren 

vinden;

−  schoolontwikkeling stimuleren door samenwerking met universi-

teiten en het bedrijfsleven;

−  manieren laten zien waarop ervaringen verspreid kunnen worden 

tussen scholen;

−  de kennis en ervaringen uit het project zelf verspreiden.

De evaluatie die na afronding in 2006 is gehouden, laat zien dat veel 

is bereikt op de verschillende terreinen. In dit kader noemen we 

enkele resultaten.

Op het terrein ‘werkorganisatie’ zijn de volgende soorten activiteiten 

gerealiseerd:

−  Arbeidsomstandigheden en gezondheidszorg

  Op dit gebied zien we activiteiten om de fysieke gezondheid te 

bevorderen, zoals fi theidsprojecten, die ook geleid hebben tot 

daling van het ziekteverzuim;

−  Organisatie, management, samenwerking

  In sommige gemeenten hebben veranderingen plaatsgevonden 

van de aansturing van scholen door gemeenten (bijvoorbeeld het 

opsplitsen van de gemeentelijke afdeling onderwijs), of verande-

ringen in de organisatie binnen de school;

−  Scholing 

  Een gemeente biedt bijvoorbeeld een traject aan om een bevoegd-

heid te halen voor een tweede vak voor leraren die één bepaald 

vak geven;
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−  Werving

  Onder dit kopje zijn initiatieven ontplooid zoals een (beter) intro-

ductieprogramma voor pas afgestudeerden die een eerste baan in 

het onderwijs hebben. 

Zo werd in de gemeente Norrköping aan pas afgestudeerde leraren 

de mogelijkheid geboden om gedurende één semester hun baan te 

delen met een ervaren leraar. Zo kon de nieuwe leraar van de erva-

ring van de oude leraar leren, en tegelijk werd de werkdruk voor 

de oudere leraar lager.

Het gevolg hiervan is dat aantoonbaar meer beginnende leraren in 

het onderwijs blijven werken. Oudere leraren die hierin een rol 

krijgen werken gemiddeld langer door, soms zelfs tot na hun 65e.

Hiernaast zijn ook manieren van kwaliteitszorg geïmplementeerd, 

onder andere peer reviews en intervisie-achtige methoden, en is de 

organisatie van scholen in sommige deelnemende gemeenten meer 

geörienteerd op teams.

Het terrein van ‘carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden’ stond 

in een aantal gemeenten centraal, omdat op dit terrein de grootste 

behoefte aan veranderingen was. Hier zien we vormen van taak-/

functiedifferentiatie en ‘ontwikkelopdrachten’. Denk hierbij aan IT-

ontwikkelaar/-docent, teamleiders, mentoren of coaches van begin-

nende leraren, en specialisten en coördinatoren op diverse gebieden; 

taken die leraren in hun loopbaan kunnen uitvoeren naast/ in plaats 

van lesgeven. Daarnaast is veel gedaan aan professionele ontwikke-

ling, bijvoorbeeld door het helpen opzetten of faciliteren van post-

academische opleidingen voor leraren. 

Op deze manier wordt de variatie in taken en de verdieping van 

kennis en vaardigheden in de carrière van een leraar vergroot. De 

gemeenten rapporteren als effect hiervan dat leraren die hieraan 

deelnemen meer trots en waardering voor hun werk voelen, en met 

meer zelfvertrouwen hun carrière vervolgen.

3.2.3 Gemeente Malmö: andere taken voor oudere leraren7

De grootste werkgever in de gemeente Malmö is de afdeling Onderwijs, 

met 19.300 werknemers. Hiervan zijn 3518 leraren, waarvan bijna 14 

procent ouder is dan 60 jaar. Omdat er al sinds eind jaren 90 te weinig 

jongeren in het onderwijs instroomden, wilde de gemeente de ouderen 

stimuleren om tot hun pensionering door te werken.

7 De complete tekst van dit voorbeeld staat op http://www.eurofound.europa.
eu/areas/populationandsociety/cases/se006.htm.
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Er werd beleid gemaakt om passende rollen voor deze oudere leraren 

te maken, en hun taken op hun behoeften af te stemmen. Concreet 

gaat het om:

−  het lesgeven verminderen tot 50 procent of minder van de week-

taak;

−  het lesgeven vervangen door taken die noodzakelijk zijn en waar-

voor hun competenties nodig zijn (o.a. workshops ontwikkelen, 

mentorschap nieuwe leraren, schoolontwikkeling) Meestal ging 

dit gepaard met scholing voor de nieuwe taken. Een cruciale suc-

cesfactor is dat het gaat om echte taken, die hard nodig zijn in de 

school, en niet om verzonnen ‘bezigheidstherapie’.

Een belangrijk resultaat is dat het voorziene lerarentekort niet is 

opgetreden, er is zelfs een overschot aan het ontstaan op bepaalde 

vakgebieden. Oudere leraren werken inderdaad langer door. 

Daarnaast is het verzuim gedaald van 4.5 procent in 2002 tot 3.5 

procent in 2004, is de schoolkwaliteit verbeterd en zijn attitudes ten 

positieve veranderd. Daarom is dit initiatief, ooit een pilotproject, nu 

defi nitief verankerd in het reguliere beleid.



4
Finland
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Finland

4.1 Personeelsbeleid in het onderwijs

4.1.1 Feiten en cijfers: onderwijsstelsel en –beleid

Het onderwijs in Finland is gebaseerd op de gedachte dat gratis 

onderwijs beschikbaar moet zijn voor iedereen ongeacht afkomst, en 

dat de welvaart van een klein land afhankelijk is van een goed opge-

leide bevolking.

Het onderwijs begint met een ‘voorschool’ voor zesjarigen; deze is 

niet verplicht maar de deelname is wel vrijwel 100 procent. Daarna 

is er een ‘verlengde basisschool’ voor kinderen van 7-16 jaar (net als 

in Zweden). Het aantal instellingen in deze sector is licht gedaald (er 

zijn grotere scholen gevormd want het aantal leerlingen steeg licht): 

van 4319 in 1997 tot 3542 in 2005.

Daarna volgt ongeveer 2.5 procent van het cohort 16-jarigen een 

‘extra jaar’ om kennis of vaardigheden aan te vullen. 54 procent gaat 

naar het algemeen vormend secundair onderwijs (ong. 3 jaar) en 38 

procent naar het beroepsonderwijs (2-4 jaar). 

Na het algemeen vormend secundair onderwijs (vergelijkbaar met 

Gymnasieskolan in Zweden) kan een leerling naar het tertiair onder-

wijs, aan hetzij een universiteit, hetzij een polytechnic (vergelijk-

baar met hogeschool). Er zijn 20 universiteiten en 31 polytechnics, 

waarvan 15 in de afgelopen 10 jaar zijn opgericht. Ongeveer 50 

procent van de jongeren in Finland heeft een diploma van het terti-

air onderwijs.

Hiernaast is volwassenenonderwijs, zowel beroepsopleidingen als 

universitaire studies, erg populair in Finland.

Er zijn maar weinig private scholen in Finland: nog geen 2 procent 

in het primair en secundair onderwijs. De openbare scholen vallen 

bijna allemaal onder de gemeenten.

De nationale overheid stelt de doelen en de verdeling van uren over 

de verschillende vakken vast voor primair en secundair onderwijs. 

Er zijn twee landelijke actoren die daarvoor zorgen: het ministe-

rie van onderwijs, en het national board of education, dat onder de 

verantwoordelijkheid van het ministerie valt. Het opstellen van het 

basiscurriculum voor het secundair onderwijs hoort bij de taken van 

dit board.

De polytechnics zijn ofwel privaat ofwel gemeentelijk. In beide 

gevallen hebben ze accreditatie van het ministerie nodig; daarin 

worden de missie, onderwijsterreinen, aantallen studenten en loca-

ties vastgelegd.
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Alle universiteiten zijn staatsuniversiteiten. De universiteiten 

bepalen zelf de richting van onderwijs en onderzoek, wat ook wet-

telijk is vastgelegd. Naast de basisfi nanciering door de nationale 

overheid worden ook andere inkomstenbronnen voor onderwijs en 

onderzoek aangeboord.

4.1.2 Feiten en cijfers: onderwijspersoneel

Het aantal werknemers in het primair onderwijs is licht gestegen in 

de afgelopen jaren: van bijna 58.000 (waarvan bijna 41.000 leraren) 

in 1997 tot bijna 63.000 (waarvan ruim 44.000 leraren) in 2004. 

Naast leraren is ook het aantal ‘school helpers’ (klassen-/onderwijs-

assistenten) toegenomen. 

In het secundair onderwijs is het aantal leraren tussen 1997 en 2004 

gestegen van 6173 naar 7266. Het aantal ondersteunend personeel 

is drastisch gedaald: van 1856 naar 701. Dit lijkt vooral een admini-

stratieve aangelegenheid: mensen (zoals catering en schoonmakers) 

die voorheen op de schoolbegrotingen stonden, vallen nu direct 

onder de gemeenten en tellen daarom niet meer mee in deze statis-

tieken. In het primair onderwijs gebeurde hetzelfde, maar daar is de 

toename van onderwijsassistenten nog sterker geweest.

Het sterkst gestegen is het aantal medewerkers in de sector polytech-

nics: de laatste tien jaar is het aantal polytechnics meer dan verdub-

beld, en het aantal personeelsleden verdrievoudigd.

De leeftijdsverdeling van onderwijspersoneel vertoont de Europese 

trend van vergrijzing en ontgroening, maar niet in extreme mate. 

In 2005 was het aandeel 50+ers onder leraren en managers in het 

primair onderwijs 34 procent, maar deze groep groeit enigszins. In 

het secundair onderwijs hangt de gemiddelde leeftijd sterk samen 

met het vak; er zijn vakgebieden met meer dan 60 procent 50+ers, 

maar ook met 25 procent. Gemiddeld is 43 procent van de leraren 

in het secundair onderwijs 50 jaar of ouder. In het beroepsonderwijs 

geldt vrijwel hetzelfde (44 procent van de leraren is 50+). Op de 

universiteiten is ook sprake van vergrijzing van de vaste staf, maar 

dit wordt gemaskeerd door een grote groep jonge medewerkers die 

op tijdelijke contracten wordt aangenomen (zoals in Zweden en 

Nederland). Daardoor is de gemiddelde leeftijd 40,7 jaar.

In het algemeen is het beroepsperspectief goed voor alle afgestu-

deerden van lerarenopleidingen (een Masteropleiding in onderwijs 

is vereist in het primair onderwijs, en in het secundair onderwijs 

een Masteropleiding op het vakgebied plus aanvullende lerarenop-

leiding). Tussen 10 en 15 procent van de afgestudeerden van een 
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 lerarenopleiding kiest voor een andere sector dan het onderwijs. In 

het primair onderwijs zijn er wat fricties op de arbeidsmarkt; ener-

zijds is de werkloosheid stabiel rond de 5 procent maar anderzijds 

zijn in bepaalde regio’s tekorten. In het secundair en beroepsonder-

wijs zijn er tekorten in bepaalde (vooral exacte) vakken.

De status van het beroep leraar is in Finland in het algemeen hoog; 

vakbonden concluderen dat het salaris niet met die status in de pas 

loopt (en inderdaad is het leraarssalaris op alle niveaus lager dan in 

bijvoorbeeld Nederland). De werkdruk is de laatste jaren toegeno-

men, met name door een groeiende groep (deels allochtone) leerlin-

gen met taal- en leerproblemen.

Op het gebied van HRM in het primair en secundair onderwijs 

hebben gemeenten in Finland de facto veel macht, omdat zij de 

fi nanciële beslissingen nemen. Weliswaar kunnen schoolleiders 

zelfstandig beleid ontwikkelen, maar als er geen geld aan wordt toe-

gekend is dit vooral symbolisch. Minimumsalarissen voor leraren 

worden in landelijke cao’s vastgelegd maar gemeenten kunnen hier 

in positieve zin van afwijken, wat enkele decentraal gelegen gemeen-

ten doen om aantrekkelijker te zijn als werkgever. In cao’s wordt 

ook een minimumhoeveelheid scholing afgesproken dat gemeenten 

moeten fi nancieren (ongeveer 1 studiedag per jaar); daarnaast is 

er een landelijk fonds van N 10-12 miljoen voor bijscholing in de 

onderwijssector, dit wordt met name besteed aan prioriteiten die de 

landelijke overheid daarin stelt.

Op het gebied van arbo en gezondheid worden reïntegratie- en 

preventie-activiteiten uitgevoerd door arbo-(achtige) organisaties. 

Preventie heeft daarbij de nadruk: het verbeteren van de aansluiting 

tussen mogelijkheden van de werknemer en het werk, nog vóór 

gezondheidsproblemen uit de hand lopen.

In de jaren 90 was de onderwijssector oververtegenwoordigd in de 

statistieken van ‘disability pensioen’ (vgl. WAO), vervroegd uittre-

den en deeltijdpensioen. De offi ciële pensioenleeftijd lag tot 2005 

op 60 voor de meeste leraren in primair en secundair onderwijs, en 

zelfs op 55 voor bepaalde leraren in het speciaal onderwijs. Na de 

pensioenhervorming die in 2005 voor de hele publieke sector heeft 

plaatsgevonden, is er nu een fl exibele pensioenleeftijd: tussen 63 

en 68 jaar, met een minimumleeftijd voor een deeltijdpensioen van 
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58 jaar en de mogelijkheid om vervroegd uit te treden op 62 jaar8. 

Ook iemand van 68 of ouder kan blijven werken; het pensioen stijgt 

dan niet verder maar wordt wel gewoon betaald naast het salaris. Dit 

pensioenstelsel is wettelijk geregeld, daar kunnen cao’s of lokale par-

tijen dus niet tegenin gaan.

Vanwege de decentralisatie in primair en secundair onderwijs, 

waarbij gemeenten en schoolleiding beslissingsbevoegdheid op 

HRM-gebied hebben, is het beleid m.b.t. scholing en studieverlof 

niet op alle scholen gelijk. De mate waarin de gemeentelijke boek-

houding op orde is bepaalt voor een deel het HRM op scholen; en 

dit is onwenselijk volgens critici. Wel is er bijvoorbeeld een landelijk 

recht op twee jaar onbetaald studieverlof.

Scholing van leraren vindt vooral plaats aan universitaire instituten, 

het nationaal centrum voor professionele ontwikkeling (OPEKO) dat 

onder het national board of education valt, en instituten voor volwas-

senenonderwijs.

4.1.3 Levensfasegericht?

Zoals gezegd heeft ook Finland te maken met de algemene Europese 

trend van vergrijzing en ontgroening. Een van de maatregelen 

op nationaal niveau om de gevolgen hiervan te verzachten is al 

genoemd: het veranderen van het pensioenstelsel, zodat leraren en 

andere gemeente-ambtenaren niet meer met pensioen gaan als ze 60 

jaar zijn (of nog eerder), maar tussen 62 en 68.

Er zijn verder diverse maatregelen die de gehele arbeidsmarkt 

bestrijken waar een lpb-component in zit. Zo is er al sinds de jaren 

90 veel aandacht voor ‘workplace development’: onder meer het 

verbeteren van arbeidsomstandigheden en HRM. Het National pro-

gramme for ageing workers, specifi ek gericht op oudere werknemers, 

ging bijvoorbeeld van start in 1998. Er zijn nu nog twee nationale 

programma’s, geïnitieerd door de overheid, die op dit gebied lopen:

TYKES

TYKES loopt van 2004 tot en met 2009 en is een subsidieprogramma 

dat fi nanciële ondersteuning biedt (in totaal N 87 miljoen) aan aller-

hande lokale initiatieven. Deze initiatieven moeten liggen op het 

gebied van workplace development (waarbij zowel effi ciëntie als het 

8 Het verschil tussen ‘vervroegd uittreden met 62’ en ‘fl exibel pensioen vanaf 63’ 
is klein; de accumulatie is iets groter tot 63 dan daarna. Om precies te zijn: 0.6 
procent per maand (7.2 procent per jaar) als iemand kiest voor vervroegd pen-
sioen (62 - 63 jaar), en 4.5 procent per jaar bij fl exibel pensioen (63 - 68 jaar).
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welzijn van werknemers verhoogd wordt), en/of het verspreiden van 

kennis daarover. De activiteiten moeten gebaseerd zijn op samenwer-

king van management en medewerkers in een bedrijf of instelling. 

Op dit moment zijn er 17 projecten in het onderwijs (van de 612 

in totaal), waarvan 13 direct gericht op workplace development. De 

volgende onderwerpen staan in dit soort projecten vaak centraal: 

werkprocessen en –methodes, samenwerking en interactie tussen 

medewerkers, externe netwerken, leiderschap en HRM, systemen van 

belonen en werktijden.

Veto

Het Veto-programma (2003-07) heeft tot doel de aantrekkelijkheid 

van werk te behouden en vergroten, met als concrete beoogde effec-

ten dat mensen vrijwillig hun carrière met twee tot drie jaar verlen-

gen, dat mensen sneller reïntegreren na ziekte, en eerder een goede 

start op de arbeidsmarkt maken.

Methodes die het Veto-programma hanteert zijn het verspreiden van 

goede voorbeelden door scholing en communicatie, nieuwe vormen 

van samenwerking met onderzoeksinstituten, arbo-instanties en 

andere actoren op het gebied van gezondheid op het werk. Ook 

worden ESF-gelden ingezet om het welzijn op het werk te vergroten. 

Er zijn activiteiten op het terrein van de balans werk/privé, veilig-

heid op het werk, gelijke behandeling, en het professionaliseren van 

arbo-zorg. Concrete resultaten worden nog niet gerapporteerd.

In beide programma’s is de doelgroep met opzet niet een bepaalde 

leeftijdscategorie, ook niet in Veto, hoewel een direct doel daarvan 

is dat mensen langer doorwerken en later met pensioen gaan. De 

gedachte hierachter is dat álle leeftijdscategorieën ervan profi teren 

als het werk beter georganiseerd is, het HRM verbeterd is, ondersteu-

ning beschikbaar is op het gebied van gezondheid, en meer fl exibili-

teit om werk in te delen.

Naast landelijke projecten, en soms in het kader ván deze projecten, 

zijn er allerlei lokale initiatieven. De volgende paragraaf behandelt 

drie van zulke initiatieven.
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4.2 Voorbeelden levensfasegericht personeelsbeleid

4.2.1 IKKUNA: gezondheid en welzijn voor 55+

IKKUNA is een project dat loopt van 2005 tot (eind) 2007, gefi nan-

cierd wordt door de Slot Machine Association9, en uitgevoerd door 

de ‘Rehabilitation Foundation’ (een landelijk onderzoeks- en inno-

vatie-instituut) en UKK (een onderzoeksinstituut op het gebied van 

volksgezondheid). De doelgroep is ‘kantoor’-medewerkers van 55 

jaar en ouder, die een achteruitgang in hun mogelijkheden kennen, 

en worden doorverwezen door de bedrijfsarts. 

Het project begon met het bestuderen van demografi sche gegevens 

en voorgaande studies, om erachter te komen welke potentiële pro-

blemen in deze leeftijdsgroep kunnen optreden. Op basis daarvan is 

een traject ontworpen.

Mensen die deelnemen aan het project worden eerst op diverse 

gebieden getest (medisch, fysiek, cognitief, psychologisch). 

Vervolgens worden groepen van tien tot twaalf deelnemers gevormd 

die ongeveer tien keer bij elkaar komen. Deze groepen gaan in op 

onderwerpen als gezonde voeding, welzijn en fi tness, cognitieve 

capaciteiten, omgaan met stress, balans tussen werk en privé, sociale 

vaardigheden, en omgaan met veranderingen. Na deze groepsbijeen-

komsten worden de deelnemers nogmaals getest, en wordt feedback 

gegeven op hun ontwikkeling.

Een voordeel van het IKKUNA-project is dat het begint bij de behoef-

ten van deelnemers, en daardoor tamelijk fl exibel is. Een van de 

afbreukrisico’s die is ontdekt is een gebrek aan medewerking van de 

werkgevers. Zij zijn niet altijd bereid om verbeteringen door te voeren 

op het gebied van reïntegratie en HRM aan de hand van wat er uit het 

project is gekomen. Ook het enthousiasme van de deelnemers zelf is 

uiteraard cruciaal om dit soort projecten tot een succes te maken.

Een van de pilot-groepen bestond uit docenten van de universiteit 

van Helsinki. Zij waardeerden het vooral dat ook cognitieve aspec-

ten in het project waren verwerkt. Problemen die specifi ek voor het 

onderwijs zijn, zijn de onevenwichtige verdeling van de werkdruk 

over het jaar, waardoor frustratie en vermoeidheid in piek-perio-

des kan optreden. Een voordeel van de opzet van het project voor 

leraren is dat zij geen aaneengesloten periode vrij hoeven te nemen, 

omdat het losse avonden zijn, uitgesmeerd over een langere periode.

9 Dit is de enige legale aanbieder van gokspelen en casino’s in Finland, eigen-
dom van de staat; de opbrengsten moeten ten goede komen aan doelen op het 
gebied van zorg en welzijn. Vgl. Staatsloterij en Holland Casino’s.
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4.2.2  Opettajien työhyvinvointihanke – Kimpassa kuntoon: welzijn en 

fi theid voor leraren in het beroepsonderwijs

Dit is een lokaal project dat van mei tot oktober 2007 loopt op een 

instelling voor beroepsonderwijs en een voor volwasseneneduca-

tie in noord-Satakunta. Het wordt gefi nancierd door de gemeente 

Satakunta (die ook de onderwijsinstelling fi nanciert), en er is 

N44.300 ESF-subsidie beschikbaar gesteld. 

Het doel is om een plan voor de lange termijn te maken om de 

gezondheid van werknemers op de instellingen te verbeteren, met 

voorstellen op het gebied van:

−  Verbeteren van de mogelijkheden/capaciteiten om te werken;

−  Behoud van professionele competenties;

−  Time management.

De doelgroep is vooral de leraren van 40 jaar en ouder (dat is de 

meerderheid van de 70 leraren op deze instellingen).

Er wordt eerst een studie uitgevoerd (enquête en gesprekken), 

om gegevens te verzamelen over o.a. de manieren van lesgeven. 

Daarnaast worden activiteiten op het gebied van fysieke en mentale 

gezondheid gestart. Een team van deskundigen (waaronder een 

onderwijskundige, deskundigen op het gebied van volksgezondheid, 

en leraren zelf) voert het project uit.

4.2.3  Ikävirkku: vitaliteit voor oudere werknemers en het overdragen van 

kennis en vaardigheden in de gemeente Keminmaa

Ikävirkku is een tweejarig project (mei 2006-mei 2008), geïnitieerd 

en uitgevoerd door de gemeente Keminmaa in noord-Finland en 

de Kemi-Tornio hogeschool (polytechnic). Het wordt gefi nancierd 

vanuit het nationale TYKES programma (zie paragraaf 4.1.2).

De doelgroep is oudere medewerkers in alle afdelingen van de 

gemeente: Algemeen bestuur, Gezondheidszorg, Sociale dienst, 

Onderwijs en Cultuur

In totaal doen 215 mensen mee met dit project, waarvan 

50 (midden-) managers. In de sector onderwijs zijn alle zes ‘basis’-

scholen en één school voor voortgezet onderwijs betrokken; bij 

elkaar zo’n 20 leraren.

Het startpunt voor het project was een groeiende zorg over het 

welzijn van de oudere medewerkers; daarnaast was een vraag hoe 

kennis en vaardigheden van de medewerkers die bijna met pensioen 

gaan zijn over te dragen.
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Het gaat in dit project om een structurele verbetering van het 

welzijn, en een structurele manier om kennis over te dragen. Daartoe 

wordt een systeem van mentoring ontworpen, om de niet-geforma-

liseerde kennis die bijna-gepensioneerden hebben opgedaan over te 

dragen. En de oudere medewerkers worden geholpen om hun eigen 

mogelijkheden te kennen en welzijn te bevorderen.

Ook is er aandacht voor de managers: zij moeten structureel aan-

dacht gaan krijgen voor het welzijn, mogelijkheden en beperkingen 

van oudere medewerkers in hun (functionerings/beoordelings)-

gesprekken. Daartoe worden zij bijgeschoold en ondersteund.

Concreet zijn vijf groepen van de gemeente-ambtenaren aan de slag 

gegaan onder leiding van deskundigen van de Kemi-Tornio hoge-

school: vier groepen medewerkers die tegen hun pensioen (60 jaar) 

aan zitten en één groep managers. Allerlei manieren (gesprekken, 

enquêtes, observaties, studie-/ontwikkelingsdagen met medewerkers 

en leidinggevenden etc.) worden ingezet om te komen tot verande-

ringen.

Het project loopt nog, dus zijn er nog geen uitkomsten. Concreet 

streven de initiatiefnemers naar een meer positieve houding over 

oudere medewerkers, verschillende manieren waarop deze worden 

ondersteund door de gemeente, en richtlijnen voor managers om 

beter in te spelen op de behoeften van individuele medewerkers.

Een bedreiging voor het project is dat halverwege (lente 2007) een 

reorganisatie van de gemeente werd geïnitieerd om de begroting 

op orde te krijgen. Daardoor vielen ook gedwongen ontslagen. Dit 

maakt het mentor-model om kennis en vaardigheden over te dragen 

alleen nog maar urgenter, aldus de projectleider.

4.2.4 Werkklimaat gericht op welzijn in de gemeente Hyvinkään

In de gemeente Hyvinkään is een project uitgevoerd met als doel 

het werkklimaat op scholen en het welzijn van leraren, onderwijsas-

sistenten en management te verbeteren op de dertien ‘comprehen-

sive’ scholen (primair en onderbouw secundair onderwijs) in de 

gemeente. In totaal waren ongeveer 300 mensen betrokken bij het 

project. Het liep van oktober 2002 tot juli 2004 en werd deels gefi -

nancierd uit het TYKE-programma (voorloper van TYKES). Het initi-

atief lag bij de afdeling Onderwijs van de gemeente, en het project is 

vormgegeven in samenwerking met een centrum voor volwassenen-

onderwijs en professionalisering dat gelieerd is aan de universiteit 

van Helsinki.
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Er waren twee aanleidingen voor het project. Enerzijds werd gecon-

stateerd dat met name leraren vaak solitair werken, met weinig inter-

actie tussen collega’s. Dat kan een bedreiging zijn voor de kwaliteit 

van het lesgeven, maar ook voor de openheid tussen collega’s en het 

welzijn van de leraren op het werk. Anderzijds werd in de periode 

van het project de ‘geïntegreerde basiseducatie’ ingevoerd, een 

nieuwe opzet waarin het curriculum en de organisatie van het onder-

wijs doorliep van het eerste tot het negende leerjaar (leerlingen van 

6-15 jarigen), in tegenstelling tot het oude systeem waar het leerja-

ren 1-6 en 7-9 gescheiden waren. Scholen hebben in die periode dus 

veranderingen moeten doorvoeren.

De concrete doelen van het project zijn aan de hand hiervan als 

volgt geformuleerd:

−  vergroten van de betekenis/waarde van het werk (van leraren, 

onderwijsassistenten, managers);

−   ontwikkelen van een ‘lerende organisatie’ en gevoel van gemeen-

schap;

−  ontwikkelen van interactie op de werkvloer;

−  activiteiten en de cultuur op het werk evalueren en aan de hand 

daarvan verbeteren;

−  het curriculum vernieuwen in de richting van ‘geïntegreerde basis-

educatie’.

Het project bevatte verschillende soorten activiteiten. 

Er waren plenaire bijeenkomsten: een begin- en eindseminar en vijf 

open forummiddagen voor alle leraren van de dertien deelnemende 

scholen.

Een belangrijk aspect van het project was het trainen van manage-

mentteams van de scholen. Er waren scholingsdagen uitsluitend voor 

schoolleiders en scholingsdagen voor hele managementteams.

Daarnaast werd ook op schoolniveau aan de doelen gewerkt in 

kleine groepjes (de schoolleider plus drie a vier mensen), onder 

leiding van een externe adviseur.

Aan het begin en het eind werd een enquête gehouden onder de 

deelnemers over tevredenheid met het werk, verwachtingen en uit-

komsten van het project. 

Uit de eindevaluatie bleek dat leraren geïnspireerd werden door 

de plenaire bijeenkomsten, omdat zij daar nieuwe ideeën konden 

opdoen en ondersteuning van elkaar kregen. Deze bijeenkomsten 

hadden een positieve invloed op zowel het welzijn als de professio-

nele competenties van de betrokken leraren. 
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Op schoolniveau werden vaak bestaande goede praktijken verder 

uitgebouwd, zoals het werken in tweetallen, waardoor meer samen-

werking tussen leraren werd gestimuleerd.

Bij de teams van leidinggevenden zijn positieve effecten gevonden op 

verschillende gebieden: zij hebben een helderder inzicht gekregen in 

−  de rollen en taken van leidinggevenden;

−  het belang van een gevoel van eendracht/gemeenschap onder de 

medewerkers;

−  de waarde van medewerkerstevredenheid en hoe iedere medewer-

ker verantwoordelijk is voor het welzijn op het werk.

Ook hebben leidinggevenden meer systematisch hun eigen werk 

kunnen plannen en evalueren. 

Minder geslaagd was de poging om tot één manier van ontwikkelen 

te komen voor alle dertien deelnemende scholen. Het bleek dat veel 

ontwikkelingswerk op curriculum- en HRM-gebied toch beter op het 

niveau van de individuele school kan plaatsvinden dan op gemeen-

telijk niveau. Dit had deels te maken met een gebrek aan duidelijke 

visie en richtlijnen vanuit de gemeente.
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Malta

5.1 Personeelsbeleid in het onderwijs

5.1.1 Feiten en cijfers: onderwijsstelsel en –beleid

Malta is een van de kleinste landen van de EU, met iets meer dan 

400.000 inwoners op een gebied dat minder dan 1 procent van 

Nederland beslaat.

Het openbare onderwijs telt 75 instellingen voor primair onderwijs 

met 18.435 leerlingen, 35 instellingen voor secundair onderwijs met 

18.251 leerlingen, en 44 instellingen voor tertiair (incl. beroeps- en 

volwassenenonderwijs) onderwijs met 29.640 studenten.

Daarnaast is er een relatief omvangrijke private onderwijssec-

tor (vooral religieuze en privé-scholen), met 41 instellingen voor 

primair onderwijs (11.161 leerlingen), 30 voor secundair onderwijs 

(9.953 leerlingen), en 94 voor tertiair onderwijs (10.572 studenten). 

De onderwijscarrière is op Malta minder aaneengesloten dan in west- 

en noord-Europa. Er is veel ‘voortijdig schoolverlaten’ in de zin dat 

veel leerlingen na de onderbouw van het voortgezet onderwijs niet 

aan een vervolgopleiding beginnen. Dat aantal is wel dalende: 52 

procent van de 18-24 jarigen had in 2002 geen vervolgopleiding 

afgerond (of volgde die op dat moment), tegen 42 procent in 2004. 

Een scherper toezicht op de leerplicht (tot en met zestien jaar) is 

hier wellicht mede debet aan.

Aan de andere kant is er vergeleken met het EU-gemiddelde veel 

deelname aan enige vorm van onderwijs door mensen tussen 25 en 

45 jaar. Een deel van de ‘schade’ van het voortijdige schoolverlaten 

wordt zodoende later ingehaald.

Omdat Malta een klein land is, zijn de lijnen tussen nationale over-

heid en onderwijsinstellingen veel korter dan in veel andere landen. 

Het ministerie van onderwijs oefent veel invloed uit op de dagelijkse 

gang van zaken op de openbare scholen. Het beleid wordt voor een 

groot deel nationaal bepaald. Iedere school heeft een raad die het lan-

delijke beleid vertaalt naar beleidsplannen voor de instellingen, en op 

schoolniveau is de schoolleiding verantwoordelijk voor de uitvoering.

 

5.1.2 Feiten en cijfers: onderwijspersoneel

Het aantal medewerkers in het primair onderwijs is vrij stabiel 

gebleven in de afgelopen 10 jaar: ongeveer 2400 ‘teaching staff ’ 

(waar leraren en directe ondersteuners onder vallen). In het secun-

dair onderwijs is een grote groei doorgemaakt van 22 procent in de 

afgelopen 10 jaar naar bijna 4000 ‘teaching staff ’ in 2004.
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Op HRM-gebied geldt net als voor het overige onderwijsbeleid: de 

belangrijke lijnen worden uitgezet door de nationale overheid (voor 

het openbaar onderwijs). Het ministerie van onderwijs is verant-

woordelijk voor werving en selectie, scholing, mobiliteit, carrièrepa-

den en andere HRM-onderwerpen. 

In cao’s worden zaken als scholing, pensioen, salaris en andere 

arbeidsvoorwaarden geregeld. De Malta Union of Teachers fungeert 

niet alleen als vakbond (voor de gehele onderwijssector), maar ook 

als organisatie voor scholing van leraren.

De wettelijke pensioenleeftijd voor leraren is 61 jaar voor mannen, 

60 jaar voor vrouwen.

5.1.3 Levensfasegericht?

De gemiddelde leeftijd van de Maltese bevolking stijgt snel; de 

‘support ratio’ (aantal mensen in beroepsbevolking: aantal mensen 

niet in beroepsbevolking) daalt naar verwachting van ongeveer vier 

nu naar twee in 2020.

Er zijn algemene maatregelen (niet specifi ek voor de onderwijssec-

tor) die de nationale overheid neemt om deze vergrijzing het hoofd 

te bieden:

−  De toegang tot de arbeidsmarkt aantrekkelijker maken voor iedereen;

−  De fl exibiliteit van werknemers en bedrijven bevorderen;

−  Meer en effectiever investeren in menselijk kapitaal en levenslang 

leren.

De vereniging van werkgevers (Malta Employers’ Association) heeft 

hiernaast onder meer de volgende voorstellen:

−  Een later pensioen mogelijk (en voordelig) maken;

−  Werklozen verplicht beschikbaar maken voor scholing;

−  Lucratieve vroegpensioenregelingen terugdraaien;

−  Prikkels invoeren om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verho-

gen (o.a. kinderopvangcentra tegen gereduceerde tarieven, en één 

jaar vrijstelling van belasting voor (her)intredende vrouwen);

−  Flexibilisering van werktijden;

−  Effectief gebruik van uitzendbureaus.

Werknemers, verenigd in twee grote vakbonden, stellen onder meer 

het volgende voor:

−  Stimuleer arbeidsparticipatie van vrouwen;

−  Bescherm de gezondheid en veiligheid van menselijk kapitaal;

−  Moedig werklozen aan voor zichzelf te beginnen;

−  Stimuleer scholing ‘on the job’;

−  Stimuleer omscholing.
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Door dit soort maatregelen wordt de employability in de gehele 

arbeidsmarkt groter, is de verwachting.

5.2 Voorbeelden levensfasegericht personeelsbeleid

5.2.1  ‘Resource Teacher’: taken in een nieuw curriculum voor leraren van 

57 jaar en ouder

Leraren in het openbaar onderwijs (primair, secundair en post-

secundair onderwijs), met minimaal 30 jaar ervaring in lesgeven, 

kunnen ervoor kiezen in de laatste vier jaren voor hun pensioen 

(dus vanaf 57) 25 procent minder les te gaan geven.  Dit zijn de 

zogenoemde Resource Teachers. Tussen werkgever en werknemers is 

in 2001 afgesproken dat per zeven klassen er één Resource Teacher 

mag aangesteld worden, met een maximum van zes per school. 

De Resource Teachers krijgen in de 25 procent van hun tijd die 

is vrijgekomen een speciale taak in het implementeren van het 

National Minimum Curriculum (NMC).

Het National Minimum Curriculum

Het NMC, uitgegeven in 2000, beschrijft wat leerlingen en studen-

ten in verschillende sectoren van het onderwijs moeten leren. Het 

is van toepassing op zowel openbare als privé-scholen. Daarbij is 

een opvallende nadruk op burgerschaps- en sociale competenties, 

principes en ethiek (o.a. gelijke behandeling). De nadruk ligt op 

de uitkomsten van het onderwijs, waar die voorheen lag op de 

‘content’ die werd aangeboden. Op termijn wordt gestreefd naar 

onderwijs dat maximaal aansluit bij de individuele leerlingen. 

Om het NMC goed te implementeren ondersteunt het ministerie 

van onderwijs een scholingsprogramma voor onderwijspersoneel 

en nieuwe procedures om de voortgang te bewaken. De leraren 

worden met name bijgeschoold in het gebruik van meerdere didac-

tische methodes, aansluitend bij de behoeften en leerstijlen van 

leerlingen, en het samenwerken met andere actoren in de lokale 

gemeenschap.

Resource Teachers zijn de jaar/gebied-coördinatoren voor het NMC 

op hun school, en hebben in die functie onder meer de volgende 

taken:

−  inventariseren van de behoefte aan scholing in de school;

−  ontwerpen en implementeren van scholingsprogramma’s (voor 

leraren) en het bijwerken van het curriculum;
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−  organiseren van de (bij)scholing; materialen, faciliteiten en derge-

lijke;

−  organiseren van conferenties en seminars op het gebied van 

Management Development;

−  contactpersoon zijn voor nationale en internationale scholingsin-

stituten.

Er zijn twee belangrijke redenen dat deze functie is aangesteld. 

Enerzijds om de leraren in de laatste fase van hun carrière minder te 

belasten, aangezien met name op openbare scholen voor veel leraren 

een burnout dreigt. Anderzijds hebben deze leraren veel ervaring en 

die kan goed ingezet worden bij het destijds nieuwe initiatief van het 

NMC.

In de praktijk is het enthousiasme onder de leraren zelf voor deze 

mogelijkheid groot: vrijwel alle leraren die ervoor in aanmerking 

komen kiezen ervoor om Resource Teacher te worden, en verwel-

komen de verminderde werkdruk voor de klas en de nieuwe taken. 

Ieder jaar kunnen leraren er opnieuw voor kiezen of ze door willen 

gaan of terug willen naar een gewoon leraarschap; het blijkt dat 

vrijwel alle Resource Teachers dit ook blijven tot aan hun pensioen.

Dit voorbeeld is voor de overheid (de werkgever) dus drie vliegen in 

één klap: 

−  verminderde werkdruk waardoor minder risico op burnout (ziek-

tekosten) voor oudere leraren;

−  enthousiastere oudere leraren (die graag door willen werken tot 

hun pensioen);

−  implementatie van het NMC door ervaren krachten.

Daar staat natuurlijk wel tegenover dat de implementatie van het 

NMC op scholen feitelijk een kwart van de salarissen van de groep 

Resource Teachers kost. 

5.2.2 Pensioenbonus voor leraren die tot hun pensioen doorwerken

Er is een verschil in arbeidsvoorwaarden tussen leraren die voor en 

na 16 januari 1979 in dienst kwamen. De groep van na die datum 

heeft recht op een gewoon (staats-)pensioen, tweederde van het 

laatst verdiende inkomen tot een maximum van ongeveer N 10.000 

per jaar, terwijl de oudere groep een bonus krijgt van ruim N 30.000 

(als lump sum uitgekeerd bij pensionering) als zij tot aan hun pensi-

oen doorwerken. Dit geldt voor alle leraren in het openbaar (primair, 

secundair en tertiair) onderwijs. 
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Deze fi nanciële prikkel stimuleert de oudere groep leraren zo om 

langer door te werken. Dit gaat volgens de verantwoordelijken bij 

het ministerie van onderwijs echter niet ten koste van de (fi nanci-

ele) motivatie van jongere leraren; zij hebben bijvoorbeeld meer dan 

vroeger de mogelijkheid om sneller carrière te maken in het onder-

wijs.

5.2.3 Parttime inzet van gepensioneerde leraren

Tekorten aan onderwijspersoneel komen regelmatig voor in het 

openbaar onderwijs op Malta. Enkele oorzaken hiervan:

-  De niet-openbare sector (religieuze en privé-scholen) is aantrek-

kelijk voor leraren, omdat deze vaak betere arbeidsvoorwaarden 

bieden;

-  ‘Kleine’ vakken als Latijn en Arabisch worden slechts zelden 

gekozen aan lerarenopleidingen;

-  Toen Malta in 2004 lid werd van de EU was er een grote uittocht 

van leraren Maltees die in Brussel als vertaler gingen werken; dit 

veroorzaakte een groot tekort aan leraren Maltees;

-  Ambtenaren hebben volgens een recente regeling recht op vijf jaar 

onbetaald ouderschapsverlof met de garantie dat zij hun baan na 

die tijd terugkrijgen.

Als een tekort aan leraren dreigt op een school, worden gepensio-

neerde leraren regelmatig ingezet. Zij springen bij op parttime-basis. 

Dit kan variëren van het invallen voor enkele lessen tot het opvan-

gen van een vacature voor een heel jaar.  De gepensioneerde leraren 

verdienen minder per uur dan gewone leraren, en als zij meer dan 

het minimumloon gaan verdienen wordt hun pensioen (tijdelijk) 

stopgezet.

In het algemeen is er, ondanks deze beperkingen, een aanzienlijke 

groep leraren die op deze manier de tekorten helpt bestrijden. Dit 

heeft volgens de beleidsmakers ermee te maken dat veel leraren het 

heel prettig vinden om als zij nodig zijn nog een beetje les te blijven 

geven, ook na hun pensioen. Voor de instellingen is het prettig dat 

deze extra leraren al bekend zijn met de school en naar believen 

kunnen worden ingezet, en voor de overheid is deze groep voordelig 

en fl exibel. 



6
De ervaringen gewogen
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De ervaringen gewogen

In de voorgaande hoofdstukken zijn in totaal dertien voorbeelden 

van lpb in andere landen gegeven. In dit hoofdstuk willen we de 

voorbeelden langslopen en ‘wegen’ met het oog op de Nederlandse 

situatie. Welke voorbeelden kunnen Nederlandse scholen (en 

beleidsmakers) gebruiken om hun eigen lpb vorm te geven? En hoe 

kunnen die voorbeelden dan naar de Nwederlandse situatie worden 

vertaald?

We starten met een beknopt overzicht van de onderwerpen die in 

de verschillende voorbeelden aan bod zijn gekomen. Ook worden in 

het kort overeenkomsten in aanleiding, doelen en initiatiefnemers 

van lpb beschreven. In de tweede paragraaf staan we wat uitvoeriger 

stil bij de implicaties van de dertien voorbeelden voor Nederland; 

daarbij worden zeven onderwerpen behandeld die een inspiratie voor 

Nederlands lpb in het onderwijs kunnen zijn.

6.1 Overzicht voorbeelden

Welke onderwerpen kwamen in de dertien cases uit vier landen alle-

maal aan bod? Dat laat tabel 6.1 zien. De tabel geeft beknopt weer 

welke onderwerpen in welke voorbeelden aan bod komen. Zo is te 

zien of lpb over de cases en landen heen hetzelfde of juist verschil-

lend wordt uitgewerkt. Daarbij zijn onderwerpen die slechts zijde-

lings genoemd worden buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 6.1  Onderwerpen in de dertien voorbeelden

Verenigd Koninkrijk Zweden

Newham Kingston Cathedr.c. Kiruna Attr.Skola Malmö

Organisatie en primair proces

Organisatieveranderingen • •

Management Development •

Cultuur in de organisatie • •

Onderwijs (inhoudelijk) •

HRM-onderwerpen

Welzijn/gezondheid/reïntegratie • •

Scholing/levenslang leren • • • •

Kennisoverdracht oud->jong

Werving/selectie • • •

Taakdifferentiatie (ouderen) • •

Carrière(paden) • •

Werktijden/balans werk-privé •

Inzet gepensioneerden •

Gelijke behandeling naar leeftijd •

Finland Malta

IKKUNA Oppetajien Ikävirkku Hyvinkään Res.Teachers Pensioenb. Inzet 60+

Organisatie en primair proces

Organisatieveranderingen

Management Development • •

Cultuur in de organisatie • •

Onderwijs (inhoudelijk) • •

HRM-onderwerpen

Welzijn/gezondheid/reïntegratie • • • •

Scholing/levenslang leren • • •

Kennisoverdracht oud->jong • •

Werving/selectie

Taakdifferentiatie (ouderen) •

Carrière(paden) •

Werktijden/balans werk-privé • •

Inzet gepensioneerden •

Gelijke behandeling naar leeftijd

De uitwerking van lpb is verre van eenvormig, blijkt uit de tabel, 

al zijn er wel overeenkomsten te zien. Wat opvalt is de nadruk op 

scholing/levenslang leren; dit speelt een rol in zeven van de dertien 

voorbeelden, en in alle onderzochte landen. Daarnaast zien we 
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bepaalde thema’s die per land spelen; in het Verenigd Koninkrijk is 

veel aandacht voor gelijke behandeling en het bestrijden van leef-

tijdsdiscriminatie, in Zweden is organisatieontwikkeling een belang-

rijk aspect, de Finse voorbeelden hebben allemaal (ook) met fysieke 

gezondheid en reïntegratie te maken. De Scandinavische voorbeel-

den geven nauwelijks aandacht aan carrièrepaden in het onderwijs 

en de inzet van gepensioneerden, in tegenstelling tot het Verenigd 

Koninkrijk en Malta. 

Verder is het interessant om te zien dat twee voorbeelden ook een 

heel duidelijke onderwijsinhoudelijke component hebben (Attraktiv 

Skola en de Resource Teachers).

Er is één voorbeeld dat met geen van de organisatie- of HRM-onder-

werpen is verbonden, en dat is de Maltese pensioenbonus voor 

leraren die voor 1979 in dienst kwamen. 

Inhoudelijke trends in de voorbeelden

Er zijn, los van de precieze onderwerpen die behandeld zijn, een 

paar rode draden te ontdekken die door de voorbeelden in verschil-

lende landen lopen. 

Zo is de aanleiding voor vrijwel alle gevallen de vergrijzing geweest. 

Dit betekent niet dat de doelgroep ook naar leeftijd beperkt is. 

Integendeel, veel van de onderwerpen die in de lpb-voorbeelden 

worden genoemd komen alle medewerkers ten goede: organisatie- en 

managementontwikkeling, scholing/levenslang leren, kennisover-

dracht, werving/selectie, mogelijkheden om carrière te maken, een 

goede balans werk-privé en gelijke behandeling. De onderwerpen 

die wel een duidelijke leeftijdscomponent hebben zijn de inzet van 

gepensioneerden, en de (met name Finse) projecten op het gebied 

van gezondheid, welzijn en reïntegratie. Overigens richten veel pro-

jecten zich niet op het gehele onderwijspersoneel maar primair op 

leraren.

De vraag wie het initiatief neemt voor lpb, blijkt nauw samen te 

hangen met de verantwoordelijkheidsverdeling in het onderwijsbe-

leid. Zo zijn de beschreven initiatieven in Zweden en Finland vooral 

gemeentelijk (soms binnen landelijke subsidieprogramma’s), omdat 

gemeenten daar de fi nancier van een groot deel van het onderwijs 

zijn. In het Verenigd Koninkrijk zijn vooral initiatieven uit de hoek 

van beroeps- en hoger onderwijs beschreven. Omdat instellingen in 

die sectoren veel autonomie hebben om hun eigen beleid te maken, 

zijn daar in deze studie uitsluitend initiatieven van individuele 

instellingen gevonden. Op Malta heeft het ministerie van onderwijs 

een sterke greep op het (openbare) onderwijs, vooral het primair en 
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secundair onderwijs. Daar komen de initiatieven op het gebied van 

lpb vooral bij het ministerie vandaan, soms in onderhandeling met 

vakbonden.

Trends in landelijk beleid

Als we van de behandelde voorbeelden uitzoomen naar het niveau 

van het landelijke beleid (behandeld in paragrafen 2.1, 3.1, 4.1 en 

5.1), dan zien we variatie in de landelijke doelstellingen en metho-

des om die te bereiken. 

Zo wordt in Zweden in het programma Lärerlyftet een sterke verbin-

ding gelegd met de kwaliteit van het primaire proces, het onderwijs. 

De redenering is als volgt samen te vatten: voor beter onderwijs zijn 

betere leraren nodig, en om de kwaliteit van leraren te verhogen 

moeten we investeren in scholing, kwaliteit van management en het 

verhogen van de status van het beroep (zodat het voor ambitieuze 

mensen aantrekkelijker wordt). De ingezette methodes zijn subsi-

dies, maar ook regulering (verbod op de inzet van ongekwalifi ceerde 

leraren).

In het Verenigd Koninkrijk zien we een sterke nadruk, in de gehele 

arbeidsmarkt, op het voorkómen van (leeftijds-)discriminatie en 

daardoor op ‘leeftijdsneutraal’ beleid. Specifi ek aan de onderwijs-

sector is de aandacht voor de werkdruk. Verder is een van de 

beleidsdoelen ook een voldoende instroom van de ‘middengroep’, 

mensen van grofweg 35-55 jaar, die ooit een lerarenopleiding hebben 

gevolgd maar al direct of na enkele jaren het onderwijs de rug toe-

keerden. Deze groep is vergeleken met Nederland vrij groot. Veel 

van de methodes die worden ingezet zijn fi nancieel van aard, zoals 

bonusregelingen en het nieuwe pensioenstelsel, maar ook worden 

publiciteit/voorlichting en regulering ingezet.

In Finland zijn op landelijk niveau subsidieprogramma’s opgestart 

die vooral met ‘workplace development’ te maken hebben, met 

‘wellbeing at work’. We zouden dit de ‘zachte HRM’-kant kunnen 

noemen, waaraan echter ook een economische aspect is te onder-

scheiden: als werknemers goed in hun vel zitten, heeft dat een zeer 

positieve invloed op de kwaliteit én de effi ciëntie waarmee zij hun 

werk doen. Ook wordt de kans op burnout en andere gezondheids-

problemen verkleind, waardoor de instroom in wao-achtige rege-

lingen minimaal is. Overigens kennen de subsidieprogramma’s geen 

leeftijdsgrenzen; de achterliggende logica is dat HRM en welzijn op 

het werk iedereen ten goede zou moeten komen. De verantwoor-

delijkheid voor de methodes om deze doelen te bereiken liggen in 

Finland dus decentraal, bij de organisaties die subsidie aanvragen. 
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Zo wordt geprobeerd om een landelijk doel te verbinden aan een 

lokale uitwerking.

Op Malta is het landelijke HRM-beleid vooral gericht op het inzet-

baar maken en houden van mensen, anders gezegd op employability. 

Het middel om dit te bereiken is het beleid zoals dat landelijk wordt 

vastgesteld; scholen hebben relatief weinig eigen beleidsruimte op 

Malta.

6.2 Aanbevelingen: welke voorbeelden werken, en wanneer?

Op basis van de analyse van de verschillende voorbeelden nemen we 

in deze paragraaf enkele thema’s onder de loep die voor Nederland 

interessant zijn, met lessen die het Nederlandse onderwijs uit de 

onderzochte landen kan leren. Een deel hiervan wordt in Nederland 

in de praktijk gebracht, maar meestal niet systematisch. Een ander 

deel is relatief nieuw voor het Nederlandse onderwijs.

Werving en selectie in latere levensfasen

Opvallend aan het Verenigd Koninkrijk is de nadruk, zowel in 

het overheidsbeleid rond lpb als in de lpb-voorbeelden, op gelijke 

behandeling en het voorkómen van leeftijdsdiscriminatie. In 

Nederland zien we hiervoor ook wel aandacht; bijvoorbeeld in het 

pleidooi om seniorenregelingen tegen het licht van de Wet Gelijke 

Behandeling op grond van Leeftijd bij de arbeid te houden. Maar de 

uitwerking die er in het Verenigd Koninkrijk aan gegeven wordt is 

opvallend. Zowel in het landelijk beleid als in de casus van Newham 

College komt de werving aan bod van mensen halverwege hun werk-

zame leven of later. 

In Nederland zien we vooral jongeren instromen in het onderwijs. 

Dat hangt samen met de onderwijscarrière als fuik: ‘eenmaal leraar, 

altijd leraar’. Dit wordt ondersteund door gegevens over de loop-

baan van leraren (zie onder meer de Loopbaanmonitor Onderwijs 

van Ecorys); een substantieel deel stroomt na de lerarenopleiding 

in het onderwijs in, en verlaat de sector pas bij pensionering. Een 

uitzondering zien we in het beroepsonderwijs. Het komt voor dat 

bijvoorbeeld iemand met een elektrotechnische achtergrond een 

installatiebedrijfje heeft en halverwege zijn carrière de overstap naar 

lesgeven op een ROC maakt. Voor primair en voortgezet onderwijs 

zijn er echter nogal hoge muren tussen het onderwijs en andere sec-

toren. Dat wil zeggen: er stromen weinig mensen na enige tijd door 

van het onderwijs naar een andere sector, of andersom.



Levensfasegericht personeelsbeleid in andere landen66

6 
D

e 
er

va
ri

ng
en

 g
ew

og
en

Dit lijkt in het Verenigd Koninkrijk veel minder het geval: enerzijds 

is er een substantieel deel van de afgestudeerden van de lerarenop-

leidingen dat niet in het onderwijs gaat werken, anderzijds verlaten 

velen na enkele jaren de sector. Maar, en dat is hier van belang, een 

deel daarvan komt ook terug. En er is zelfs een fi nanciële prikkel, 

een ‘golden hello’, voor mensen die na hun veertigste besluiten tot 

een ‘tweede carrière’ in het onderwijs. Dit is een krachtig signaal 

dat mensen van alle leeftijden welkom zijn in het onderwijs. En het 

werpt zijn vruchten af, gezien de leeftijdsopbouw van onderwijs-

personeel. Uiteraard is daar de vergrijzing te zien. Maar ook is er 

een substantiële middengroep, waarvan een deel niet al een lange 

carrière in het onderwijs achter de rug heeft. Een voordeel hiervan 

is een gevarieerdere samenstelling van het personeel, naar leeftijd 

uiteraard, maar ook naar achtergrond. En bovendien blijkt uit onder-

zoek dat niet zozeer leeftijd, als wel het aantal jaren dat iemand het-

zelfde werk doet het risico op burnout vergroot. 

Wat kan Nederland hiermee? Hier ligt misschien niet zozeer een 

taak voor individuele instellingen, maar meer voor landelijk beleid 

met als doel het poreuzer maken van de schotten tussen verschil-

lende sectoren op de arbeidsmarkt. We zouden in dit verband 

niet zozeer van levensfasegericht personeelsbeleid maar meer van 

levensfasegericht arbeidsmarktbeleid kunnen spreken. Een levensfa-

segericht arbeidsmarktbeleid geeft mensen idealiter de mogelijkheid 

om ongeacht hun leeftijd een ommezwaai naar een ander beroep te 

maken; in dit geval bij voorkeur het onderwijs. Mogelijkheden voor 

zij-instroom en herintreders staan daarbij centraal, maar misschien 

is zelfs een fi nanciële prikkel zoals in het Verenigd Koninkrijk te 

overwegen.

Een belangrijke randvoorwaarde is natuurlijk dat de ‘middengroep’ 

zich welkom voelt om te solliciteren op een school en dat het imago 

van de onderwijssector goed is. In het Verenigd Koninkrijk wordt in 

de voorlichting benadrukt dat het onderwijs een goede balans tussen 

werk en privé mogelijk maakt. Daarnaast zien we dat in het kader 

van wetgeving rond gelijke behandeling ook carrièrepaden korter 

gemaakt zijn. Dus het onderwijs wordt wel voorgesteld als minder 

jachtig dan het bedrijfsleven, maar niet als een positie waarin geen 

vooruitgang meer is te boeken.

Dit is een duidelijk voorbeeld van lpb: het is levensfasegericht, want 

mensen in verschillende fasen hebben verschillende behoeften. En 

de onderwijssector speelt daarop in, in een poging de leeftijdsop-

bouw onder het personeel evenwichtiger te maken. 
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Lpb ‘en passant’

Bij drie van de voorbeelden (Attraktiv Skola in Zweden, Hyvinkään 

in Finland en Resource Teachers op Malta) valt een duidelijke onder-

wijsinhoudelijke focus op. Zo wil Attraktiv Skola de kwaliteit van de 

school verbeteren, in zowel het primaire proces als ondersteunende 

processen (werkorganisatie). Dat werd in Zweden hard nodig geacht 

in verband met het substantiële aantal leraren zonder bevoegdheid. 

Het project Attraktiv Skola is als het ware een erkenning dat de kwa-

liteit van de school en het lesgeven onlosmakelijk met de kwaliteit 

van de organisatie en HRM verbonden is.

Een andere insteek zien we bij de invoering in 2001 van de al 

genoemde Resource Teachers, oudere leraren die een taak konden 

krijgen in het implementeren van het nieuwe National Minimum 

Curriculum en de scholing van andere leraren daarin, tegen 25 

procent reductie van hun lesgeeftaken. Dat was in feite het verbin-

den van HRM-argumenten (het voorkomen van burnout onder de 

groep oudere leraren) met schoolontwikkelingsargumenten (een 

nieuw curriculum kan het beste worden ingevoerd en ondersteund 

door een ervaren groep leraren).

Een soortgelijke verbinding is ook in Hyvinkään gelegd; hier ging 

het om het integreren van het curriculum tot één doorlopend geheel 

voor leerlingen van zes tot vijftien jaar (landelijk onderwijskundig 

beleid), en het bestrijden van het isolement van leraren (HRM-

beleid).

In al deze gevallen zien we dat lpb heel goed samengaat met andere 

beleidsonderdelen. En sterker nog, dat het heel raadzaam is om 

zoveel mogelijk het lpb te verknopen met andere doelen. Dat ver-

kleint het risico dat lpb verwordt tot een tijdelijke aangelegenheid. 

Hoe meer raakvlakken met andere onderwerpen er zijn, hoe beter 

lpb in de organisatie verankerd wordt. En aangezien het onderwijs 

verzorgen het primaire proces is, zijn onderwijsinhoudelijke aspec-

ten van groot belang voor iedere onderwijsinstelling. Daarom is het 

voor alle Nederlandse scholen en instellingen die met lpb aan de 

slag gaan van groot belang om te bezien hoe eventuele maatrege-

len passen in het grotere geheel, en met name of er koppelingen te 

leggen zijn met het primaire proces. Zoals in Attraktiv Skola: scho-

ling inzetten om de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren, én om 

meer carrièreperspectieven te geven, én om de competenties van 

leraren van alle leeftijden op peil te houden. En de mogelijkheid 

bieden dat een pas begonnen leraar voor één semester een duobaan 

heeft met een oudere ervaren leraar: dit vergroot de kwaliteit van de 

beginnende leraar én verlaagt de werkdruk van de oudere leraar.
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Andere taken voor ouderen, werkt dat?

Het voorbeeld van de Resource Teachers op Malta houdt in dat 

leraren van 57 jaar en ouder 25 procent lesgeeftaken inruilen voor 

coördinatietaken in de implementatie van een nieuw curriculum en 

de scholing daaromheen. En in Malmö kan 50 procent of meer van 

de lesgeeftaken van 60+ leraren vervangen worden door relevante 

andere taken in de school.

Een belangrijke overeenkomst in de voorbeelden is de nadruk op 

het soort werkzaamheden. Het gaat niet om ‘bezigheidstherapie’ of 

‘klusjes’ voor leraren die eigenlijk op hun pensioen aan het wachten 

zijn. Belangrijk voor het succes van een dergelijk initiatief is dat het 

om taken moet gaan waarvoor de ouderen leraren, met al decennia 

ervaring in het onderwijs, bij uitstek geschikt zijn. 

Uit onderzoek10 blijkt dat erkenning van de deskundigheid van 

oudere leraren een factor is die helpt ervoor te zorgen dat leraren 

langer door willen werken. Een nieuwe taak in de school, zoals 

in het Maltese voorbeeld, is dan ook bij uitstek geschikt. Het gaat 

daarbij om het aanwenden van ervaring om iets nieuws tot stand te 

brengen.

In de Nederlandse situatie kunnen we in dat verband denken aan de 

onderwijsvernieuwingen: invoering van het competentiegericht leren 

in het mbo, en basisvorming en tweede fase in het vo. In hoeverre 

zijn oudere leraren betrokken geweest bij de vertaalslag naar de 

school? We zien en horen dat vaak juist een patstelling of frustratie 

is ontstaan bij de groep oudere leraren over ‘de zoveelste verande-

ring’, die naar hun ervaring topdown wordt opgelegd. Een invoering 

die juist gebruik maakt van de expertise van oudere leraren zou 

daarom de voorkeur verdienen, omdat:

−  oudere leraren dan onderdeel zijn van het nieuwe, in plaats van 

oppositie ertegen (samenwerking in plaats van verbittering);

−  oudere leraren nuttige kennis en vaardigheden hebben om het 

nieuwe in te voeren;

−  een beroep op die kennis en vaardigheden bevorderlijk is voor de 

motivatie van oudere leraren om langer door te werken;

−  nieuwe taken een frisse wind kunnen zijn in de laatste fase van 

een carrière in het onderwijs.

Zo’n opzet veronderstelt wel dat er voldoende budget is om een deel 

van de werktijd van de oudere leraren hieraan te besteden. Dat is 

een extra reden om de oudere docenten alleen taken ‘op niveau’ te 

10 O.a. ‘Active aging’, aangehaald in: Berger & Winnubst, Van afbouwen naar acti-
veren; levensfasegericht personeelsbeleid en de CAO’s primair en voortgezet onder-
wijs, Zoetermeer: EIM, april 2007.
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laten uitvoeren. Immers, als het om ‘klusjes’ gaat die ook door laag-

betaalde krachten uitgevoerd kunnen worden, kan dat niet alleen 

demotiverend zijn voor de oudere docent in kwestie, maar ook eco-

nomisch nadelig voor de organisatie.

Inzet van gepensioneerden

In veel landen, waaronder Nederland, bestaat de mogelijkheid in veel 

sectoren om ook na de offi ciële pensioendatum door te werken. Of 

zij dit ook willen is natuurlijk de vraag, zeker gezien de situatie in 

Nederland en andere Europese landen, waar onderwijspersoneel 

in de jaren 90 steeds vroeger met pensioen gingen door allerhande 

gunstige regelingen. Zouden de oudere leraren, die kennelijk zo 

naar hun pensioen verlangden dat zij zo vroeg mogelijk de sector 

verlieten, bereid zijn om op oproepbasis beschikbaar te zijn ná hun 

pensioen?

Wat dat verlangen naar het pensioen betreft: oudere werknemers 

blijken best langer te willen doorwerken, als het hun gevraagd 

wordt11. En juist daar blijkt vaak een probleem te zitten: managers 

gaan ervan uit dat mensen zo snel mogelijk met pensioen willen. Dit 

is dus nog een argument voor het ‘mensgerichte’ management.

Het blijkt verder uit de voorbeelden uit het Verenigd Koninkrijk en 

Malta dat een heel groot deel van de gepensioneerde leraren graag op 

oproepbasis beschikbaar blijft. Volgens de beleidsmakers op Malta 

vinden leraren het na een leven lang lesgeven heel lastig om afscheid 

te nemen van de sector en springen zij graag bij, zeker als de nood 

hoog is. 

Op Kingston College wordt de binding met de werkgever genoemd 

als een argument waarom de meerderheid van het onderwijzend/

academisch personeel ervoor kiest op oproepbasis beschikbaar te 

blijven. Daarnaast kan er een fi nancieel argument spelen: een aan-

vulling op het pensioen. Op Malta geldt dit fi nanciële argument veel 

minder: als een gepensioneerde boven het minimumloon uitkomt 

wordt diens pensioen (tijdelijk) stopgezet. Maar desondanks is er 

dus een substantiële groep gepensioneerden die beschikbaar blijft 

voor het onderwijs.

De sleutel hiertoe is wellicht de waardering: de gepensioneerde weet 

dat hij/zij noodzakelijk is, er wordt een dringend beroep op hem/

haar gedaan om bij te springen. De ervaring van ‘nuttig en nodig 

zijn’ in het onderwijs lijkt een belangrijke motivatie. 

11 Onderzoek aangehaald door Ronald de Leij, hoofd Strategische 
Beleidsontwikkeling van werkgeversvereniging AWVN, op slotconferentie 
Ambrosia, 17 april 2007.
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Ook in de Nederlandse situatie kunnen deze voorbeelden worden 

gebruikt. Bijvoorbeeld om een goed ‘gepensioneerdenbeleid’ te 

voeren, als school/ ROC/ hogeschool/ universiteit na te denken over 

hoe contact met de gepensioneerden onderhouden kan worden. 

Daarbij is het natuurlijk van het grootste belang dat mensen met een 

goed gevoel over de instelling met pensioen gaan; waardering voor 

hun werk en hun ervaring moet prominent worden uitgedragen. 

Onder die voorwaarden zouden ook Nederlandse gepensioneerden 

wellicht kunnen bijspringen waar dreigende tekorten zijn. Dit kan 

een school tijdelijk uit de brand helpen, al is het geen structurele 

oplossing voor lerarentekorten.

‘Mensgericht management’ en voortdurende ontwikkeling 

Wat uit de voorbeelden van Cathedral Centre, Kiruna en Ikärvikku 

blijkt, is het belang van goed management als sleutel voor lpb. En 

goed management betekent opmerkzaam management, dat bijvoor-

beeld ziet dat bepaalde medewerkers problemen hebben met de 

balans werk en privé, of gefrustreerd raken in het gebrek aan car-

rièremogelijkheden. De ‘dialoog tussen leidinggevende en medewer-

ker’ (Kiruna) is daartoe een instrument. En daarnaast betekent goed 

management ook stimulerend management, dat medewerkers aan-

moedigt om niet mentaal ‘af te haken’ en de weg van de minste weer-

stand te kiezen, maar juist het beste uit zichzelf te halen. Cathedral 

Centre heeft wat dat betreft een personeelsbeleid wat geheel in lijn is 

met de missie: mensen aanmoedigen steeds verder te komen in het 

ontwikkelen van hun vaardigheden. Dat geldt voor degenen die vol-

wassenenonderwijs volgen, maar dus ook het personeel.

In hoeverre kunnen Nederlandse onderwijsinstellingen iets met deze 

voorbeelden? Er zijn immers vaak niet zulke carrièremogelijkheden 

als die op Cathedral Centre, waar een assistente uit de catering uit-

eindelijk leraar is geworden.

Wellicht is dat een extreem voorbeeld, maar dat neemt niet weg dat 

er principes uit te halen zijn die heel goed op Nederlandse onder-

wijsinstellingen zijn toe te passen. We noemen er drie:

−  Iedere medewerker moet zich gewaardeerd voelen, letterlijk: de 

waarde kennen die hij/zij voor de organisatie heeft. Het manage-

ment heeft tot taak dit uit te dragen. Dit heeft positieve gevolgen 

voor het imago als werkgever;

−  Wees als management creatief en bereid om ver te gaan in het 

faciliteren van carrièrewensen; het is enorm motiverend voor 

medewerkers die iets anders willen gaan doen dat ze daar de 

mogelijkheden toe krijgen. Dit komt ook de organisatie zeer ten 

goede (zie ook het volgende punt);
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−  Scholing en professionele ontwikkeling moet worden aangemoe-

digd; het gaat niet om het voldoen aan een verplicht aantal uren 

deskundigheidsbevordering per jaar, maar om het verder ontwik-

kelen van de medewerker. Dit levert grote voordelen op voor 

zowel de medewerker als de organisatie: competentere medewer-

kers die ook enthousiaster zijn over de geboden mogelijkheden. 

Zij leveren beter werk, en zijn minder vaak ziek. 

Risico’s en kansen van gezondheidsprojecten

In Finland is opvallend dat alle projecten met fysieke gezondheid te 

maken hebben. Op dit gebied geldt uiteraard dat voorkomen beter 

is dan genezen, en daarom is preventie een belangrijk doel. In dat 

opzicht is IKKUNA al aan de late kant, aangezien de deelnemers van 

dat project al worden doorverwezen door de bedrijfsarts. 

Uiteraard moeten er mogelijkheden zijn voor curatief beleid, gericht 

op fysieke en/of psychische gezondheid, als mensen vastlopen in het 

werk. Maar op de manier van het IKKUNA-project bestaat het risico 

van stigmatisering. Uit andere studies die EIM heeft gedaan op dit 

terrein blijkt dat het soort groepen met alleen ‘bijna-burnout-geval-

len’ al snel een sterk negatief imago krijgen. Dat weerhoudt poten-

tiële deelnemers ervan deel te nemen (want zij willen niet bij ‘de 

kneusjes’ in een groep), en het zou ook negatieve stereotypen over 

‘zieke ouderen’ kunnen versterken bij leidinggevenden. Dat zou het 

gebrek aan medewerking kunnen verklaren.

Het voorbeeld van de bve-instellingen in noord-Satakunta 

(Opettajien työhyvinvointihanke) is preventiever van aard. Het 

gaat daar met nadruk om een verandering van de structuren, voor 

een ruime doelgroep (40+). Ook de multi-disciplinaire aanpak, 

waarbij fysieke en mentale gezondheid worden verbonden met het 

behoud/verbeteren van competenties en leraren zelf worden betrok-

ken, is veelbelovend. Ikävirkku kent grotendeels dezelfde manier 

van werken: structureel en multidisciplinair, gericht op welzijn. 

Daarnaast vraagt Ikävirkku aandacht voor de overdracht van kennis 

van bijna-gepensioneerden naar jongere medewerkers. 

Deze voorbeelden zijn een aansporing voor Nederlandse instellingen 

om naar hun structuren te kijken: 

−  Zijn er voldoende mogelijkheden voor alle medewerkers hun com-

petenties blijvend te ontwikkelen? 

−  Zijn er mogelijkheden voor alle medewerkers om hun ‘tijd te 

managen’ (balans werk-privé)? 

−  Wordt kennis van bijna-gepensioneerden structureel goed overge-

dragen?
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−  Worden dreigende (werkgerelateerde) gezondheidsproblemen 

tijdig opgespoord?

Landelijke ondersteuning, lokale uitwerking

Tot slot nog iets over de aanpak van lpb-initiatieven. Zoals we in 6.2 

constateerden ontspruiten veel initiatieven voor lpb op het niveau 

waar de HRM-gebied sowieso al ligt. Dat kan dus verschillen per 

onderwijssector. In het Nederlandse onderwijsbeleid is steeds meer 

beslissingsruimte naar de instellingen verplaatst. Het is dus moeilijk 

denkbaar dat landelijk beleid met gedetailleerde voorschriften (zoals 

Malta) effectief zou zijn. 

Dat neemt niet weg dat er wel landelijke mogelijkheden zijn. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een stimuleringsregeling waarop indivi-

duele instellingen kunnen intekenen. Een goed voorbeeld hiervan is 

het TYKES-programma in Finland. Dit legt de inhoudelijke uitwer-

king decentraal neer, terwijl er wel een stimulerende werking van 

een subsidie met landelijke doelen kan uitgaan. Ook de program-

ma’s Veto (Finland) en Attraktiv Skola (Zweden) zijn op die manier 

opgezet. In Nederland zijn er al voorbeelden van deze aanpak, 

onder meer in Ambrosia (Bve-instellingen konden intekenen op het 

project met een eigen projectplan, er was subsidie uit het landelijke 

Arbeidsmarktfonds beschikbaar, en de coördinatie was mede in 

handen van de Mbo Raad). 

Zo’n aanpak combineert het aantrekkelijke van een subsidie als 

beleidsinstrument (geen verplichtingen maar vrijwilligheid) met 

een effectieve aanpak (want de uitwerking is lokaal, aansluitend op 

specifi eke behoeften die er zijn). Als zo’n project/programma goed 

ondersteund en gemonitord wordt, biedt dat grote kansen op syner-

gie, omdat instellingen ook van elkaar kunnen leren. Om die reden 

is het verspreiden van kennis en ervaringen een expliciet doel van 

Attraktiv Skola, TYKES en Veto.
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