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	 Samenvatting

Scholen die bij gebrek aan docenten hun toevlucht zoeken tot het aanbieden van lessen 
op video voor parallelklassen, met onderwijsassistenten die de orde handhaven. Grotere 
klassen, minder lessen en een groter risico van voortijdig schoolverlaten. Dat zijn de 
mogelijke gevolgen van het lerarentekort zoals dat zal ontstaan als er nu geen maatrege-
len genomen worden.

De onderwijsarbeidsmarkt staan de komende jaren forse tekorten te wachten. Al vanaf 
volgend jaar verlaten grote groepen leraren het onderwijs vanwege het bereiken van de 
(pre)pensioengerechtigde leeftijd. De instroom van nieuwe goed gekwalificeerde lera-
ren is onvoldoende om dit verlies te compenseren. Van de nieuwkomers houdt een groot 
deel het na een paar jaar weer voor gezien, geconfronteerd met slechte begeleiding en 
een gebrek aan carrièreperspectief. Het tekort wordt groter doordat mannen, bepaalde 
categorieën allochtonen en academici zich relatief weinig aangetrokken voelen tot een 
baan in het onderwijs.

Dit vooruitzicht was voor de Tweede Kamer aanleiding om de Onderwijsraad te vra-
gen hoe het onderwijsveld het beste kan inspelen op de verwachte tekorten. De 
Onderwijsraad geeft in dit advies een analyse van de onderwijsarbeidsmarkt en signa-
leert diverse knelpunten die scholen ervaren bij het uitvoeren van goed personeelsbe-
leid. Sommige problemen vragen om structurele maatregelen, andere problemen zijn 
van tijdelijke aard en moeten ook als zodanig behandeld worden. 

Structureel zijn er te weinig voltijders, mannen, bepaalde categorieën allochtonen en 
academici werkzaam in het onderwijs. Ook zijn de tekorten in bepaalde regio’s en voor 
bepaalde schoolsoorten en vakken nijpender dan elders. Daarnaast is het loopbaan-
perspectief in het onderwijs te beperkt, wat het onderwijs voor bepaalde groepen een 
onaantrekkelijke sector maakt. Conjuncturele problemen die de raad signaleert zijn een 
groter personeelstekort in tijden van hoogconjunctuur en een tijdelijk tekort door de 
aanstaande massale pensionering van babyboomers. Daarnaast ontstaan door demogra-
fische verschuivingen in bepaalde regio’s tekorten of overschotten aan personeel. Tot 
slot speelt het personeelstekort de komende jaren minder in het basisonderwijs dan in 
het voortgezet onderwijs, doordat er de laatste jaren minder kinderen geboren zijn.

Veel van de in dit advies genoemde oplossingsrichtingen zijn in feite al bekend, maar 
stuiten in de praktijk blijkbaar steeds weer op diverse problemen. Met dit advies wil de 
Onderwijsraad de behoefte aan een krachtig beleid op alle fronten nog eens duidelijk 
onderstrepen. Hoofdlijn in het advies is dat het niet voldoende is om het kwantitatieve 
lerarentekort op te lossen. Om het probleem structureel aan te pakken is ook een kwali-
teitsimpuls nodig. Daarbij kan gedacht worden in termen van carrièreperspectief, salaris 
en verhoging van het opleidingsniveau. Deze kwaliteitsverbetering zal het beroep van 
leraar aantrekkelijker maken en zo ook effect hebben op het kwantitatieve probleem. 
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Ook is het noodzakelijk het onderwerp zodanig in de publieke belangstelling te zetten, 
dat de noodzaak tot het vinden van oplossingen nu gevoeld wordt, en niet pas wanneer 
de problemen echt nijpend worden en het niveau van het onderwijs door het lerarente-
kort in het gedrang komt. 

Aanbeveling 1: Ontwikkel meer differentiatie, niet alleen naar beneden maar ook naar 
boven
Het carrièreperspectief van onderwijspersoneel moet aanzienlijk verbeteren om de sec-
tor aantrekkelijk te houden voor huidige en toekomstige werknemers. Daarbij moet 
vooral de groei in de loopbaan van de leraar centraal staan, door daadwerkelijk gebruik 
te maken van de ruimte die er is voor functiedifferentiatie en bijvoorbeeld functies als 
senior-docent in te voeren. Het hiervoor te gebruiken functiebouwwerk moet geënt zijn 
op het onderwijs en niet op de overheid of het bedrijfsleven. De overheid moet cao-part-
ners voldoende (financiële) ruimte geven om deze functiedifferentiatie te bekostigen. 
Daarnaast zou ook het opleidingsniveau van delen van de zittende beroepsgroep moeten 
worden verhoogd door bijvoorbeeld master- of promotieopleidingen. Na- en bijscholing 
zou een meer verplichtend karakter moeten krijgen en moeten bijgehouden worden in 
een centraal register zoals in de medische sector. Dit register kan vervolgens gekoppeld 
worden aan een scholingstoeslag.

Aanbeveling 2: Stimuleer in- en uitstroom op verschillende momenten en tussen verschil-
lende sectoren
De onderwijssector geldt nog steeds als een gesloten circuit. De raad pleit voor het ver-
sterken van de uitwisseling tussen binnenschoolse en buitenschoolse educatiegerichte 
loopbanen. De overheid moet stimuleren dat het normaal wordt om een tijd in het 
onderwijs te werken en dan weer uit te stromen (en omgekeerd). Daarnaast kan ook 
gekeken worden naar het invoeren van combinatiefuncties, bijvoorbeeld onderwijsas-
sistent-kinderopvangleidster en leraar-trainer bedrijfsopleidingen. Een andere mogelijk-
heid is om docenten – vooral van tekortvakken – in bijvoorbeeld maatschap- of coöpera-
tieconstructies hun diensten aan te laten bieden aan meerdere scholen. Ook binnen het 
onderwijs zelf moet verandering van sector makkelijker worden. 

De raad ziet niet veel mogelijkheden om personeel in overschotregio’s te verschuiven 
naar tekortregio’s. Scholen in tekortregio’s zijn het meest gebaat bij extra middelen om 
zelf naar creatieve oplossingen te kunnen zoeken. De lokale overheid kan daarbij helpen 
door bijvoorbeeld het reserveren van huisvesting voor docenten.

Aanbeveling 3: Doorbreek het gelijkheidsprincipe bij verbetering van de arbeidsvoorwaar-
den 
Om toekomstige tekorten tegen te gaan, zijn concurrerende arbeidsvoorwaarden voor de 
onderwijssector noodzakelijk. Daarbij is het nodig een duidelijk onderscheid te maken 
tussen structurele en conjuncturele tekorten. Beide typen tekorten vragen om verschil-
lende soorten maatregelen. Structurele beloningsachterstanden moeten worden wegge-
werkt, bijvoorbeeld door het inkorten van de standaard-salarisschaal van achttien naar 
twaalf jaar, zoals ook in andere (publieke) sectoren gebruikelijk is. Daarnaast is meer 
variatie gewenst: de arbeidsvoorwaarden zijn nu te egalitair van karakter, waardoor 
excellentie onvoldoende wordt beloond en schaarste onvoldoende bestreden. Scholen 
kunnen laten zien dat zij belang hechten aan kennis door bijvoorbeeld het toekennen 
van een diplomabonus aan academici (of eerstegraadsbevoegden). De raad denkt verder 
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aan toeslagen voor bijvoorbeeld specifieke vakken, vacatures in de Randstad en bepaal-
de leerwegen van het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). Buitenlandse 
ervaringen laten zien dat toeslagen voor tekortvakken en op achterstandsscholen kun-
nen werken om leraren aan te trekken en te behouden. Ook zouden leraren financieel 
gestimuleerd kunnen worden om (tijdelijk) meer uren te werken. 

Aanbeveling 4: Voer duidelijk beleid voor nieuwkomers en ondervertegenwoordigde groe-
pen
Nieuwkomers op de onderwijsarbeidsmarkt hebben het moeilijk. Ze krijgen lastige groe-
pen, worden onvoldoende wegwijs gemaakt in hun nieuwe werkomgeving en hun plan-
nen stuiten op scepsis bij (oudere) collega’s. De raad is voorstander van het instellen van 
boventallige pools, met name gevuld door ervaren leerkrachten, die bij problemen kun-
nen bijspringen. Ook kan overwogen worden om dergelijke pools in de plaats te laten 
komen van bapo-uren (bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers). Oudere 
docenten kunnen daardoor worden ontlast (niet meer verantwoordelijk voor een klas), 
terwijl hun ervaring niet verloren gaat voor de school. Daardoor kunnen nieuwkomers 
in een vrij stabiele omgeving ervaring opdoen. Daarnaast zijn mannen en bepaalde cate-
gorieën allochtonen op dit moment sterk ondervertegenwoordigd in het onderwijs. De 
eerdergenoemde maatregelen in de financiële en loopbaansfeer zullen naar verwach-
ting meer mannen aantrekken. Ten aanzien van allochtone studenten behoeft met name 
het vinden van praktijkstageplaatsen extra aandacht. Hoewel de raad de instroom van 
allochtone studenten belangrijk vindt, past hier geen dwang. Wel ligt er een taak voor 
schoolbesturen en schoolleiders om de bezwaren van team en ouders tegen allochtone 
stagiaires en personeelsleden weg te nemen. Directeuren en teams die al ervaring heb-
ben met allochtone werknemers, kunnen op andere scholen uitgenodigd worden om 
hierover te vertellen. Verder kan gedacht worden aan het inschakelen van nieuwe groe-
pen, zoals gepensioneerden die lesgeven in hun oude vak en studenten van tekortvak-
ken. Ook hierbij moet echter altijd de kwaliteit van het onderwijzend personeel voorop-
staan.

Aanbeveling 5: Voer een formatiebeleid gericht op de lange termijn, dat sterker gekoppeld 
is aan veranderingen in het onderwijsproces zelf 
Om schoolbesturen en scholen in staat te stellen een formatiebeleid voor de langere ter-
mijn te voeren, moeten snel (regionale) kengetallen aan het onderwijsveld ter beschik-
king worden gesteld. Aangezien diverse schoolbesturen en scholen momenteel hun 
onderwijs anders inrichten, moet het formatiebeleid ook daarmee rekening houden. Een 
ander onderwijsproces leidt misschien niet zozeer tot een behoefte aan minder leraren, 
maar wel aan een ander type leraar. Er valt op voorhand weinig te zeggen over hoe die 
veranderingen precies uitwerken voor het formatiebeleid, maar met behulp van scena-
rio’s zouden schoolbesturen daar wel een inschatting van kunnen maken. Van belang is 
tevens dat een ander onderwijsproces niet alleen ingericht wordt vanuit het perspectief 
van de leerling, maar ook vanuit dat van de leraar. Deze moet zich meer bewust worden 
en meer gewezen worden op de carrièremogelijkheden binnen het onderwijs.

Om deze problematiek voldoende onder de aandacht te brengen, adviseert de raad de 
Tweede Kamer daarnaast een analytisch parlementair onderzoek in te stellen om het 
belang dat de Kamer hecht aan de positie van de leraar duidelijk te maken. Op het ter-
rein van de leraar zijn veel verschillende actoren actief. Houden al deze instanties zich 
bezig met de juiste onderwerpen en doen ze de juiste dingen in relatie tot elkaar? Is er 
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sprake van een goed verdeeld domein waarbinnen de verschillende actoren weten wie 
wat behoort te doen en houdt iedereen zich daaraan? Een analytisch parlementair onder-
zoek zal aanwijzingen opleveren voor een betere spelverdeling naar onderwerp en actor.
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1	 Inleiding

1.1	 Meer	waardering	voor	het	leraarschap

De verwachting is dat de komende jaren kranten en websites veel vacatures zullen bevat-
ten voor nieuw onderwijspersoneel. Al vanaf volgend jaar kunnen grote groepen leraren 
het onderwijs verlaten vanwege het bereiken van de (pre)pensioengerechtigde leeftijd. 
De onderwijssector heeft de komende jaren dan ook veel nieuwe werknemers nodig om 
de huidige generatie te vervangen. Met name in het voortgezet onderwijs ontstaan grote 
tekorten. Omdat vanaf 2007 ook een opleving van de economie verwacht wordt, zal 
de onderwijssector extra moeten concurreren met andere sectoren. De instroom op de 
pabo’s en lerarenopleidingen is onvoldoende om de uitstroom te compenseren. Door de 
geringe instroom komen bepaalde lerarenopleidingen ook onder ernstige (financiële en 
onderwijskundige) druk te staan.

Het tekort wordt verscherpt doordat sommige groepen zich niet aangetrokken voelen tot 
een baan in het onderwijs. De onderwijsarbeidsmarkt is daarom vrij eenzijdig samenge-
steld. Er zijn steeds minder mannen in werkzaam en de sector trekt ook weinig alloch-
tonen. Allochtone leraren kunnen een sleutelrol spelen bij het contact tussen school en 
allochtone leerlingen en zijn daarom onmisbaar in het integratieproces. Het blijkt echter 
dat de uitval onder allochtone studenten op pabo’s en lerarenopleidingen erg hoog is, 
mede door het moeilijk vinden van stageplaatsen. Academici vormen een derde groep 
die het onderwijs steeds vaker links laat liggen. Zij ervaren de beloning en het carrière-
perspectief in de onderwijssector als te gering.

Dit advies gaat dan ook in op de vraag hoe de aantrekkelijkheid van het beroep van 
leraar vergroot kan worden door het creëren van meer mogelijkheden voor professio-
nalisering. Het werven én vasthouden van voldoende deskundig en goed gemotiveerd 
onderwijspersoneel in de scholen is volgens de raad van cruciaal belang voor de jeugd, 
de samenleving en de economie. De aantrekkelijkheid van het beroep en een optimaal 
functioneren en presteren van de leraar zijn voor een deel afhankelijk van de werkom-
standigheden in het onderwijs. Hoewel de meeste werknemers in de onderwijssector 
tevreden zijn met hun baan, zijn veel leraren minder tevreden over de omstandigheden 
waaronder zij hun werk moeten doen. Daarbij gaat het om een heel scala van aspecten, 
maar heel belangrijk daarbij is de positionering van de leraar als professional.1 Met meer 
ruimte en erkenning voor de leraar zal hij of zij zijn/haar vak beter kunnen uitoefenen en 
tot een beter functioneren en presteren kunnen komen. Daarmee zijn dan tevens de aan-
trekkelijkheid en het imago van het lerarenberoep gediend. 

Enig historisch besef is wenselijk. Het vraagstuk rondom het werven en vasthouden van 
(nieuwe) leraren is immers niet van vandaag of gisteren. Richtinggevend voor het beleid 
van de afgelopen vijftien jaar is de nota Een beroep met perspectief van de Commissie 

1 Onderwijs aan het woord, 2006.
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Toekomst Leraarschap geweest.2 Hoewel er sinds deze tijd enorm veel beleid is ontwik-
keld en ingevoerd, kan tegelijkertijd geconstateerd worden dat een groot deel van de 
nota ook nu nog op dezelfde manier geschreven zou kunnen worden. Pleidooien voor 
meer ruimte voor de leraar, meer loopbaanmogelijkheden en betere arbeidsvoorwaar-
den zijn zowel in 1993 als in 2006 belangrijke thema’s. Ook dit nieuwe advies van de 
Onderwijsraad sluit op deze onderwerpen aan. Veel oplossingsrichtingen zijn bekend, 
maar stuiten in de praktijk blijkbaar steeds weer op diverse problemen. Met dit advies 
wil de Onderwijsraad de behoefte aan een krachtig beleid op alle fronten nog eens dui-
delijk onderstrepen. Anders hebben we in de toekomst wellicht te maken met het hieron-
der beschreven scenario.

Scenario	lerarentekort
Wat gebeurt er wanneer geen adequate maatregelen worden genomen om lerarente-
korten tegen te gaan?

Reacties van scholen
De eerdere ervaringen met lerarentekorten in het voortgezet onderwijs suggereren 
dat scholen in eerste instantie hun toevlucht zoeken tot het aanstellen van leraren in 
opleiding en onbevoegden. Als deze maatregelen ook geen soelaas meer bieden, dan 
zullen met name scholen in het voortgezet onderwijs voor een groeiend aantal vakken 
gedwongen zijn om klassen samen te voegen of vakken zelfs helemaal te schrappen. 

Lessen op video?
In Engeland zijn voorbeelden bekend van scholen die bij gebrek aan docenten hun 
toevlucht zochten tot het aanbieden aan lessen op video voor parallelklassen.3 Bij een 
dergelijke noodoplossing zijn echter nog steeds onderwijsassistenten nodig die de 
orde handhaven. Het is bovendien de vraag of die in staat zijn om alle vragen vanuit 
de klas te beantwoorden.

Maatschappelijke consequenties
Op de korte termijn leiden lerarentekorten waarschijnlijk tot grotere klassen en minder 
lessen. Dit kan bijvoorbeeld weer leiden tot meer zittenblijvers, waardoor de vraag 
naar leraren nog verder zal toenemen. Op de langere termijn zullen de maatschappe-
lijke gevolgen waarschijnlijk nog groter zijn. 

Daarbij zullen vooral die regio’s en schooltypen worden getroffen, die nu al de meeste 
problemen ondervinden bij het aantrekken van docenten, zoals vmbo-scholen (voor-
bereidend middelbaar beroepsonderwijs) in de grote steden. Het gevolg daarvan is dat 
vooral kwetsbare groepen worden getroffen en dat er daardoor een groot risico is van 
toename van voortijdig schoolverlaten. Een toename van het aantal voortijdige school-
verlaters brengt bijvoorbeeld grote sociale kosten met zich mee, doordat drop-outs 
minder kansen op werk en inkomen hebben.

In het licht van de hoge sociale kosten van een dergelijk toekomstscenario is het ver-
standiger om nu te investeren in de leraar: voorkomen is beter (en goedkoper) dan 
genezen. 

2  Commissie Toekomst Leraarschap, 1993. 

3  Zie bijvoorbeeld Video links beat teacher shortages, 2001.
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1.2	 Adviesvragen

Sinds het rapport van de Commissie Toekomst Leraarschap in 1993 zijn er diverse rap-
porten gepubliceerd over de leraar. Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap) brengt sinds 2001 jaarlijks een nota Werken in het onderwijs uit, waar-
in de belangrijkste ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt geschetst worden. 
Terugkerende thema’s in deze nota’s blijven de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden, 
de professionalisering van de beroepsgroep en de loonontwikkeling. Ook is er sinds 
1999 in de maatwerknota’s aandacht besteed aan functiedifferentiatie voor leraren. 
Daarnaast heeft het ministerie in 2004 een beleidsplan onderwijspersoneel uitgebracht, 
verschijnen jaarlijks arbeidsmarktbarometers en aandachtsgroepenmonitors en is er in 
opdracht van het ministerie onderzoek verricht naar functiedifferentiatie (2003), arbeids-
satisfactie (2004) en de betrokkenheid van de leraar bij onderwijsinnovaties (2006).4 Ook 
door of in opdracht van het SBO (Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt) zijn de afgelo-
pen jaren tal van rapporten uitgebracht, met als thema’s onder meer functiedifferenti-
atie, professionalisering, het tekort aan mannelijke pabo-studenten, tekorten in de perso-
neelsvoorziening en interne mobiliteit in het onderwijs.5 Maar ondanks de stortvloed aan 
adviezen en onderzoeken blijft het lerarentekort een groot probleem.

Als gevolg van de hierboven geschetste ontwikkelingen zijn de volgende vragen rele-
vant.
•  Hoe kunnen besturen en scholen het beste anticiperen op de toekomstige tekor-

ten die mede ontstaan door de vergrijzing?
•  Hoe kunnen met name ondervertegenwoordigde groepen meer geïnteresseerd 

worden voor een baan in het onderwijs? 
•  Hoe kan het carrièreperspectief van onderwijspersoneel vergroot worden?

De Vaste Kamercommissie voor Onderwijs heeft de Onderwijsraad gevraagd een advies 
uit te brengen over deze onderwerpen. Bij de Tweede Kamer bestaat namelijk de indruk 
dat het onderwijsveld onvoldoende anticipeert op de gevolgen van de pensionerings-
golf die zich vanaf 2007 zal voordoen. De vraag is hoe hierop kan worden ingespeeld.6 

Onderwijsinstellingen zijn zelf (ook in financieel opzicht) verantwoordelijk voor hun 
personeels- en wervingsbeleid; zij zijn de centrale actor. Maar natuurlijk hebben aller-
lei andere partijen ook hun verantwoordelijkheid. Dit advies zal dan ook ingaan op de 
diverse rollen en taken die voor alle actoren zijn weggelegd.

1.3	 Over	dit	advies

Aanpak
Dit advies maakt deel uit van een reeks adviezen over de leraar. In november 2005 heeft 
de Onderwijsraad een Adviesagenda 2005-2008: onderwijs werkt opgesteld, met daarin 
vier onderwerpen die de komende jaren zullen worden uitgewerkt.7 De raad wil met deze 
vier adviezen vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage leveren aan het versterken 
van de positie van onderwijspersoneel. In de adviesagenda worden de volgende onder-
werpen genoemd: 

4   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2001a, 2004; Vrieze, Houben & Van Kessel, 2003; Vrielink, Kloosterman & Van Kessel, 2004; Van der 

Bolt, Studulski, Van der Vegt & Bontje, 2006.

5  Peeters, 2003; Van Eck, Heemskerk & Vermeulen, 2004; Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 2005a, 2005b, 2005c. 

6  Zie bijlage 1 bij dit advies.

7  Onderwijsraad, 2005a.
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•  opleiden in de school: hoe kan de kwaliteit van opleiden in de school worden 
gegarandeerd;

•  onderwijsarbeidsmarkt: meer doelgroepen interesseren voor een baan in het 
onderwijs;

•  loopbaanmogelijkheden: meer loopbaanmogelijkheden creëren tot en met de 
leraar-specialist; en

•  de leraar als cultuurdrager en opvoeder: versterken van burgerschapsvorming 
in het onderwijs.

Over het eerste onderwerp, opleiden in de school, is in november 2005 een advies ver-
schenen. Gezien de samenhang tussen het als tweede en het als derde genoemde onder-
werp is ervoor gekozen om in het onderliggende advies op beide onderwerpen tegelijk 
in te gaan. Het advies over de leraar als cultuurdrager verschijnt vermoedelijk in 2008.

Het gaat om een advies dat grotendeels instrumenteel van aard is, maar daarnaast ook 
oproept tot een onderzoek door het parlement. In het advies krijgen onderwijsinstellin-
gen handreikingen aangeboden over hoe zij met hun (nieuwe) personeel kunnen omgaan 
en welke rol andere partijen, zoals de minister van OCW, daarbij spelen. De raad neemt 
hierbij als uitgangspunt de rolverdeling zoals deze in het beleidsplan onderwijsperso-
neel is omschreven.8 De raad vraagt aan de Tweede Kamer om deze handreikingen waar 
mogelijk te stimuleren en te initiëren en doet daar ook suggesties voor. Met dit advies 
wil de raad tevens – meer in agenderende zin – inzicht geven in de mate waarin scholen 
en onderwijsinstellingen zich momenteel voorbereiden op de te verwachten tekorten en 
welke ontwikkelingen het onderwijsveld te wachten staan.

Studie 
Gelijktijdig met dit advies verschijnt de studie Personeelsopbouw en personeelsbeleid in 
het onderwijs, geschreven door twee onderzoekers van Regioplan Beleidsonderzoek.9 
Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de wijze waarop scholen omgaan met 
ontwikkelingen als vergrijzing, het lerarentekort, de toename van het aantal probleem-
leerlingen, en de beperkte animo van mannen en allochtonen voor een loopbaan in het 
onderwijs. Naast een literatuuronderzoek is de studie ook gebaseerd op drie rondetafel-
gesprekken met vertegenwoordigers uit het primair en voortgezet onderwijs en de bve-
sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie). De studie geeft een basis voor het 
beantwoorden van de vraag hoe scholen nu hun personeels- en opleidingsbeleid inzetten 
om voldoende personeel te werven en te behouden. 

Leeswijzer
Het advies start in hoofdstuk 2 met een kwantitatief overzicht van de verwachte tekor-
ten aan personeel in het primair en voortgezet onderwijs en de bve-sector. Het alge-
mene beeld wordt gespecificeerd naar regio en naar geslacht, etniciteit en leeftijd. Ook 
kijkt de raad in dit hoofdstuk naar de situatie in andere landen. In hoofdstuk 3 staat het 
personeelsbeleid van schoolbesturen en scholen centraal. Wat doen zij zelf om aan vol-
doende en gekwalificeerd personeel te komen en dit personeel te behouden en op welke 
knelpunten stuiten zij daarbij? Hoofdstuk 4 belicht het vraagstuk naar toekomstig per-
soneel van een andere kant. In dit hoofdstuk verkent de raad met behulp van een aantal 
scenario’s in hoeverre nieuwe vormen van onderwijs van invloed zijn op de toekomstige 

8  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004.

9  Verheij & Van Bergen, 2006.
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behoefte aan leraren. Welke kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen zijn te ver-
wachten van bijvoorbeeld leren in teams of het inzetten van oudere leerlingen als onder-
wijzend personeel? Het advies wordt afgesloten met hoofdstuk 5, waarin aan de orde 
komt welke maatregelen de diverse betrokken groepen kunnen nemen om ook na 2007 
– met de start van de vergrijzing – aan voldoende en gekwalificeerd personeel te komen 
en dit personeel te behouden.
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2	 Analyse	van	de	onderwijsarbeidsmarkt

De	komende	jaren	is	een	omvangrijk	lerarentekort	te	verwachten.	In	dit	hoofd-
stuk	wordt	nagegaan	hoe	het	tekort	zich	in	kwantitatief	opzicht	zal	ontwikke-
len	in	de	verschillende	onderwijssectoren	(primair	en	voortgezet	onderwijs	en	
de	bve-sector).	In	het	voortgezet	onderwijs	wordt	het	toch	al	grote	lerarente-
kort	versterkt	door	een	groei	van	het	aantal	leerlingen.	In	het	primair	onder-
wijs	daalt	vanaf	2010	het	aantal	leerlingen	waardoor	het	lerarentekort	in	deze	
sector	minder	groot	is.	Na	het	schetsen	van	een	algemeen	beeld	zal	worden	
ingegaan	op	specifieke	aspecten	als	de	verhouding	tussen	mannen	en	vrouwen	
in	het	onderwijs,	tussen	allochtoon	en	autochtoon	onderwijspersoneel,	regio-
nale	verschillen	en	verschillen	per	vakgebied.	Ook	kijken	we	naar	ervaringen	
in	andere	landen.	Hoe	werft	en	behoudt	men	in	andere	landen	onderwijsperso-
neel?

2.1	 Algemeen	beeld	van	tekort

Naar verwachting zal vanaf 2007 weer een lerarentekort ontstaan. Dit betreft met name 
het voortgezet onderwijs; in het primair onderwijs is sprake van een wankel evenwicht.10 
Een belangrijke verklaring voor het tekort is de grote groep leraren die vanaf 2007 de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt en het onderwijs zal verlaten. Dit speelt het sterkst 
in het voortgezet onderwijs, waar ongeveer 40% van de leraren ouder is dan 50 jaar en 
20% ouder dan 55 jaar.11 Tegelijk is de groei van de nieuwe instroom, die de laatste jaren 
is ingezet, onvoldoende om de uitstroom te compenseren. 

Omdat de onderwijsarbeidsmarkt gevoelig is voor conjuncturele schommelingen, heeft 
het ministerie van OCW in de nota Werken in het onderwijs 2006 een nieuwe raming van 
de onderwijsarbeidsmarkt gepresenteerd, waarbij twee conjunctuurscenario’s zijn ont-
wikkeld: een hoogconjunctuurscenario met een veronderstelde conjunctuurtop in 2010 
en een laagconjunctuurscenario met een conjunctuurdal in 2010. Beide scenario’s gaan 
uit van een terugkeer naar een gemiddeld conjunctuurniveau in 2015.12

De middellange termijn: dreigende krapte, vooral in het voortgezet onderwijs 
In de nota constateert de minister van OCW dat de huidige arbeidsmarkt voor het pri-
mair onderwijs kwantitatief in evenwicht is en het voortgezet onderwijs op dit moment 
een licht tekort kent. Dit betreft nadrukkelijk een landelijk beeld, regionaal zijn er ver-
schillen. Wat betreft het primair onderwijs zal de arbeidsmarkt de komende jaren in 
beide scenario’s nagenoeg in evenwicht blijven. Op de langere termijn (vanaf 2010) zal 
het lerarentekort in deze sector geleidelijk oplopen. Volgens de raming kan het tekort in 

10  Zie ook: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2005b.

11  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2005b.

12  Deze arbeidsmarktprognoses zijn verder uitgewerkt in Ecorys, 2006.
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het primair onderwijs bij een hoogconjunctuur oplopen tot ongeveer 1,5% van de totale 
werkgelegenheid in die sector. Het toekomstige tekort in het speciaal (basis)onderwijs is 
overigens wel groter.13 

In het voortgezet onderwijs zullen er de komende jaren in beide scenario’s forse tekor-
ten optreden. Het tekort kan tot 2010 bij een hoogconjunctuur oplopen tot ongeveer 5% 
van het totaal aantal banen. Bij een laagconjunctuur zal er ook een tekort zijn, maar dat 
zal zich dan waarschijnlijk beperken tot 2%. De problemen doen zich met name voor 
na 2010: het tekort zal bij een laagconjunctuur stijgen naar 8% en bij een hoogconjunc-
tuur naar 10%. De oorzaak van het grote verwachte tekort in het voortgezet onderwijs is 
vooral de grote uitstroom van leraren die met (vervroegd) pensioen gaan. In de bve-
sector schommelt het percentage openstaande vacatures op dit moment rond de 0,5%. 

Het onderstaande overzicht geeft de raming van de onderwijsarbeidsmarkt voor lera-
ren in het primair en voortgezet onderwijs in de periode 2006-2010 en na 2010. Tussen 
haakjes staat het aantal voltijdbanen dat niet door de instroom kan worden gedekt; het 
betreft dus het feitelijke tekort per jaar. Een tekort tot vijfhonderd voltijdbanen geldt als 
een evenwichtige situatie, een tekort vanaf drieduizend voltijdbanen geldt als zeer groot:
• tot 500: evenwicht;
• 500-1000: licht tekort;
• 1000-2000: tekort;
• 2000-3000: groot tekort; en
• vanaf 3000: zeer groot tekort.

Tabel 1: Ontwikkeling lerarentekort
Uitgangs-
positie,	

2005

Laagconjunctuurscenario Hoogconjunctuurscenario

2006-2010 Na	2010 2006-2010 Na	2010

Leraren po Evenwicht

(440)

Evenwicht    

(380)       

Licht tekort          

(630)   

Licht tekort   

(620)        

Tekort

(1.500)

Leraren vo Licht tekort

(970)

Licht tekort   

(980)       

Zeer groot 

tekort (3.900)

Groot tekort   

(2.250)       

Zeer groot 

tekort (5.200)   

Leraren bve14

      

Evenwicht

(80)

Evenwicht 

(150)

Evenwicht 

(150)

Evenwicht 

(150)

Evenwicht 

(150)

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2005b; Ecorys, 2006

13  Inspectie van het onderwijs, 2006. 

14  Voor de bve-sector is geen onderscheid tussen hoog- en laagconjunctuur voorhanden.
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Vergrijzing
Eén van de belangrijkste verklaringen van het (toekomstige) lerarentekort is de vergrij-
zing. Vooral het voortgezet onderwijs en de bve-sector zijn vergrijsd. In deze sectoren 
zijn nu respectievelijk 39 en 46% van de leraren boven de 50 jaar. In het primair onder-
wijs is dit 28%. Daarmee is het onderwijs de meest vergrijsde collectieve sector. Naar 
verwachting zal de uitstroom van 55-plussers in 2013 circa 75% hoger zijn dan in 2003.15 
Opvallend is overigens dat de afgelopen jaren het percentage leraren onder de 35 jaar 
zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs is toegenomen. Het aantal 50-plus-
sers is echter ook toegenomen, zodat de middengroep tussen 35 en 50 kleiner is gewor-
den en doorschuift naar de volgende categorie. 

Niet alle instellingen zijn in dezelfde mate vergrijsd; er is meestal een gemengde leef-
tijdsverdeling. Ongeveer 15% van de basisscholen kent een ‘grijze’ leeftijdsopbouw: ten 
minste 45% van de leraren is ouder dan 50 jaar en maximaal 20% is jonger dan 35 jaar. 
Samenhangend met de leeftijdsopbouw is dit percentage in het voortgezet onderwijs en 
in de bve-sector hoger (respectievelijk 31 en 41%).16

Tabel 2: Ontwikkeling leeftijdsopbouw leraren 2002-2005
Po	2002 Po	2005 Vo	2002 Vo	2005 Bve	2002 Bve	2005

< 35 jaar 28% 32% 21% 24% 11% 11%

35-50 jaar 47% 40% 43% 38% 48% 44%

> 50 jaar 25% 28% 36% 39% 41% 46%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Absoluut 129.172 139.984 76.954 77.416 39.196 37.507

Bron: Verheij & Van Bergen, 2006

Tekorten per vak en per niveau 
De AOb (Algemene Onderwijsbond) heeft becijferd dat er tussen 2006 en 2010 een 
tekort is van in totaal 12.500 leraren in het voortgezet onderwijs. Dit zijn 2.500 voltijd-
leraren per jaar, hetgeen ongeveer overeenkomt met het zojuist geschetste tekort bij 
een hoogconjunctuur. Er zijn 1.900 taaldocenten te weinig, bij de exacte vakken is er 
een tekort van 5.200 leraren en bij de economische en maatschappijvakken ontbreken 
er 5.400 leraren.17 We zien nu al tekenen die erop duiden dat er aanzienlijke tekorten 
ontstaan in bepaalde vakken. De vakken met de meeste onvervulde uren zijn techniek, 
muziek, zorg en welzijn, en handvaardigheid. Met betrekking tot het inzetten van onbe-
voegden en gedeeltelijk bevoegden zijn handel en administratie, verzorging, en econo-
mie de vakgebieden met de meeste onbevoegde leerkrachten. Een deel van deze vak-
ken wordt gegeven door leraren die een bevoegdheid hebben voor een ander vak.18 Het 
aanbod van kandidaten voor de vervulling van vacatures voor klassieke talen, muziek, 
scheikunde, verzorging, natuurkunde en groepsleerkracht praktijkonderwijs is naar ver-
houding het laagst. Het is vooral moeilijk om vacatures te vervullen voor klassieke talen, 
Duits, exacte vakken en in het vmbo en het praktijkonderwijs.19 

15  Van der Ende e.a., 2006.

16  Verheij & Van Bergen, 2006.

17  Nieuwe cijfers lerarentekort, 2006.

18  Of dit voortkomt uit een noodoplossing of dat het bewust beleid is (bijvoorbeeld door werken in vakoverstijgende leergebieden) is overigens niet duidelijk. 

19  Verheij & Van Bergen, 2006.
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In de bve-sector zijn relatief weinig onvervulde vacatures. Eind 2004 kon slechts 0,4 % 
van de vacatures niet worden vervuld.20 De vacatures zijn tamelijk gelijk verdeeld over 
de vier sectoren educatie, gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn, en techniek en 
economie. Vanwege het ontbreken van een bevoegdheidseis in de bve-sector worden 
niet alle vacatures door leraren opgevuld.21 In deze sector is een sterke vraag naar ener-
zijds specialisten uit het bedrijfsleven die bij voorkeur flexibel kunnen worden ingezet, 
en anderzijds generalisten die meer vanuit de gedachte van de nieuwe kwalificatiestruc-
tuur processen begeleiden en dus minder vakgebonden zijn.

Lerarenopleidingen
De tekorten per vak hebben ook ernstige consequenties voor de lerarenopleidingen. 
Bij veel opleidingen is de instroom bij bepaalde vakken zo laag dat de ondergrens is 
bereikt. De bedrijfseconomische situatie en de kwaliteit komen in het gedrang. Een con-
centratie van de opleidingen zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar het gevolg is dat 
dan in bepaalde regio’s deze opleidingen niet meer aangeboden worden. Dit is weer 
extra nadelig voor het lerarentekort in deze regio’s, aangezien veel studenten niet bereid 
zijn om voor zowel opleiding als voor een baan ver te reizen of te verhuizen. Bovendien 
vinden de lerarenopleidingen dat ze ook een maatschappelijke opdracht hebben. 

Per vak is gewoonlijk vanwege de specialisaties een omvang van 4 docenten nodig. Het 
aantal fte’s (fulltime equivalent) moet daarbij dan minimaal boven 2 uitkomen, wil er 
sprake zijn van een minimale basisvoorwaarde voor een volwaardig vak (liefst 4 * 0,5). 
Kortom een totale populatie per vak moet al gauw op minimaal 70 voltijdstudenten uit-
komen; de meeste hogescholen vinden een minimale omvang van 100 studenten (vol-
tijd en deeltijd samen) wenselijk. Dit aantal wordt alleen bij de opleidingen Nederlands, 
Engels en geschiedenis over de hele linie gehaald. Deze opleidingen compenseren voor 
een deel de tekorten bij de andere opleidingen. De lerarenopleidingen hebben een aan-
tal maatregelen genomen. Deze zijn niet zozeer gericht op vergroting van de instroom, 
maar op het in stand houden van een kwalitatief goede opleiding. Zo worden opleidin-
gen zo veel mogelijk gecombineerd, worden modules gedeeld met andere opleidingen 
of is er samenwerking met universitaire lerarenopleidingen, die overigens met dezelfde 
problemen kampen.

2.2	 Demografische	en	regionale	ontwikkelingen:	grote	verschillen	per	
	 provincie

Een reden dat het lerarentekort in het primair onderwijs nu minder groot is dan een paar 
jaar geleden werd voorspeld, is de demografische ontwikkeling. Er zijn minder leerlingen 
dan verwacht, waardoor er ook minder behoefte is aan leraren. Per regio zijn er echter 
grote verschillen. Prognoses van leerlingenaantallen spelen verder een belangrijke rol bij 
het vaststellen van het formatiebeleid. In deze paragraaf kijken we daarom onder meer 
naar de ontwikkeling van het leerlingenaantal per provincie. 

De onderwijsarbeidsmarkt is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. De bereid-
heid van docenten om in een andere regio te gaan werken is over het algemeen vrij 
gering, mede door de hoge woonlasten in de tekortregio’s en de vaak zwaardere pro-

20  Verheij & Van Bergen, 2005. 

21  Ecorys, 2006.
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blematiek.22 Het is dus niet eenvoudig de (toekomstige) overschotten aan personeel in 
de ene regio naar een andere regio te laten verhuizen. De verschillen tussen regio’s han-
gen ook samen met de vacaturegraad in het onderwijs en de beschikbaarheid van alter-
natieve werkgelegenheid. De (toekomstige) lerarentekorten in de Randstad kunnen dus 
versterkt worden doordat juist hier veel alternatieve werkgelegenheid voorhanden is, in 
tegenstelling tot meer perifeer gelegen regio’s. Vooral afgestudeerden van de lerarenop-
leidingen zijn gevoelig voor alternatieven en kiezen dan eerder een andere loopbaan. In 
andere regio’s gaat het potentieel verloren omdat er juist te weinig banen in het onder-
wijs zijn.23 

Primair	onderwijs
Analyse situatie 2000-2006
De nieuwste bevolkingsprognose van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2005) 
komt op een moment dat er sprake lijkt te zijn van opvallende trendwijzigingen. Econo-
misch gezien bevond Nederland zich 6 jaar geleden nog in een bloeiperiode. Ook demo-
grafisch was er een hoogtepunt. Met 207.000 baby’s in 2000 beleefde Nederland een 
lichte babyboom. Een optimistische bevolking met een groot consumentenvertrouwen 
brengt immers meer kinderen voort. Ook waren er op dat moment veel vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd van rond de 30 (geboren rond 1970, de kinderen van de grote groep 
babyboomers die tussen 1945 en 1950 ter wereld kwam). Rond 2000 was er ook een 
hoog positief migratiesaldo, waardoor al met al de bevolking in dat jaar toenam met zo’n 
123.000 personen. Na 2002 is dit beeld snel veranderd. Door verdubbeling van de werk-
loosheid, daling van koopbereidheid en consumentenvertrouwen en een daling van het 
aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd (met daarbij ook nog gemiddeld per vrouw min-
der kinderen), bedroeg het aantal geboorten in 2005 zo’n 187.000 en nam de bevolking 
in datzelfde jaar toe met slechts 30.000 personen, de kleinste toename sinds decennia. 
Uiteraard kan dit alles na 2007 net zo goed weer anders zijn en kunnen ook de geboor-
tecijfers weer wat omhoog gaan.

Prognose korte termijn tot 2010
Door een sterke verhuisstroom naar het buitenland, een veronderstelde tijdelijke terug-
val in het aantal immigranten en een duidelijke vermindering van het aantal geboorten 
(in 2010 worden ongeveer 180.000 kinderen geboren), blijft de bevolkingsgroei in de 
periode 2005-2010 beperkt. De geringe groei komt volledig voor rekening van het alloch-
tone bevolkingsdeel. De autochtone bevolking krimpt, met name door een sterk negatief 
migratiesaldo. 

Prognose lange termijn 2010-2050
Ook in deze periode blijft de groei beperkt. Met het huidige groeitempo wordt de maxi-
male bevolkingsomvang van Nederland (17 miljoen mensen) pas in 2035 bereikt en zet 
zich daarna een daling in. Eerst slaat het geboorteoverschot om in een sterfteoverschot 
(er overlijden meer mensen dan er geboren worden), na enkele jaren slaat ook het posi-
tieve migratiesaldo om in een negatief migratiesaldo. Overigens is de daling van het aan-
tal inwoners niet echt spectaculair. Volgens de langetermijnprognose wonen er in 2050 
16,9 miljoen mensen, dus in vijftien jaar tijd verliest Nederland 100.000 inwoners. Wel 
wordt de bevolking steeds ‘grijzer’ want het aandeel van de 65-plussers neemt snel toe: 
van 14% in 2006 naar 21% in 2025.

22  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2005b. 

23  Van der Aa, Hulst & Van Vossen, 2005.
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Aantal kinderen neemt vanaf 2010 af
Het aantal kinderen tussen 4 en 12 jaar (de basisgeneratie) is de afgelopen jaren door 
de babyboom rond 2000 flink gestegen en zal tot 2010 verder toenemen tot uiteindelijk 
1.688.096 kinderen (2005: 1.659.195, een toename van bijna 30.000 leerlingen oftewel 
1,7%). Na 2010 neemt de basisgeneratie langzaam af in omvang en daarmee het aantal 
kinderen dat de basisschool bezoekt. De groei verschuift dan naar het voortgezet onder-
wijs. 

Regionaal zijn er tamelijk grote verschillen. In Limburg is de daling van het aantal kin-
deren al in 1999 ingezet. Het aantal kinderen in de basisgeneratie bedroeg in dat jaar 
ongeveer 112.000, in 2005 is dit aantal gezakt tot 102.000. In 2018 zal het aantal kinde-
ren nog maar 85.000 bedragen. Dit betekent dus een verlies van zo’n 17.000 leerlingen, 
oftewel ruim 16%. Uitgaande van een gemiddelde schoolgrootte van 250 leerlingen ver-
dwijnen in deze provincie dus de komende 12 jaar in theorie bijna 70 complete basis-
scholen. Ook in Noord-Brabant en Zeeland neemt het aantal kinderen na 2010 relatief 
sterk af. 

In andere provincies is de daling van het aantal leerlingen na 2010 weliswaar minder 
sterk, maar overal doet zich hetzelfde patroon voor. Uitzondering is Flevoland, waar 
door de jonge bevolkingsopbouw het aantal kinderen nog zal toenemen (met name in 
Almere), hoewel minder hard dan in het recente verleden. 

Tabel 3: Prognose aantallen kinderen 4-12 jaar tussen 2006 en 2018
2006 2012 2018 %	2006-2018

Groningen 52.654 52.683 50.957 -3,2 %
Friesland 68.288 68.564 66.128 -3,2 %
Drenthe 50.970 50.969 47.981 -5,9 %
Overijssel 121.003 122.566 115.858 -4,3 %
Gelderland 208.296 207.426 194.669 -6,5 %
Utrecht 120.077 124.494 116.040 -3,4 %
Noord-Holland 258.167 265.047 241.750 -6,4 %
Zuid-Holland 351.576 354.699 335.665 -4,5 %
Zeeland 38.998 37.883 35.693 -8,5 %
Noord-Brabant 246.143 240.563 222.871 -9,5 %
Limburg 101.295 93.426 84.669 -16,4 % 
Flevoland 47.545 51.410 52.179 +9,7 %

Totaal Nederland 1.665.003 1.669.730 1.564.460 -6,0 %

Bron: ABF Research, 2006

Een absolute daling van 100.543 leerlingen betekent opnieuw, uitgaand van gemiddeld 
250 leerlingen per basisschool, een landelijk verlies van in theorie ruim 400 basisscholen 
en een personeelsoverschot van circa 4.000 leraren (10 leraren per school).

De regionale ontwikkelingen uiten zich ook in het bestaan van risicoregio’s. Voor het pri-
mair onderwijs zijn dat vooral de regio’s Almere, Amsterdam, Den Haag, IJssel/Veluwe 
en Midden-Nederland. De minste problemen zijn te verwachten in Limburg (door de sterk 



24 Onderwijsraad, augustus 2006

dalende leerlingenaantallen), het zuid-oosten van Noord-Brabant, Flevoland (met uitzon-
dering van Almere), de kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe. De overige regio’s 
nemen een tussenpositie in. Om schoolbesturen in staat te stellen pas afgestudeerde 
pabo-studenten boven de formatie aan te nemen, stelt de minister geld beschikbaar. Ook 
het bevorderen van de doorstroom van (zittende) leraren van het primair naar het voort-
gezet onderwijs kan met dit geld worden betaald; doel is mede om ruimte te creëren in 
het primair onderwijs.24 Er is 29 miljoen euro beschikbaar voor de kalenderjaren 2006 
en 2007; 12 regio’s komen in aanmerking voor het bedrag. Dit zijn regio’s waar de werk-
loosheid onder pas afgestudeerden van de pabo relatief groot is, waar een extra vraag 
naar personeel ontstaat door herijking van de gewichtenregeling en waar de verwachte 
tekorten in het voortgezet onderwijs groter zijn dan gemiddeld. De verwachting is dat 
pas afgestudeerden die boven de formatie worden aangesteld, geleidelijk kunnen door-
stromen naar reguliere banen. 

Voortgezet	onderwijs
Eerst stabilisatie, vanaf 2012 lichte stijging aantal leerlingen 
Tussen 2006 en 2012 stabiliseert landelijk gezien het aantal jongeren tussen twaalf en 
achttien jaar. Vanaf 2012 zet een lichte stijging in, door de instroom van de relatief grote 
groep kinderen die rond 2000 geboren is. De regionale verschillen zijn opnieuw groot. 
De noordelijke en oostelijke provincies laten een lichte groei van het aantal jongeren 
zien. Het aantal jongeren in de provincie Utrecht groeit stevig. In Zeeland, Zuid-Holland 
en Noord-Brabant treedt een lichte daling op. Flevoland kent een stijging van bijna 
25%. Evenals bij het primair onderwijs is de daling van het aantal jongeren opnieuw het 
sterkst in de provincie Limburg. Het aantal jongeren en dus ook potentiële leerlingen 
neemt met ruim 13% af.
 

Tabel 4: Prognose aantallen kinderen 12-18 jaar tussen 2006 en 2018
2006 2012 2018 %	2006-2018

Groningen     49.581     50.343      51.614 +4,1% 
Friesland     56.964     57.495      59.501 +4,5%
Drenthe     39.048     39.360      40.535 +3,8%
Overijssel    104.547    104.155     108.735 +4,0%
Gelderland    173.690    174.844     179.483 +3,3%
Utrecht     99.454    101.230     107.821 +8,4%
Noord-Holland    207.700    207.472     214.186 +3,1%
Zuid-Holland    302.217    295.371     298.540 -1,2%
Zeeland     31.738     31.380      31.882 -1,8%
Noord-Brabant    207.334    205.012     203.229 -2,0%
Limburg 91.282     84.969      78.882 -13,6%
Flevoland 38.904     42.161      48.139 +23,7%

Totaal Nederland  1.402.459  1.393.792 1.421.847 +1,4%

Bron: ABF Research, 2006

24  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006a.
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Voor het voortgezet onderwijs zijn de risicoregio’s momenteel, in aflopende volgorde 
van urgentie: Utrecht, Rijnstreek, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam; dus de vier grote 
steden en een verstedelijkt gebied tussen Den Haag en Amsterdam. Evenals bij het pri-
mair onderwijs kennen Limburg, Drenthe, Groningen en Flevoland de minste problemen, 
maar gezien de bevolkingsprognose zou ook hier, met uitzondering van Limburg, een 
lerarentekort kunnen ontstaan. Voor studenten en afgestudeerden zijn deze regio’s op 
dit moment minder gunstig: zij hebben minder kans op een baan en tijdens de opleiding 
minder kans op een betaalde lio-stage (leraren in opleiding). 

De tien bovengenoemde regio’s (vijf voor het primair en vijf voor het voortgezet onder-
wijs) krijgen financiële ondersteuning vanuit het budget Afstemming in de regio.25 Het 
gaat om 1,2 miljoen euro in 2004, oplopend tot 6,1 miljoen euro in 2005 en 7,8 miljoen 
euro in 2006. Deze middelen worden op basis van de werkgelegenheid verdeeld over 
het primair en het voortgezet onderwijs. Ook een deel van de budgetten Opleiden in de 
school en Bekwaamheidsdossiers komt ten goede aan de samenwerking in de regio’s. De 
subsidie wordt aan de regio’s beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat zij een ade-
quaat projectplan opstellen en dat er resultaten worden behaald. De regio’s stellen toets-
bare doelen op, die onderdeel zijn van het projectplan. Als de risicoregio’s geen ade-
quate plannen indienen, komt het geld dat voor hen was bestemd ten goede aan andere 
regio’s die kunnen aantonen dat ook zij kampen met aanzienlijke problemen. 

Er zijn in het voortgezet onderwijs vooral tekorten in het westen van het land, hetgeen 
mede tot uitdrukking komt in veel onvervulde uren en veel onbevoegden voor de klas 
(tabel 5). In het noorden van het land zijn er vooralsnog overschotten, waardoor werk-
zoekenden langer naar een geschikte functie moeten zoeken. Het percentage onvervulde 
uren en het percentage onbevoegde docenten is dan ook vrij laag. Het zuiden van het 
land geeft op dit moment het gunstigste beeld: weinig onvervulde uren en weinig onbe-
voegden, maar ook weinig overschot aan personeel. 

De hoge score van het westen bij het percentage onvervulde uren komt voor een 
groot deel voor rekening van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
en Utrecht). Ook het percentage onbevoegde docenten is hier groter: 73% is volledig 
bevoegd, 10% onbevoegd en 16% onderbevoegd (landelijk zijn deze percentages respec-
tievelijk 80, 6 en 14%).

Tabel 5: Knelpunten naar regio, derde kwartaal 2005
Onvervulde	uren Onbevoegde/gedeel-

telijk	bevoegde	
docenten

Aantal	kandidaten	
voor	vacatures

Noord 6,5% 13,3% 7,1%
Oost 8,6% 31,9% 10,8%
West 13,0% 28,9% 9,1%
Zuid 2,3% 18,3% 5,7%

Gemiddeld 7,6% 23,2% 8,1%

Bron: Verheij & Van Bergen, 2006

25  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2005b, p. 21.
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De minister heeft aan de vier grote steden en aan Almere extra geld beschikbaar gesteld 
om onbevoegde docenten alsnog hun bevoegdheid te laten halen. In maart 2004 is 
een convenant gesloten voor een specifiek scholingstraject. In de praktijk bleek dit tra-
ject niet aan de verwachtingen te voldoen. Omdat het aantal onbevoegden daalde, was 
er minder noodzaak om de cursussen te vullen. Verder was het niet moeilijk om onbe-
voegden langer dan de toegestane twee jaar in dienst te houden en ontbrak een finan-
ciële prikkel voor onbevoegde docenten, want er was geen salarisverschil met bevoeg-
de docenten. Er waren ook onderwijskundige belemmeringen: onbevoegden werden 
bevoegd in één vak, terwijl met name in delen van het vmbo er juist werd gezocht naar 
breed inzetbare docenten. Bovendien waren de onbevoegden vaak docenten die al jaren 
in het onderwijs zaten en die geen behoefte hadden aan een aparte cursus. 

De schoolbesturen in de grote steden pleiten daarom voor maatwerk door het opdelen 
van de cursus in modules en een duidelijker verbinding met opleiden in de school.26 De 
Inspectie constateert dat er onvoldoende samenwerking is tussen gemeenten en school-
besturen om het gewenste doel te bereiken.27

Lokale oplossingen
Ook op lokaal niveau slaan gemeenten en/of schoolbesturen de handen (soms succes-
vol) ineen om de tekorten op met name ‘zwarte’ scholen en in het vmbo tegen te gaan. 
Zo kent Rotterdam het project Samenscholing.nu. Veel docenten die in Rotterdam hun 
opleiding volgen, vertrekken na het behalen van hun onderwijsbevoegdheid om elders 
hun vak uit te oefenen. Lesgeven op Rotterdamse scholen is niet populair. Leraren heb-
ben relatief veel te maken met bijvoorbeeld taalachterstand, agressie, sociaal-maatschap-
pelijke of emotionele problematiek, ‘drop-outs’ en spijbelgedrag. Samenscholing.nu is 
een project van drie schoolbesturen in Rotterdam en de tweedegraads lerarenopleiding 
van de Hogeschool Rotterdam. De studenten volgen een duaal opleidingstraject en bren-
gen vanaf het eerste jaar een groot deel van hun tijd in de school door. Voor de zittende 
docenten heeft het project als voordeel dat ze leren studenten te coachen. Het is voor de 
eigen school gunstig als collega’s gaan nadenken over wat ze doen en waarom. Hierdoor 
moet ook de onderwijsvernieuwing een stevige impuls krijgen. Studenten hebben een 
parttime arbeidsovereenkomst en krijgen salaris. Daar staat tegenover dat zij zich ver-
plichten om na het behalen van hun bevoegdheid nog een aantal jaren les te geven op 
de Rotterdamse scholen.

Schoolbestuur OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) in Noord-Brabant werkt met het pro-
gramma Masterklas.28 De opzet is dat de scholen onder hun eigen leerlingen werven 
voor het leraarschap. Het belangrijkste voordeel voor OMO is dat personeel naar de 
eigen wensen wordt opgeleid en meer binding met de organisatie krijgt. Leerlingen die 
een opleiding volgen krijgen naast het reguliere programma aanvullende onderdelen. De 
studenten lopen stage op verschillende OMO-scholen en in alle onderwijstypen. Ze krij-
gen een baangarantie en worden aangesteld op banen van minimaal 0,5 fte. Daartegen-
over staat dat de deelnemers in vier jaar moeten afstuderen en daarna ook nog minimaal 
vier jaar in dienst van OMO moeten blijven. 

26  Van der Mee, 2006a.

27  Inspectie van het Onderwijs, 2006.

28  Voorwinden, 2006.
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Bve
In de bve-sector is nu en in de toekomst geen sprake van een omvangrijk tekort. 
Weliswaar stromen er de komende jaren veel leraren uit, maar daartegenover staat een 
even grote instroom. Door het ontbreken van een formele bevoegdheid om in de bve-
sector te mogen werken, kan er een beroep op een omvangrijke ‘stille reserve’ worden 
gedaan.29 Dit is deels ook bewust beleid van de bve-instellingen, die met personeel van 
buiten de onderwijssector willen werken. De lichte uitbreiding van het aantal studenten 
tot 2011, met name in de westelijke en oostelijke provincies, is de belangrijkste reden 
waarom er vacatures in de bve-sector ontstaan. Ook een recente verschuiving – door de 
economische laagconjunctuur – van de bbl (beroepsbegeleidende leerweg, deeltijd) naar 
de bol (beroepsondersteunende leerweg, voltijd) heeft geleid tot het ontstaan van vaca-
tures. Anders dan bij het primair en voortgezet onderwijs is het toekomstige leerlingen-
aantal lastiger te voorspellen, omdat de instroom niet alleen afhankelijk is van de bevol-
kingsontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook van de instroom vanuit het vmbo. Vacatures 
ontstaan ook door ontslag van vast of tijdelijk personeel en door vrijwillig vertrek.30 De 
uitstroom van leerkrachten bedraagt in 2006 ongeveer 1.600 voltijdbanen, al snel oplo-
pend tot 1.800 à 1.900 voltijdbanen per jaar.31 Vacatures worden in een derde van de 
gevallen opgevuld door leraren die al op de instelling werkzaam zijn. In vergelijkbare 
mate worden mensen vanuit de beroepspraktijk aangetrokken. Per vacature melden zich 
gemiddeld 5,5 kandidaten (variërend van 4 in het westen van het land tot bijna 8 in het 
zuiden).

2.3	 Steeds	minder	mannen	voor	de	klas

Primair	onderwijs
Tot 1980 was de verdeling tussen jongens en meisjes op de pedagogische academie 
nog fifty-fifty, maar daarna kwamen meisjes in de meerderheid.32 Bij de instroom op de 
pabo’s varieert het aandeel mannen van 10% bij Saxion IJsselland (Deventer) tot 24% bij 
Fontys Roermond. Mede op basis van deze instroom is de verwachting dat het percenta-
ge vrouwen in het primair onderwijs de komende jaren nog verder zal toenemen. Er zijn 
een aantal redenen te onderkennen voor deze ontwikkelingen. De pabo en werken in het 
primair onderwijs hebben weinig status, een negatief imago en worden gezien als iets 
voor vrouwen. Verder ervaren jongens weinig steun van de peergroup (omgeving) voor 
een keuze voor de pabo. Weinig mensen in de omgeving van mannen dienen als voor-
beeldfunctie. Jongens doen tijdens schooltijd minder ervaring op met werken met kinde-
ren (bijvoorbeeld oppassen). En ten slotte is de pabo vaak een negatieve keuze, omdat 
andere opleidingen te moeilijk zijn. De weinige jongens die beginnen aan een pabo-
opleiding, vallen ook nog eens vaak uit. Voor een deel komt dit omdat jongens zich vaak 
niet goed voorbereid hebben op wat hen te wachten staat, waardoor zij sneller afha-
ken. De voortijdige uitstroom komt echter ook door kenmerken van de opleiding zelf: 
deze zou te weinig zakelijk zijn en te weinig gericht op kennis. Verder valt de stage vaak 
tegen, vooral wanneer de eerste stage in de onderbouw is. Jongens hebben een voorkeur 
voor oudere kinderen.33

29  Ecorys, 2006.

30  Onderwijsraad, 2006. 

31  Ecorys, 2006.

32  Van der Mee, 2006b.

33  Van Eck e.a., 2004.
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Meesterspel	nuanceert	vooroordelen	over	pabo
Om vooroordelen over de pabo en het werken in het primair onderwijs bij jongens 
tegen te gaan, is het Meesterspel ontwikkeld door Fontys Hogescholen samen met vier 
schoolbesturen in Noord-Brabant. Het spel is interactief met opdrachten via internet 
en mobiele telefoon. Lokkertje voor deelname zijn prijzen als een reis naar Disneyland 
Parijs en Walibi. In groepjes van vier moeten leerlingen twaalf opdrachten uitvoeren. Zo 
moeten ze bijvoorbeeld aanvangssalarissen van diverse groepen vergelijken (om te zien 
dat het salaris van een leraar zo slecht nog niet is), een goede rekenactiviteit bedenken 
en een dag uit het leven van een leraar beschrijven of laten zien. Aan het spel hebben 
120 leerlingen meegedaan, onder wie relatief veel jongens en vwo’ers. Of zij zich ook 
daadwerkelijk zullen aanmelden voor de pabo is nog niet bekend. 

   Bron: Prins, 2006a

 Figuur 1: Werkgelegenheid in primair onderwijs naar geslacht 1994-2004

 Bron: Caso

Uit recent internationaal onderzoek blijkt, dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat 
het voor de leerresultaten uitmaakt of er een man of een vrouw voor de klas staat. 
Kinderen die les krijgen van een vrouw hebben in het algemeen zelfs een positievere 
houding over school.34 Ook uit onderzoek van het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale 
Wetenschappen) blijkt dat er geen duidelijk verband is.35

De trend van steeds minder mannen in het onderwijs is wel om andere redenen proble-
matisch:
•  een school weerspiegelt zo niet de verhoudingen in de maatschappij, mannelij-

ke rolmodellen ontbreken;

34  Niemantsverdriet, 2006. 

35  Driessen & Doesborgh, 2004.
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• een grote groep potentieel personeel wordt niet benut;
•  veel leraren willen het liefst werken in gemengde teams, dit leidt volgens hen 

tot een betere sfeer; 
•  voor de schoolleiding is een groot aantal vrouwen in organisatorisch opzicht 

lastig, omdat vrouwen vaker in deeltijd (willen) werken dan mannen; en
•  het leidt tot statusdaling van het beroep. 

Van de mannen die wel de pabo-opleiding voltooien en in het onderwijs werkzaam zijn, 
stroomt een aanzienlijk deel binnen enkele jaren weer uit door een reeks van oorzaken, 
zoals: 
•  weinig professionele werkomstandigheden;
•  weinig loopbaanmogelijkheden en carrièreperspectieven en minder goede 

arbeidsvoorwaarden;
•  onvrede met het werk, ordeproblemen, weinig affiniteit met het pedagogisch-

didactisch regime; en
•  ongeschiktheid voor het vak (maar toch aangenomen omdat mannen in het pri-

mair onderwijs een schaars goed zijn). 

Voortgezet	onderwijs
In het voortgezet onderwijs is Nederland één van de weinige landen waar mannelijke 
leraren nog in de meerderheid zijn: 60% wanneer er gerekend wordt in voltijdbanen. Het 
aantal mannen neemt echter gestadig af: in 1994 was nog 73% van het lerarenkorps in 
het voortgezet onderwijs van het mannelijk geslacht. Bovendien werken vrouwen vaker 
in deeltijd dan mannen. Daardoor is het aandeel vrouwen 45% wanneer we kijken naar 
het aantal als leraar werkzame personen in het voortgezet onderwijs. Wanneer de hui-
dige trend wordt geëxtrapoleerd, is het duidelijk dat omstreeks 2010 vrouwelijke leraren 
in het voortgezet onderwijs in de meerderheid zullen zijn.

 Figuur 2: Werkgelegenheid voortgezet onderwijs naar geslacht 1994-2004

  Bron: Caso
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De verschillen tussen de vakken zijn zeer groot. Dit zien we ook terug bij de instroom 
van de lerarenopleidingen. Talen trekken vooral meisjes. Jongens zijn meer geïnteres-
seerd in exacte en technische vakken, maar behalve bij natuurkunde hebben meisjes hier 
ook redelijk veel belangstelling voor. Opvallend zijn de lerarenopleidingen aardrijkskun-
de en geschiedenis. Wellicht in tegenstelling tot wat verwacht zou worden, zijn jongens 
hier in de meerderheid. 

Tabel 6: Percentage vrouwen per vak bij lerarenopleidingen (tweedegraads)
Vak Vrouwen Vak Vrouwen Vak Vrouwen

Aardrijkskunde 29,5% Engels 66,4% Nederlands 79,4%
Biologie 52,3% Frans 74,3% Scheikunde 39,8%
Duits 67,1% Geschiedenis 35,1% Techniek 13,0%
Economie 34,5% Natuurkunde 15,0% Wiskunde 37,7%

Bron: Website HBO-Raad, 2005

Bve
In de bve-sector blijft het percentage vrouwelijke leraren redelijk constant op 40% als 
we kijken naar het aantal fte’s. Wanneer wordt gekeken naar het aantal personen, dan 
bedraagt het percentage vrouwelijke leraren 48%. Ook dit percentage is de afgelopen 
jaren nauwelijks toegenomen (in 1999: 47%).36

2.4	 Allochtone	leraren	(in	spe)	werven,	maar	vooral	behouden

De totale beroepsbevolking bestaat voor 10% uit allochtonen. In de onderwijssector is 
allochtoon personeel echter sterk ondervertegenwoordigd: slechts 3,2% is van alloch-
tone herkomst. Ook in de vier grote steden – waar toch meer dan de helft van de leerlin-
gen van allochtone afkomst is – bedraagt het aandeel allochtone leraren nog geen 10%.37 
Volgens Full Color – een project van SBO dat zich richt op meer allochtoon onderwijsper-
soneel – zijn er meerdere voordelen aan allochtone leraren verbonden:
• gemakkelijker communicatie met allochtone ouders en kinderen;
• meer kennis van achtergrond en thuissituaties leerlingen;
• verrijking voor samenstelling lerarenteam;
•  betere voorbereiding van leerlingen op multiculturele samenleving en burger-

schap; en
• rolmodel voor bepaalde categorieën allochtone leerlingen.

Het is belangrijk om niet alleen maar meer leraren uit bepaalde allochtone groepen te 
willen om achterstanden te bestrijden, maar ook om scholen te laten inzien dat een 
gemêleerd team echt wat te bieden heeft en een ‘meerwaarde’ heeft. Het lage aandeel 
leraren uit deze groep kan voor een belangrijk deel verklaard worden door een lager 
aandeel hoger opgeleiden. Maar dit verband wordt versterkt door een aantal specifieke 
omstandigheden:

36  Van Kessel, Braam, Wartenbergh-Cras, Kloosterman & Uerz, 2005. 

37  Snel, 2006.
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•  bepaalde categorieën allochtonen hebben minder belangstelling voor een peda-
gogische opleiding dan autochtonen; en

•  de uitval van deze categorieën allochtonen tijdens de opleiding is hoger dan 
onder autochtonen.

Tabel 7: Allochtone leraren per sector, 2005

	
Po Vo Bve Totaal	

sectoren

Directie 1,9% 1,3% 2,2% 1,8%
Onderwijzend personeel 2,7% 3,1% 4,0% 3,0%
Onderwijsondersteunend 
personeel

4,9% 3,7% 6,5% 4,7%

Organisatie en beheer 3,1% 3,9% 7,0% 4,8%

Totaal functies 2,9% 3,1% 4,7% 3,2%

Bron: Van Kessel, Braam, Wartenbergh-Cras, Kloosterman, Uerz, 2005

In de bve-sector is het percentage allochtone leraren relatief hoog, mede door de sector 
educatie. Het is ook de enige sector waar het aantal allochtone leraren (licht) groeit. In 
het primair en voortgezet onderwijs is het aantal allochtonen zelfs afgenomen door het 
afschaffen van oalt-leerkrachten (onderwijs in allochtone levende talen). 

Aanvankelijk richtte het beleid zich sterk op het vergroten van de instroom van alloch-
tone studenten op de pabo’s en de lerarenopleidingen. Dit beleid levert enig resultaat 
op. In 2001 bedroeg het percentage allochtone studenten op de lerarenopleidingen 6,4%, 
in 2005 was dit 8,0%.38 De instroom is vergroot door onder andere voorlichtingsfilms 
met positieve voorbeelden. De films worden gebruikt door docenten en decanen. Naast 
de geringe instroom is vooral de uitval onder allochtone studenten een groot probleem 
(60% bij allochtone studenten versus 40% bij autochtone studenten).39 De uitval heeft 
mede te maken met problemen met het vinden van een stageplaats en de begeleiding 
tijdens de stage. Daarnaast kan het voor deze allochtone studenten ook moeilijk zijn 
om aansluiting te vinden bij medestudenten.40 Ook dit kan leiden tot eerdere uitval van 
allochtonen. Een andere reden voor de hoge uitval op de pabo is het feit dat de alloch-
tone instroom vooral afkomstig is via de mbo 4-route (onderwijsassistenten en derge-
lijke) en niet via de havo-vwo-route. Deze studenten hebben meer moeite met de zelf-
standige leerstijl dan studenten afkomstig van havo en vwo (en minder feitelijke kennis 
en taal- en rekenvaardigheden). Wel hebben ze meer praktische ervaring en kunnen ze 
over het algemeen goed omgaan met kinderen.41 In het kader van de verhoging van het 
aantal hoger opgeleiden in Nederland vindt de raad het erg belangrijk, dat deze groep, 
die vaak bestaat uit eerstegeneratiestudenten, een kans krijgt om hoger onderwijs te 
volgen.42 Daarom is het noodzakelijk dat er in de opleiding aandacht wordt besteed aan 
studievaardigheden. Om de taal- en rekenvaardigheden van de instromers op de pabo te 

38  Website HBO-raad, www.hbo-raad.nl.

39  Van den Dries, 2006.

40  Severiens, Ten Dam & Blom, 2006.

41  Gemaakte opmerkingen tijdens gesprek met SBO.

42  Onderwijsraad, 2005b.
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verbeteren, komen er met ingang van komend studiejaar toetsen. Aan het begin van het 
eerste studiejaar worden deze toetsen afgenomen, waarna de studenten hun geconsta-
teerde achterstanden kunnen wegwerken. Aan het eind van het eerste studiejaar wordt 
opnieuw getoetst. Bij een onvoldoende uitkomst krijgt de student een bindend negatief 
advies over de voortzetting van de opleiding.43 

Om meer scholen te interesseren voor het in dienst nemen van allochtonen, is het vol-
gens Full Color belangrijk om onder de scholen koplopers te creëren die de middengroep 
meeslepen. De nadruk ligt vooralsnog op scholen in de vier grote steden, omdat zij zich 
het meest bewust zijn van de noodzaak om onder deze groep nieuw personeel te wer-
ven. Er is soms nog weerstand bij veel teamleden en ook ouders tegen allochtoon per-
soneel. Bepaalde categorieën van allochtone studenten worden niet altijd geaccepteerd. 
Schoolleiders moeten daar meer oog voor hebben. Schoolleiders en besturen geven aan 
een etnisch gemengd personeelsbestand belangrijk te vinden, maar zeggen ook dat de 
omvang en de kwaliteit van het aanbod te gering is om kieskeurig te kunnen zijn en een 
uitgebreid diversiteitsbeleid te kunnen voeren. Bovendien werkt dwang vaak averechts.44

Financiële impuls intercultureel personeelsbeleid
Voor het schooljaar 2006-2007 is er geld beschikbaar voor tien projecten die zich richten 
op het vergroten van de culturele diversiteit van het personeel. Er is maximaal 15.000 
euro per project. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project aansluiten 
op al bestaande eigen activiteiten voor interculturalisatie. De stimuleringsregeling komt 
voort uit het Breed initiatief maatschappelijke binding, dat begin 2005 door het kabinet 
is opgericht. Het SBO is gevraagd om dit project voor het onderwijspersoneel te coördi-
neren en te begeleiden.

2.5	 Ervaringen	in	andere	landen

Het aanzien van het lerarenberoep verschilt sterk tussen landen. Goede relatieve arbeids-
voorwaarden (zoals salaris en werkomstandigheden) dragen bij aan de kwaliteit en het 
aanbod van docenten. In situaties van hoge werkloosheid speelt ook de baanzekerheid 
van het onderwijs een rol. In landen met gunstige arbeidsvoorwaarden en relatief hoge 
werkloosheid zoals in Duitsland en Frankrijk is de animo voor het lerarenberoep nog 
zeer groot. Anderzijds bestaan er zorgen over het aanbod en de kwaliteit van met name 
mannelijke docenten in bijvoorbeeld Engeland en de Verenigde Staten.45 

Hieronder gaan we nader in op interessante ontwikkelingen in een aantal landen.

Vlaanderen
In Vlaanderen bestonden tot voor kort vervangingspools van leerkrachten; vierduizend 
leerkrachten hadden een vast contract om tijdelijke banen te vervullen. In de praktijk 
bleken deze docenten echter maar 60% van de tijd voor de klas te staan en moesten 
zij zich de rest van de tijd bezig zien te houden op hun thuisschool. In 2005 zijn deze 
vervangingspools daarom geheel afgeschaft. Alleen godsdienst, wiskunde, Frans en 
Nederlands waren knelpuntvakken en er bleek ook maar een beperkt aantal knelpunt-
regio’s te zijn.46 

43  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006b. 

44  Verheij & Van Bergen, 2006.

45  Waterreus, 2003.

46  Zie de Belgische krant De Standaard van 21 mei 2005.
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Vanaf september 2007 worden de lerarenopleidingen in Vlaanderen grondig hervormd. 
Met een heldere structuur, het versterken van de inhoud van de opleiding en meer 
samenwerking wil onderwijsminister Vandenbroucke de kwaliteit van de opleiding ver-
hogen. Er komen in de toekomst twee soorten lerarenopleiding. Een driejarige opleiding 
tot kleuterleidster, onderwijzer of regent is een geïntegreerde lerarenopleiding met een 
stage. De stage wordt verzwaard om de ‘praktijkschok’ te verkleinen. Deze opleiding 
heeft net als nu de vorm van een professionele bacheloropleiding aan de hogescholen. 
Daarnaast komt er een éénjarige, specifieke opleiding, die is bestemd voor studenten die 
al een diploma behaald hebben in hoger of volwassenenonderwijs. 

Frankrijk
In Frankrijk lijkt het beroep van docent nog in aanzien te staan en bestaat er eigenlijk 
geen tekort aan leraren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de baanzekerheid die het 
onderwijs biedt in combinatie met het relatief hoge peil van de werkloosheid (in verge-
lijking met bijvoorbeeld Nederland). Verder is Frankrijk een van de weinige landen met 
een lange traditie van prestatiebeloning voor leraren. Een ander belangrijk verschil met 
Nederland is dat docenten in dienst zijn van de centrale overheid en worden toegewezen 
aan scholen. In combinatie met aanvullende regionale toeslagen kunnen hierdoor tekor-
ten in bepaalde scholen en regio’s worden vermeden. Frankrijk wil voorkomen dat star-
tende leraren op een moeilijke school werken zonder begeleiding van een ervaren leraar. 
Daarom ontvangen ervaren leraren op scholen in achterstandsgebieden een salaristoe-
lage. Startende leraren hebben op deze scholen recht op extra training en meer carrière-
perspectief. 

De aanmeldingen voor de lerarenopleidingen liepen enkele jaren geleden weliswaar 
enigszins terug, maar zijn nog steeds vele malen groter dan het aantal beschikbare 
plaatsen. Zo varieert het aantal toegelaten studenten (ten opzichte van het aantal aan-
meldingen) van 2,5% voor filosofie tot 50% in ‘schaarsere’ gebieden als klassieke talen 
en technische vakken. Als een examen aan het eind van het eerste (postdoctorale) oplei-
dingsjaar wordt gehaald, dan volgt nog een stagejaar waarin studenten volledig worden 
betaald. Na afloop van de opleiding komen afgestudeerden automatisch in dienst van de 
overheid en worden ze geplaatst op een school ergens in Frankrijk. De toewijzing van 
leraren aan scholen hangt samen met de behaalde resultaten op de lerarenopleiding. De 
studenten met de beste cijfers krijgen voorrang bij toewijzing aan een school van hun 
voorkeur. Andere docenten kunnen een school in de plaats of regio van hun voorkeur 
bereiken door het opbouwen van wachttijd, waarbij docenten op achterstandsscholen 
bonuspunten krijgen. Als gevolg daarvan worden scholen in geliefde plaatsen, zoals het 
centrum van Parijs, vooral bevolkt door oude docenten en jonge docenten met hoge cij-
fers.

Tijdens hun loopbaan worden Franse leraren beoordeeld door het schoolhoofd (met een 
gewicht 40%) en de Onderwijsinspectie (gewicht 60%). De leraren met de beste beoorde-
lingen krijgen vervolgens extra salarisverhoging. De beoordeling door de schoolleiding 
vindt jaarlijks plaats, maar de beoordeling door de Inspectie hangt af van het bezoek 
van een regionale inspecteur die gespecialiseerd is in het vak van de docent, en dit kan 
soms wel tien jaar op zich laten wachten. Mede om die reden bestaat onder leraren kri-
tiek op dit systeem. Ook hebben veel leraren moeite met het subjectieve karakter van 
het oordeel. 



34 Onderwijsraad, augustus 2006

In reactie op deze kritiek is enkele jaren geleden een nieuw evaluatiesysteem voorge-
steld door de commissie-Monteil. Volgens de aanbevelingen van deze commissie zouden 
leraren elke drie jaar een zelfevaluatie moeten schrijven, die met een functioneringsge-
sprek en een klassenobservatie als basis voor de beoordeling zou moeten dienen. Ook 
zouden meer inspecteurs moeten worden ingezet om de beoordelingen vaker te kunnen 
uitvoeren.47 Dit voorbeeld laat het dilemma van subjectieve beoordelingen zien. Om der-
gelijke beoordelingen aanvaard te krijgen en om arbitraire beslissingen te vermijden, zijn 
allerlei waarborgen en procedures nodig. Hier zijn echter hoge kosten aan verbonden 
(Inspectie, schoolleiding), waar de voordelen mogelijk niet tegen opwegen.

Zweden
Sinds 1996 is het beloningssysteem voor leraren in Zweden gedecentraliseerd naar de 
gemeenten en volledig geïndividualiseerd. Dit houdt in dat er geen schalen meer worden 
gehanteerd, afgezien van enkele minimumschalen, maar dat de jaarlijkse loonsverhoging 
van alle leraren individueel bepaald wordt. In gedecentraliseerde cao-onderhandelingen 
wordt alleen een gemiddelde loonsverhoging afgesproken. 

Deze radicale wijziging van het beloningssysteem werd overigens mede mogelijk 
gemaakt door een gelijktijdige forse verhoging van het gemiddelde salaris. Bovendien 
ging het gepaard met een aanpassing van de werktijd. In plaats van centraal vastgelegde 
lesuren werd de werktijd verdeeld in 1.360 uur gereguleerde werktijd op maximaal 194 
dagen per jaar plus 407 uren ongereguleerde werktijd. Tijdens de gereguleerde werktijd 
(circa 7 uur per dag) worden leraren geacht op school te zijn, terwijl zij de ongeregu-
leerde uren (circa 2 uur per dag) naar eigen inzicht kunnen besteden aan voorbereiden, 
nakijken, spontaan contact met leraren en ouders en persoonlijke ontwikkeling. 

Salarisverhoging wordt in een derde van de gemeenten geheel en in een derde van de 
gemeenten gedeeltelijk bepaald in een gesprek tussen docent en zijn directe leiding-
gevende (in veel gevallen de schoolleider). De beoordelingscriteria die daarbij worden 
gehanteerd kunnen van gemeente tot gemeente verschillen, maar geven over het alge-
meen in relatief vage bewoordingen aan wat van de leraar verwacht wordt in de zin van 
deelname aan schoolbrede ontwikkeling, samenwerking met andere docenten, het aan-
moedigen van de inzet en leergierigheid van leerlingen en het contact met ouders. In de 
praktijk heeft de beoordeling en beloning dan ook meestal meer betrekking op de inzet 
en betrokkenheid van de docent dan op de behaalde prestaties. Daarnaast bestaan ook 
vergelijkbare evaluaties op schoolniveau, waarmee goed georganiseerde scholen extra 
middelen kunnen verwerven, die zij kunnen verdelen over hun docenten.

Leraren hebben zich aanvankelijk tegen het nieuwe systeem verzet, maar zijn er nu 
in meerderheid tevreden over; tussen 1999 en 2004 is het aantal voorstanders onder 
leden van de grootste onderwijsvakbond gestegen van 30% naar meer dan 60%, en 
zelfs meer dan 70% van de docenten jonger dan veertig. Hoewel beginnende leraren het 
meeste baat lijken te hebben gehad bij het nieuwe systeem, zijn ook veel oudere docen-
ten die bij het oude systeem aan het eind van hun schaal zaten, erop vooruit gegaan.48 
Overigens is Zweden één van de landen waar het lerarenkorps het meest vergrijsd is: 
bijna de helft van de leraren in het primair én voortgezet onderwijs is ouder dan vijftig 
jaar. 

47  Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie, 1999. 

48  Strath, 2004.
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Als gevolg van het nieuwe systeem zijn de salarisverschillen echter niet toe-, maar afge-
nomen; dit is waarschijnlijk het gevolg van hogere startsalarissen voor nieuwe leraren 
in reactie op dreigende lerarentekorten. Opvallend genoeg zijn de onderwijsbonden niet 
bang dat dit ten koste gaat van salarisverhogingen voor zittende docenten; zij verwach-
ten dat de hogere aanvangssalarissen uiteindelijk ook een positief effect hebben op het 
gehele loongebouw. In ieder geval geeft het nieuwe systeem scholen meer mogelijkhe-
den om personeelsbeleid te voeren.

Finland
In Finland is er een groot opleidingsaanbod en zijn er nauwe connecties tussen oplei-
dingsinstituten en scholen. Doordat de arbeidsmarkt zo direct bij de opleiding betrokken 
is, is de kwaliteit van de opleiding goed en zijn er geen eisen voor aanvullende certifice-
ring nadat leraren zijn afgestudeerd.49 

De status van de leraar wordt als een van de verklaringen aangedragen voor de goede 
resultaten van Finse scholieren in het PISA-onderzoek (Programme for International 
Student Assessment). Om het toch al goede imago te verbeteren is in 2002 de campagne 
Finland needs teachers gestart. Dit is een bewustwordingscampagne waarin het belang 
van voldoende en goed opgeleide leraren centraal staat. In het algemeen is er veel animo 
voor het vak: om een voltijdbaan in de hoofdstad te bemachtigen, moeten leraren vaak 
eerst enkele jaren in deeltijd ervaring opdoen in de provincie.50

In 2001 heeft een uitgebreide hervorming van de lerarenopleiding plaatsgevonden 
(‘Teacher Education Development Plan’), mede met het oog op de behoefte aan nieuw 
onderwijspersoneel tot 2010. Ook Finland heeft te maken met een grote uitstroom van 
leraren die met pensioen gaan, met een piek tussen 2008 en 2010.51 Er is vooral behoefte 
aan extra docenten voor Engels, wiskunde, Fins, Zweeds en ict (informatie- en communi-
catietechnologie).

Engeland
Engeland heeft de laatste jaren te kampen gehad met ernstige lerarentekorten. Ook zijn 
er aanwijzingen dat de gemiddelde kwaliteit van mannelijke docenten in de afgelopen 
decennia is gedaald. Dit zou verband houden met een daling van het relatieve loon van 
docenten in vergelijking met andere beroepen.52 Om de kwaliteit van docenten te verbe-
teren, heeft de Engelse regering recent testen voor de geletterdheid en gecijferdheid in 
het laatste jaar van de lerarenopleiding ingevoerd en een begeleidingsprogramma opge-
zet voor beginnende docenten. Het aantal studenten voor de lerarenopleiding voor het 
voortgezet onderwijs blijft echter achter bij wat nodig is, zodat het aantal onbevoegde 
docenten stijgt. Hoewel gemiddeld slechts 1% van de docenten onbevoegd is, loopt dit 
op tot 6% in bepaalde delen van Londen.53

In Engeland bestaat sinds 2000 een soort systeem van prestatiebeloning, waarbij een 
combinatie van interne en externe beoordeling plaatsvindt voor docenten die aan het 
eind van hun salarisschaal zijn gekomen en op de drempel staan voor bevordering naar 
een hogere schaal. Daarnaast is een versneld loopbaantraject ingevoerd voor een selecte 
groep van getalenteerde docenten, die in aanmerking komen voor dubbele salarisver-

49  Website SBO, www.sboinfo.nl. 

50  Kaiser, 2005. 

51  Eurydice, 2006. 

52  Nickell & Quintini, 2002.

53  Waterreus, 2003.
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hogingen als zij naar verwachting presteren. De eerste resultaten van de beoordelings-
drempel lijken te bevestigen dat het moeilijk is de kwaliteit van leraren te beoordelen: 
niet minder dan 95% van de leraren die naar een hogere salarisschaal solliciteerden wer-
den bevorderd, zodat het de vraag is of een algemene salarisverhoging niet goedkoper 
was geweest of dat er geen andere, minder kostbare methode denkbaar was geweest.
 
Een vraag bij het versnelde loopbaantraject is in hoeverre de ‘snelle’ docenten verwel-
komd worden door hun ‘langzamere’ collega’s, en in hoeverre dit de onderlinge samen-
werking tussen docenten bevordert. 

Verenigde Staten
In de Verenigde Staten bestaan grote zorgen over de kwaliteit van docenten. In het rap-
port Teaching at Risk roept de Amerikaanse Teaching Commission (2006) op om te inves-
teren in het leraarschap. Uitgangspunten daarbij zijn een verbetering van lerarenoplei-
dingen, het bieden van een salaris dat kan concurreren met andere sectoren, het belonen 
van goede prestaties en het verstrekken van toeslagen aan leraren op achterstandsscho-
len en in tekortvakken. Ook is er de mogelijkheid om de EdD-graad (‘doctor of educa-
tion’) te behalen, een meer beroepsgericht promotietraject. Op die manier zouden betere 
docenten moeten worden aangetrokken om de slechte Amerikaanse schoolprestaties op 
het gebied van lees- en rekenvaardigheid te verbeteren. De commissie noemt daarbij als 
alarmerende signalen dat het percentage topstudenten dat voor het beroep van docent 
kiest, is gedaald van 24% begin jaren zeventig tot 11% in 2000. Bovendien verlaat bijna 
de helft van de leraren binnen vijf jaar het onderwijs. 

Vaak wordt verondersteld dat de beste docenten het onderwijs sneller verlaten, omdat 
zij ook goede arbeidsperspectieven buiten het onderwijs hebben. Uit recent onder-
zoek blijkt echter dat goede vrouwelijke docenten in de Verenigde Staten juist minder 
geneigd zijn om uit het onderwijs te vertrekken. Een dergelijk effect wordt voor mannen 
niet gevonden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vooral vrouwen hechten aan de 
secundaire (niet-monetaire) arbeidsvoorwaarden van het leraarschap. Ook wordt aange-
dragen dat onderwijs een vak apart is: een goede docent hoeft niet per se goed te zijn 
in andere beroepen (en omgekeerd). Volgens het onderzoek houdt de kwaliteit van les-
geven (gemeten als de toegevoegde waarde van een docent voor zijn of haar leerlingen) 
zelfs nauwelijks verband met of een docent man of vrouw is.54  

De slechte meetbaarheid van de onderwijsproductie, en vooral ook van de bijdrage 
van een docent daaraan, biedt een mogelijke verklaring voor het mislukken van diverse 
lokale experimenten met prestatiebeloning in de Verenigde Staten. Ook het verzet van 
vakbonden in het publieke onderwijs tegen prestatiebeloning speelt mogelijk een rol. 
Vakbonden verlangen bijvoorbeeld vaak uitgebreide beoordelingsprocedures en objectie-
ve maatstaven voor de prestatiebeloning van docenten, waardoor de kosteneffectiviteit 
van prestatiebeloning sterk vermindert. Op particuliere scholen, waar vakbonden weinig 
invloed hebben, komt prestatiebeloning namelijk wel vaker voor.55 

Invoering van een jaarlijkse salaristoeslag van 1.800 dollar voor bevoegde docenten in 
wis- en natuurkunde en in het speciaal onderwijs op achterstandsscholen in de staat 

54  Krieg, 2006.

55  Ballou, 2001.
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North Carolina zorgde voor een daling van het verloop onder deze groep met 12%. 
Vooral ervaren docenten bleken gevoelig te zijn voor deze toeslag.56 Dit programma laat 
zien dat salarisdifferentiatie bij kan dragen aan het behoud van docenten in tekortvak-
ken en op achterstandsscholen.

Australië
Net als in Frankrijk zijn leraren in Australië in dienst van de (deel)staat en worden ze 
centraal toegewezen aan scholen. Desalniettemin bestaan in Australië toenemende zor-
gen over het aanbod en de kwaliteit van docenten. Met name voor bepaalde bèta- en 
techniekvakken en voor bijvoorbeeld achterstandsscholen is het moeilijk om leraren te 
vinden. Weliswaar krijgen alle scholen automatisch leraren toegewezen, maar het verloop 
is op bepaalde typen scholen groter. Verder bestaat de meerderheid van de studenten 
van de lerarenopleiding uit schoolverlaters met benedengemiddelde resultaten.57

In het begin van de jaren negentig voerden de meeste Australische deelstaten een 
Advanced Skills Teachers (AST) programma in om goede docenten extra te belonen en 
voor de klas te houden. Voor dit doel werden drie salarisniveaus (AST1, AST2 en AST3) 
bovenop het bestaande loongebouw geplaatst. Promotie naar elk van deze hogere 
niveaus zou alleen plaatsvinden als docenten voldeden aan strenge selectiecriteria. In de 
praktijk vond bevordering naar deze hogere schalen in veel staten plaats zonder stren-
ge beoordelingsprocedure, zodat vrijwel alle docenten werden bevorderd. Aangezien 
de salariskosten werden betaald door de staat, hadden scholen vaak geen prikkel om 
selectief te werk te gaan. In enkele staten waar een quotum werd gehanteerd vond wel 
een selectieprocedure plaats, maar daar vonden veel docenten de extra beloning (1.200 
dollar bruto per jaar) niet opwegen tegen de kosten om de AST-status te verwerven. 
Bovendien werden AST-docenten in die gevallen vaak opgezadeld met allerlei extra admi-
nistratieve taken, zodat weinig terecht kwam van de doelstelling om goed lesgeven extra 
te belonen.58

Japan
In Japan zijn leraren verplicht om iedere vijf tot zeven jaar van school te wisselen. Lera-
ren krijgen op deze manier ervaring binnen verschillende scholen en scholen kunnen een 
goede mix tussen ervaren en beginnende leraren handhaven. Leraren krijgen een ver-
goeding voor vervoer en huisvesting als zij buiten hun woonplaats gaan werken. Zeer 
interessant is de mogelijkheid voor leraren om ervaring buiten het onderwijs op te doen. 
Leraren kunnen gaan werken in private ondernemingen (hotels of winkels), sociale of 
welzijnsorganisaties (ziekenhuizen), bibliotheken, musea en bij de overheid. Er bestaan 
twee soorten programma’s: programma’s die korter dan een maand duren en onderdeel 
uitmaken van een introductieperiode van beginnende leraren en programma’s die maxi-
maal een jaar duren en bedoeld zijn voor meer ervaren docenten. Aan het eind van het 
traject brengen leraren hun kennis over op collega’s.

56  Clotfelter, Glennie, Ladd & Vigdor, 2006.

57  Waterreus, 2003.

58  Ingvarsson & Chadbourne, 1997.
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2.6	 Conclusie

Een belangrijke graadmeter voor de behoefte aan toekomstig onderwijspersoneel is de 
ontwikkeling van het leerlingenaantal. Hier doen zich grote verschillen tussen provincies 
voor. In het primair onderwijs daalt vanaf 2010 in een aantal regio’s het aantal leerlin-
gen aanzienlijk, met als gevolg potentiële overschotten aan personeel. Dit personeel kan 
worden gestimuleerd een betrekking op een school in een tekortregio te aanvaarden. 
Hiervoor zullen dan wel goede voorwaarden op het gebied van huisvesting en derge-
lijke nodig zijn. Een complicatie is dat het onderwijspersoneel uit relatief veel part-time 
werkende vrouwen met gezinnen bestaat, die niet gauw de beslissing zullen nemen naar 
andere regio’s te verhuizen. In tegenstelling tot het primair onderwijs stijgt het leerlin-
gental in het voortgezet onderwijs ook na 2010. Het nu al voelbare lerarentekort wordt 
hier dus niet verlicht door kleinere aantallen leerlingen (met uitzondering van Limburg). 

Recent zijn regionale, boventallige pools in het leven geroepen om werkloze pabo-afge-
studeerden voor het onderwijs te behouden. Bij het opstellen van de criteria voor de 
regionale toeslagen is echter onvoldoende rekening gehouden met de ontwikkeling van 
het leerlingenaantal. Het belangrijkste criterium is werkloosheid in plaats van de (toe-
komstige) behoefte aan leraren. Zo komt Limburg in aanmerking voor extra geld om per-
soneel boven de formatie aan te stellen, terwijl daar ook op langere termijn geen stijging 
van de vraag naar personeel te verwachten is. Bovendien werken de criteria tegen elkaar 
in. Door de herijking van de gewichtenregeling neemt bijvoorbeeld het aantal benodigde 
leerkrachten in de grote steden af, terwijl juist hier de grote tekorten zijn. 

Twee groepen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in het onderwijs: mannen en bepaal-
de categorieën allochtonen. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te voeren, zoals een 
gebrekkig carrièreperspectief en magere arbeidsvoorwaarden. Om het aantal allochtone 
studenten te vergroten, zou er op pabo’s en lerarenopleidingen meer aandacht moeten 
zijn voor de verschillende leerstijlen en behoeften van studenten, waarbij rekening wordt 
gehouden met het instroomniveau en de culturele achtergrond. Er is weinig begrip voor 
het feit dat bepaalde categorieën allochtonen vanuit een andere culturele achtergrond 
naar het onderwijs kijken en vaak een passieve en afwachtende houding aannemen, het-
geen ook tot problemen met het vinden van stageplaatsen leidt.59 

Ervaringen in het buitenland leren dat de arbeidsvoorwaarden van leraren ertoe doen. In 
landen waar docenten relatief goed worden betaald, zoals Duitsland, is de animo voor 
lerarenopleidingen relatief groot. Hetzelfde geldt voor Frankrijk, waar concurrerende 
lerarensalarissen samengaan met een lage werkdruk. Bovendien hebben deze landen 
de mogelijkheid om de beste leraren te selecteren, doordat het aanbod groter is dan de 
vraag. In veel andere landen bestaan zorgen over het aanbod en de kwaliteit van docen-
ten.

Het feit dat ook landen met ogenschijnlijk concurrerende lerarensalarissen problemen 
hebben met het aanbod en de kwaliteit, suggereert dat andere factoren een rol spe-
len. Bijvoorbeeld wanneer de werkloosheid laag is, lijken werknemers minder waarde te 
hechten aan de baanzekerheid die het onderwijs biedt en meer voor de carrièremogelijk-
heden buiten het onderwijs te kiezen.

59  Azghari, 2006. 
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Een andere bevinding is dat de kwaliteit en het aanbod van leraren onevenwichtig ver-
deeld zijn over vakken en regio’s. Tekortvakken en scholen met veel achterstandsleer-
lingen hebben vaker slechte docenten of helemaal geen docenten. In een aantal landen 
worden speciale toeslagen gebruikt om dergelijke tekorten tegen te gaan, zij het dat per-
manente beloningsverschillen tussen vakken vaak taboe lijken.
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3	 Behoeften	van	besturen,	scholen	en	leraren

In	het	vorige	hoofdstuk	zijn	de	knelpunten	op	de	onderwijsarbeidsmarkt	aan	
bod	gekomen.	In	dit	hoofdstuk	wordt	de	vraag	beantwoord	wat	scholen	doen	
om	aan	voldoende	en	gekwalificeerd	personeel	te	komen	en	dit	personeel	te	
behouden	en	op	welke	knelpunten	zij	stuiten.	Hoe	begeleiden	scholen	nieuwe	
leraren?	Wat	kunnen	leraren	zelf	doen	om	zich	verder	te	ontwikkelen?	

3.1	 Meerjarenpersoneelsbeleid	ontbreekt	vaak

Om goed voorbereid te kunnen reageren op de ontwikkelingen op de onderwijsarbeids-
markt, is het nodig dat onderwijsinstellingen hun personeelsbehoefte voor de korte en 
lange termijn in beeld hebben. De meeste scholen hanteren in hun formatieplanning ech-
ter een beperkte blik.60 Met name scholen in het basisonderwijs kijken vaak niet verder 
dan één jaar vooruit. Slechts 10% van de basisscholen heeft een meerjarenformatiebe-
leid van drie jaar of meer. Ook in het voortgezet onderwijs heeft maar een kwart van de 
scholen een formatieplanning voor een langere periode. Bovendien is het formatiebe-
leid meestal alleen gebaseerd op de ontwikkeling van het leerlingenaantal; kenmerken 
van het personeel worden niet meegenomen. Nu er tijdelijk minder tekorten zijn in het 
onderwijs, verslapt de aandacht meteen. Een groot deel van de besturen en schoolleidin-
gen is slecht voorbereid op de toekomstige tekorten. Er heerst stilte voor de storm. 

Deze situatie maakt duidelijk dat er een discrepantie is tussen het beleid van het ministe-
rie en de werkelijkheid bij scholen en schoolbesturen. In het Beleidsplan onderwijsperso-
neel staat namelijk als één van de doelstellingen: “In 2007 hebben alle instellingen voor 
VO en BVE en 50% van de instellingen voor PO een meerjarige personeelsplanning en een 
plan van aanpak gericht op de personeelsvoorziening op de lange termijn, gebaseerd op 
een visie op de onderwijskundige inrichting.” In 2008 en 2009 moet het percentage in 
het primair onderwijs zo veel mogelijk worden opgehoogd richting de 100%. Overigens 
is deze doelstelling geen wettelijke bepaling en zijn er geen sancties voor schoolbestu-
ren die niet aan de wens van het ministerie kunnen voldoen. 

Ontbreken van goede instrumenten, maar ook geen gewoonte
Door de invoering van de lumpsumfinanciering in het voortgezet onderwijs in 1996 en 
in het primair onderwijs in 2006 is het voor besturen en instellingen van belang, dat zij 
beschikken over een strategisch meerjarenplan. Een van de onderdelen van een derge-
lijk plan is een planning voor het personeel. Toch beschikken zoals gezegd maar weinig 
scholen over een dergelijke planning. Een door schoolbesturen genoemde reden voor de 
beperkte tijdshorizon van de personeelsplanning vormt het ontbreken van goede stuur- 
en kengetallen.61 Er is gebrek aan interne kengetallen, het ontbreekt aan management-

60  Van der Veen & Klein, 2005.

61  Verheij & Van Bergen, 2006.
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informatiesystemen en ‘manpowerplanning’. Met name van het Mirror-informatiesysteem 
wordt daarom veel verwacht. De ontwikkeling van dit systeem heeft echter forse vertra-
ging opgelopen. Behalve het ontbreken van dit technische hulpmiddel is er echter ook 
geen cultuur om lang vooruit te plannen en zien schoolbesturen in het primair onderwijs 
wellicht ook niet de noodzaak ervan in, omdat ze tot nu volgens een declaratiestelsel de 
personeelkosten vergoed kregen. Door invoering van lumpsumfinanciering in het primair 
onderwijs wordt het echter veel belangrijker dat schoolbesturen hun personeelsbestand 
goed in beeld hebben. De invoering van lumpsumfinanciering in het primair onderwijs 
mag dan de verwachting wekken dat meer besturen en scholen een meerjarig perso-
neelsbeleid gaan voeren, de situatie in het voortgezet onderwijs, waar al veel langer 
lumpsumfinanciering is ingevoerd, is niet heel veel beter. Het voortgezet onderwijs pro-
beert fluctuaties in de personeelsbehoefte mede op te vangen door het reserveren van 
de financiële middelen. 

Meerjarig personeelsbeleid kan echter ook gedeeltelijk zonder een ingewikkeld systeem. 
Hoewel het op individueel niveau lastig is te voorspellen, zegt de huidige leeftijdsop-
bouw van het personeel wel iets over de toekomstige behoeften. Zijn er veel 50-plussers 
en veel vrouwen tussen de 25 en 35 jaar, dan is de kans groot dat de school te maken 
krijgt met een groeiende groep deeltijders en personeel dat de arbeidsmarkt (tijdelijk of 
definitief) verlaat.

Grote besturen en samenwerkingsverbanden hebben meer mogelijkheden
Hoewel niet duidelijk kan worden vastgesteld wat de specifieke kenmerken zijn van 
actieve en minder actieve scholen op dit terrein, komt uit de ipb-monitor (integraal per-
soneelsbeleid) wel een indicatie naar voren dat schaalgrootte een rol speelt.62 Zowel 
in het primair als in het voortgezet onderwijs zijn de omvang van het bestuur en de 
omvang van het leerlingenaantal van positieve invloed op de mate van voorkomen van 
aspecten van integraal personeelsbeleid (zoals regelingen voor functionerings- en beoor-
delingsgesprekken en mobiliteitsbeleid). Grotere organisatieverbanden (grote besturen, 
samenwerkingsverbanden en samenwerking in regionale arbeidsmarktplatforms) bieden 
meer mogelijkheden om beleid ten aanzien van werving en behoud van leraren, mobili-
teit en personeelsplanning beter en professioneler vorm te geven.63 Desondanks wil de 
raad erop wijzen, dat schaalvergroting ook kan leiden tot ongewenste neveneffecten 
zoals inperking van keuzevrijheid van deelnemers, afstandelijkheid en onherkenbaarheid 
van het bestuur van onderwijsorganisaties, en afnemende sociale cohesie binnen oplei-
dingen.64

Grotere besturen die werken met een bovenschools management, hebben vaak een 
beleidsmedewerker personeelsbeleid in dienst. Het gemiddelde over alle besturen is 82%; 
wanneer het gaat om besturen met minder dan 6 scholen, dan is dit percentage 68%, 
bij besturen met meer dan 21 scholen is dit 95%. Relatief veel openbare en protestants-
christelijke besturen hebben een dergelijke beleidsmedewerker.65 Wat betreft personeels-
beleid rekent 90% van de besturen de functioneringsgesprekken met schooldirecteuren 
en het arbo-beleid tot hun taak. Bij 80% van de besturen is ook werving en selectie van 
personeel en aanpak van ziekteverzuim bovenschools geregeld. Personeelsadministratie, 
nascholing en de zorg voor vervanging zijn minder vaak op bovenschools niveau gede-

62  Van der Veen & Klein, 2005.

63  Verheij & Van Bergen, 2006.

64  Onderwijsraad, 2005d.

65  Wartenbergh-Cras & Van Kessel, 2006.
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finieerd. Besturen noemen naast het ontbreken van een informatiesysteem tijdgebrek als 
één van de oorzaken van het ontbreken van een meerjarig personeelsbeleid. Overigens 
wordt tijdgebrek ook als reden opgevoerd voor het onvoldoende werken aan zaken als 
financiën, onderhoud, kwaliteitsbeleid en onderwijskundig beleid.66 

Ontwikkeling aantal lio-plaatsen illustreert kortetermijnbeleid
De momenteel iets meer ontspannen situatie op de arbeidsmarkt weerspiegelt zich in het 
feit dat er minder directeuren, ambulante begeleiders en stagiaires worden ingeschakeld 
voor het opvangen van lesuitval dan een aantal jaar geleden. Ook het aantal lio-plaatsen 
is sterk afhankelijk van de conjunctuur. De kans voor studenten om tijdens hun oplei-
ding ervaring op te doen, is verminderd doordat het aantal lio-plaatsen is afgenomen 
van 2.064 volledige banen in 2004 tot 1.683 in 2005. In korte tijd is er dus sprake van 
een sterke daling. Overigens is de opkomst van de lio ook razendsnel geweest: in 2003 
waren er namelijk nog maar 1.000 plaatsen. De sterke schommeling weerspiegelt het 
kortetermijnbeleid van veel schoolbestuurders. Het lerarentekort is over zijn hoogtepunt 
heen en scholen kiezen daarom eerder voor een onbetaalde stagiaire.67 

Wanneer een vacature toch niet op tijd is vervuld in het primair onderwijs, is het tijde-
lijk uitbreiden van de aanstellingsomvang de meest voorkomende noodoplossing. Verder 
komt het in het primair onderwijs vaak voor dat groepen worden samengevoegd of leer-
lingen over andere groepen worden verdeeld. Soms wordt adv (arbeidsduurverkorting) 
opgeschort of komt er een invaller.

Scholen voor voortgezet onderwijs doen eveneens vaak een beroep op zittend personeel 
om onvervulde vacatures op te vangen. Soms worden onvervulde uren verdeeld over 
meerdere klassen. Dat betekent dat er wat minder uren voor het desbetreffende vak zijn, 
zonder dat de lessen helemaal uitvallen. In hoofdstuk 2 kwam al de situatie ter sprake 
dat docenten worden ingezet in andere vakgebieden dan waarvoor zij bevoegd zijn. Dit 
is overigens soms ook bewust beleid (leergebieden).

In de bve-sector zijn het vaak zittende leraren die lessen waarnemen als er vacatures 
onvervuld zijn. Ook hier worden groepen samengevoegd. Door veranderingen in de sec-
tor volwasseneneducatie moeten vacatures soms ook opgevuld worden door personeel 
dat momenteel in een wachtgeldregeling zit. Dat personeel is dus vaak niet voor het 
desbetreffende vak bevoegd. Bovendien remt het de instroom van nieuw en jonger per-
soneel. Aan de andere kant is een deel van dit personeel ook geschikt om na gerichte 
omscholing in een ander deel van de bve-sector te werken.

3.2	 Leeftijdsbewust	personeelsbeleid	

Het lerarentekort kan worden tegengegaan door het vergroten van de instroom van nieu-
we leraren, maar ook door (langer) behoud van zittend personeel. Dat kan onder meer 
door leeftijdsbewust personeelsbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de specifie-
ke omstandigheden en behoeften van leeftijdscohorten. Dat betekent dat er aandacht is 
voor de 50-plussers, maar ook voor de jongere leeftijdsgroepen. Het blijkt dat vooral de 
middengroep tussen 35 en 50 jaar in dit opzicht weinig aandacht krijgt.68 

66  Wartenbergh-Cras & Van Kessel, 2006.

67  Minder betaalde lio-stages, 2006.

68  Verheij & Van Bergen, 2006.
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De beeldvorming over oudere werknemers is negatief. In de verkenning Vergrijsd maar 
niet verzilverd (2002) schrijft de raad: “Ouderen zouden minder flexibel zijn, niet erg 
bereid om mee te doen in vernieuwingen, achterblijven in technologische kennis, weinig 
ambities meer vertonen, weinig tot taak- en functieaanpassing geneigd zijn, minder inte-
resse hebben in nieuwe technieken, vaak ziek zijn, alsmede meer kosten en minder pres-
teren dan jongeren.”69 Deze denkbeelden leiden er vaak toe dat personen niet op hun 
individuele kwaliteiten worden beoordeeld en behandeld, maar als lid van een collectief. 
Aan de andere kant stuiten jonge leraren soms op scepsis en weerstand bij oudere lera-
ren voor nieuwe ideeën waardoor er generatieconflicten op de loer liggen.70 

Oppassen voor generatieconflicten  
De uitstroom van leraren tussen de vijftig en de zestig jaar gaat hard. Dit jaar heeft een 
record aantal ambtenaren (33.675 personen), waaronder ook veel onderwijspersoneel, 
gebruikgemaakt van de fpu-regeling, mede omdat velen voorzien dat de gunstige rege-
lingen voor prepensioen zullen verdwijnen. “Veel senioren stoppen ook omdat ze de 
druk niet meer aankunnen en gebrek en waardering missen. Ze hebben het gevoel als 
groep vergeten te zijn, de problemen van de school te mogen opruimen zonder daarvoor 
gewaardeerd te worden en als lastig te worden gezien. Veel 50-plussers zien met lede 
ogen aan dat alle aandacht naar begeleiding van junioren uitgaat terwijl senioren niets 
anders horen dan dat zij zo lang mogelijk moeten werken om de tekorten op te van-
gen.”71 Door deze negatieve gevoelens voelen weinigen zich geroepen om langer door 
te werken. Scholen zouden meer gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van 
senioren, al zijn anderen van mening dat in het kader van schoolontwikkeling “scholen 
beter af zijn zonder die oude garde”.72 Dit standpunt kan omslaan in een vicieuze cirkel, 
ook in het scholingsbeleid: ouder personeel wordt minder vaak scholing aangeboden 
en wordt minder vaak uitgenodigd van functie te wisselen. Scholen zijn niet bereid veel 
geld te investeren in het eigen oudere personeel.73 De deelname van oudere werknemers 
aan bedrijfsopleidingen is zeer laag vergeleken met andere landen. Dit is in overige sec-
toren overigens niet beter dan in het onderwijs. Slechts 7% van de werkende 55-plussers 
neemt deel aan bedrijfsopleidingen.74 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is ook mogelijk in nieuwe cao’s voor het onderwijs. 
Naar verwachting worden in de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs definitieve 
afspraken gemaakt over de levensloopregeling.75 Overigens is de levensloopregeling 
volgens deskundigen slechts een kleine bouwsteen voor een personeelsbeleid dat goed 
inspeelt op de levensloop van werkenden in het onderwijs. De levensloopregeling moet 
ingebed zijn in een levensloopbestendig personeelsbeleid, waarin faciliteiten met betrek-
king tot verlof, kinderopvang en deeltijdpensioen worden geïntegreerd met scholings- en 
loopbaanbeleid.76

Het biografisch gesprek
Een biografisch gesprek maakt deel uit van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het 
is te beschouwen als “een gezamenlijke zoektocht van knelpunten in de verbinding tus-

69  Onderwijsraad, 2002.

70  Carbo & Moerkamp, 2006. 

71  Citaat op website SBO; www.sboinfo.nl. 

72  Bekkema, 2006.

73  De Jonge, Van Uitert & Berger, 2004.

74  Van der Laan, 2006.

75  Groenewegen, 2006. 

76  De Grip, 2004.
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sen professionele en persoonlijke ontwikkeling van de betreffende medewerker”.77 Er 
wordt rekening gehouden met de levensfase waarin iemand zich bevindt. Hoe generali-
serend ook, er is toch een globale indeling te maken van de levensstadia die de werken-
de mens doorloopt. De levensfase kan een aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan. 
Ingrijpende wijzigingen in de persoonlijke situatie hebben invloed op de werksituatie 
(opvallend veranderd gedrag, regelmatig verzuim, veranderende belangstelling). Ook 
snelle veranderingen in de werkomgeving kunnen van invloed zijn. In huidige functione-
ringsgesprekken is er vaak te weinig tijd om een biografisch gesprek te voeren en komt 
het vooral op het opmaken van de balans neer. De uitkomst van een biografisch gesprek 
is dat de betrokkene zelf stappen zet en nieuwe keuzes maakt, uiteraard met behulp van 
de werkgever mocht dat gewenst zijn. De volgende globale indeling wordt gehanteerd.
•  Twintiger: energiek, enthousiast, positief, carrièregericht, materialistisch, alleen-

staand of samenwonend.
•  Dertiger: nuchter, zakelijk, planmatig, evenwicht privé-werk belangrijk, kleine 

kinderen, druk gezin.
•  Veertiger: tijd voor verdieping, existentiële vragen, licht gevoel van onbehagen, 

innerlijke heroriëntatie, puberkinderen.
•  Vijftiger: twee richtingen:
  •  (1) steunpilaar: innerlijke rust, afstandelijker, overzicht, blijven ontwik-

kelen; of
  •  (2) blok aan het been: idealiseren van verleden, tegen veranderingen, 

zeuren, uitkijken naar pensioen.
•  Zestiger (voor zover ze nog werkzaam zijn): onthechten, voorbereiden op pensi-

oen, coachen, overdragen van kennis en inzichten.

In de voor dit advies gehouden rondetafelgesprekken wordt opgemerkt dat er leraren 
zijn die “op hun vijftigste al zitten af te tellen hoeveel jaren, maanden en dagen ze nog 
moeten werken.”78 Juist voor die mensen moet beleid worden gevoerd, maar er mag ook 
van henzelf iets worden verwacht. De vijftigplusser moet erop worden aangesproken dat 
hij zich moet blijven ontwikkelen, maar de werkgever moet die mogelijkheid ook wel bie-
den. Met betrekking tot leeftijdsbewust beleid zijn er sterke verschillen tussen scholen. 
Goed leeftijdsbewust personeelsbeleid zorgt ervoor dat iedereen tot zijn 67ste kan door-
werken. Seniorenbeleid lijkt nu vooral gericht te zijn op afbouwen in plaats van op het 
zo goed mogelijk inzetbaar houden. 

De huidige bapo-regeling komt zo in een ander perspectief te staan. De regeling is 
bedoeld om het voor oudere werknemers mogelijk te maken om langer gezond te kun-
nen blijven werken. Zij kunnen vanaf 52 jaar gebruikmaken van 170 uur extra verlof, 
vanaf 56 jaar verdubbelt dit aantal uren. De werknemer betaalt zelf een deel van de kos-
ten (35%). Het is de vraag of de bapo-regeling de meest effectieve manier is om men-
sen te behouden. Deze regeling lijkt vooral in te spelen op de behoeften van de groep 
die toch al eerder wil stoppen en minder op andere groepen. Een alternatief zou kunnen 
zijn dat mensen worden vrijgeroosterd om bijvoorbeeld achterstallig werk in te halen, 
aan een vervangingspool deel te nemen, aan onderwijsontwikkeling te doen, een hoger 
diploma te halen of een collega te helpen met het behalen van een voortgezet diploma, 
of mee te werken aan een project.

77  Van Luin, Lammerts van Bueren & Thomassen, 2006. 

78  Verheij & Van Bergen, 2006.
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3.3	 Stoppen	van	downgrading	en	vergroten	van	het	carrièreperspectief	

Eén van de belangrijkste redenen om de sector te verlaten is onvrede over de loopbaan-
mogelijkheden in het onderwijs.79 In het primair onderwijs is twee derde ontevreden 
over de loopbaanmogelijkheden, in het voortgezet onderwijs en de bve-sector zelfs drie-
kwart.80 Daarmee is de score op dit aspect veel slechter dan bijvoorbeeld die op de belo-
ning. Belangstelling voor nieuwe carrièremogelijkheden is er wel, vooral bij mannen en 
voltijders. Mensen willen mogelijkheden om hun kwaliteiten op een andere manier in te 
zetten en om een nieuwe uitdaging te hebben. Iets meer dan een derde van de docenten 
vindt dat het onderwijs momenteel voldoende carrièremogelijkheden biedt, een kwart 
vindt het onvoldoende. Opvallend zijn de verschillen naar leeftijd: docenten jonger dan 
45 jaar vinden de carrièremogelijkheden in het onderwijs vaker voldoende (42%) dan 
oudere docenten (31%).81

Ook op de langere termijn moeten onderwijsbanen aantrekkelijk en uitdagend blijven. 
Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen als het bieden van een loopbaanperspec-
tief, aan functie- en taakdifferentiatie en aan het voeren van een gedifferentieerd belo-
ningsbeleid.82 Een aantal jaar geleden is hiervoor integraal personeelsbeleid ontwik-
keld.83 Om de competenties van de personeelsleden te ontwikkelen, maakt nu ongeveer 
de helft van de scholen gebruik van het persoonlijk ontwikkelingsplan (pop). Het blijkt 
dat het aantal persoonlijke ontwikkelingsplannen in de afgelopen jaren sterk is gegroeid. 
In het primair onderwijs geeft ruim de helft van het onderwijspersoneel aan hiermee te 
maken te hebben. In het voortgezet onderwijs en de bve-sector liggen deze percenta-
ges lager, rond de 40%.84 Voor de meerderheid geldt dus dat er nog geen persoonlijk 
ontwikkelingsplan is; van degenen die dit wel hebben bevindt de meerderheid zich nog 
in de beginfase.85 Naast gesprekken in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan 
zijn functioneringsgesprekken al langer gemeengoed in het onderwijs. Deze gesprek-
ken komen frequent voor (rond de 90%). Volgens 60% van de respondenten is er binnen 
het functioneringsgesprek ruimte om de eigen loopbaanwensen te bespreken; daarnaast 
geeft 35% aan dat die ruimte er wel is, maar alleen als ze het zelf ter sprake brengen. 
Slechts 4% vindt dat die ruimte er niet is. Docenten van het primair onderwijs vinden 
vaker dan andere docenten dat er ruimte is om de eigen loopbaanwensen te bespreken 
(69%), docenten van de bve-sector scoren hier lager dan de andere docenten (47%). Iets 
minder dan een derde van alle docenten vindt dat er rekening wordt gehouden met de 
eigen loopbaanwensen (30%), 37% geeft aan dat het alleen gebeurt als ze het zelf ter 
sprake brengen. Iets meer dan een vijfde (22%) vindt niet dat er rekening wordt gehou-
den met de eigen loopbaanwensen; 11% weet het niet. Loopbaanplannen zijn in alle 
onderwijssectoren nog zeer ongebruikelijk. Slechts ongeveer 10% van de leraren heeft 
hiermee te maken. Het (funderend) onderwijs maakt verder nog weinig gebruik van hrm-
beleid (human resource management). 

79  Zie ook: Bouma 2006.

80  Verheij & Van Bergen, 2006. 

81  Algemene Onderwijsbond, 2005.

82  Verheij & Van Bergen, 2006.

83   Integraal personeelsbeleid betekent het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers en de 

inhoudelijke en organisatorische doelen van de school ingebed in de strategische positie in de eigen omgeving. Hierbij wordt professioneel gebruik 

gemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die gericht zijn op de ontwikkeling van individuele medewerkers (Van der Veen & 

Klein, 2005).

84  Van der Veen & Klein, 2005.

85  Inspectie van het Onderwijs, 2006. 
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Vooral aan onderkant functiedifferentiatie 
De raad heeft in het advies Een kwalificatiestructuur voor het onderwijs (2003) een over-
zicht geschetst van de verschillende functies die in het onderwijs ontstaan.86 Er is zowel 
sprake van horizontale differentiatie (verschillen in de functie-invulling van onderwijs-
gevenden die op min of meer hetzelfde niveau opereren) als van verticale differenti-
atie (functies en beroepen naast het lerarenberoep). Het blijkt dat differentiatie en loop-
baanmogelijkheden aan de onderkant sterker zijn toegenomen dan aan de bovenkant. 
Daarmee wijkt de onderwijssector af van andere sectoren als techniek, journalistiek 
en management, waar het gemiddelde opleidingsniveau gestegen is. Zo zijn er diverse 
nieuwe onderwijsondersteunende functies in het leven geroepen als onderwijsassistent, 
leraarondersteuner en ict-ondersteuner. Vervolgens moeten deze mensen in de praktijk 
soms wel dezelfde taken doen als leraren.87 

De toename van het aantal ondersteunende functies laat zich duidelijk afleiden uit de cij-
fers: in 2003 waren er in het basisonderwijs op iedere honderd leerkrachten al vijftien 
onderwijsondersteuners (in 1999 waren dat er nog zes); in het voortgezet onderwijs is 
het aandeel onderwijsondersteunend personeel inmiddels opgelopen tot 20%.88 Het pri-
mair onderwijs maakt daarbij gebruik van de financiële middelen die voor groepsverklei-
ning en kwaliteitsverbetering beschikbaar zijn gekomen. 

Deze ontwikkelingen leiden niet alleen tot een verschuiving in de personele inzet van 
primaire (onderwijs verzorgen) naar secundaire taken (ondersteuning, begeleiding) en 
managementfuncties, maar ook tot een daling van het gemiddelde opleidingsniveau 
van het onderwijsgevend personeel, bijvoorbeeld minder academisch gevormde leraren 
in het voortgezet onderwijs. Zo worden in de bovenbouw van havo/vwo vaak tweede-
graadsleraren ingezet in plaats van eerstegraadsleraren. En het is op zijn minst opmer-
kelijk dat tweedegraadsleraren op het vwo hun leerlingen moeten opleiden voor een 
schooltype dat ze zelf niet hebben gevolgd. Bovendien lijkt het carrièreperspectief van 
docenten de afgelopen jaren juist slechter te worden. Waar in 1999 in het voortgezet 
onderwijs nog 32% van het personeel in schaal 11/LC en 12/LD89 zat, was dat in 2005 
nog maar 24%, bij een toenemend aandeel van mensen in schaal 10/LB.90 Academici 
komen in het onderwijs in dezelfde schaal binnen als hun collega’s van het hbo (hoger 
beroepsonderwijs) en lopen zo een achterstand op ten opzichte van andere academisch 
geschoolden.91 Voor academici is het onderwijs daarom een onaantrekkelijke sector.92

Binnen de leraarfunctie zelf vindt steeds meer specialisatie en splitsing van taken plaats. 
Twee van de drie leraren vervullen een of meer specifieke taken, zoals intern begeleider, 
remedial teacher, leerlingbegeleider, coördinator, praktijk- of stagebegeleider en ict-coör-
dinator. De leraar wordt enerzijds ontlast maar moet anderzijds wel veel meer afstem-
men en vergaderen, wat vaak niet ten goede komt aan de eigen arbeidsvreugde.

Hoewel het ministerie van OCW al sinds 1999 beleid ontwikkelt om scholen tot meer 
functiedifferentiatie te laten komen93, ligt functiedifferentiatie aan de bovenkant en daar-

86  Onderwijsraad, 2003. 

87  Verheij & Van Bergen, 2006.

88  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2005a; Inspectie van het Onderwijs, 2006. 

89  Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 2004a; Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 2006.

90  Brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding vna de motie Lambrechts c.s. (motie 30 300 VIII, nr. 129).

91  Zie ook Hassink & Pomp, 2001.

92   Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd door onderzoek van de Onderwjjsbond CNV waarin een daling van het aantal academici wordt geconstateerd (Barth, 

2006). 

93  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 1999, 2001a.
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mee vergroting van het carrièreperspectief voor leraren nog steeds te veel in de richting 
van beter betaalde managementtaken. Ook in het nieuwe functiewaarderingssysteem dat 
het ministerie heeft laten ontwikkelen, is differentiatie op grond van leidinggevende en 
coördinerende taken nog steeds één van de drie voorgestelde modellen. Voor deze route 
heeft meer dan de helft van alle leraren zeker en nog eens een kwart hooguit misschien 
belangstelling. Om het carrièreperspectief te verbeteren moeten er dus meer mogelijkhe-
den binnen het beroep van leraar zelf ontwikkeld worden. Eén van de manieren is door 
te investeren in vervolgopleidingen.94 

Zo zouden leraren in het basis- en voortgezet onderwijs de mogelijkheid kunnen krijgen 
om een masteropleiding op academisch of post-hbo-niveau te volgen. Academici zouden 
de mogelijkheid kunnen krijgen om hun werk te combineren met het doen van promotie-
onderzoek.95 Leraren zouden daarmee de mogelijkheid krijgen om zich tijdens hun loop-
baan verder in bepaalde richtingen te specialiseren, waardoor het vak ook op de langere 
termijn interessant blijft. Een dergelijke specialisatie zou dan ook moeten leiden tot een 
hoger beloningsniveau. Een dergelijk plan is onlangs ook door de AOb gelanceerd.96 De 
AOb wil zijn plan financieren door nascholingsbudgetten te verruimen en meer individu-
eel in te zetten. 

Ook andere instellingen kijken naar de mogelijkheden het carrièreperspectief te vergro-
ten. Zo beginnen Fontys Tilburg en Open Universiteit een nieuwe – 15.000 euro kosten-
de – topopleiding voor leraren met minimaal tien jaar leservaring, bedoeld om de door-
groeimogelijkheden van ‘excellente leraren’ te vergroten.97 De opleiding is daarom niet 
gericht op management, maar op onderwijskundige specialisaties, toetsontwikkeling of 
leerplanontwikkeling. 

Pogingen om functiedifferentiatie te bevorderen stuiten regelmatig op problemen rond-
om verschillende cao’s, rechtspositiebesluiten en pensioenregelingen, waardoor scholen 
zich beperken tot taakdifferentiatie.

Bekwaamheidseisen
Professionalisering en bekwaamheid zijn voor docenten belangrijke thema’s, zoals blijkt 
uit het onderzoek van Onderwijs aan het woord.98 De AOb wil zelfs een professioneel 
statuut tot stand brengen om de positie van de leraar te versterken.99 Ook het ministe-
rie vindt het een belangrijk punt, blijkens de 100 miljoen die de minister recentelijk uit-
trok voor scholing en persoonlijke ontwikkeling van leraren en het onderhouden van hun 
bekwaamheid. 

Het volgen van nascholing en cursussen is vastgelegd in de landelijke bekwaamheids-
eisen die met ingang van 1 augustus 2006 van kracht worden in de Wet BIO (Wet op de 
beroepen in het onderwijs). Bekwaamheidseisen bestaan uit competenties die per sec-
tor uitgewerkt zijn in indicatoren. Het in maart 2005 ingestelde Landelijk Platform van 
Beroepen in het Onderwijs doet voorstellen welke competentieprofielen moeten wor-
den vastgesteld. Ook zal ten minste één keer per zes jaar worden onderzocht of de 

94  Algemene Onderwijsbond, 2006. 

95  Zie ook: Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, 2006 en Cornet, Huizinga, Minne & Webbink, 2006.

96  Onderwijsraad, 2003. 

97  Nieuwe topopleiding voor leraren van start, 2006.

98  Onderwijs aan het woord, 2006.

99 Zie persbericht AOb, 10 juli 2006; website van het AOb, http://www.aob.nl/persarchief.aspx.
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bekwaamheidseisen moeten worden herzien.100 De schoolleiding hoort het bekwaam-
heidsdossier te bewaken en de gewenste nascholing en cursussen mogelijk te maken. De 
Inspectie ziet hierop toe. Docenten hebben het recht om binnen werktijd professioneel 
geschoold te worden op kosten van de werkgever. Aan de andere kant hebben docenten 
ook de plicht dit te doen, het is dus niet vrijwillig. Ruim 80% van de schooldirecties vindt 
dat leraren ook geacht mogen worden hun bekwaamheiden in hun eigen tijd te onder-
houden en dat ze hun scholing gedeeltelijk na schooltijd moeten krijgen.101 

De raad benadrukte in haar reactie op het wetsvoorstel van de Wet BIO het belang van 
het onderhouden van een eerder verworven bekwaamheid en van een verdere profes-
sionalisering.102 Volgens de raad ligt er niet alleen een verantwoordelijkheid bij de werk-
gever en de werknemer, maar ook bij de overheid. De raad zag vooralsnog geen nood-
zaak tot het instellen van een wettelijk geregeld centraal register, maar betoogde dat dit 
onverlet liet dat de beroepsgroep het opzetten van een stelsel van verplichte nascho-
lingsregistratie zelf ter hand kon nemen. Nu, vijf jaar later, lijkt er nog weinig van een 
dergelijk centraal register te zijn terechtgekomen. De sector is blijkbaar niet in staat om 
tot zo’n register te komen: het lijkt nu tijd voor een wettelijke regeling.

Binnen de SER (Sociaal-Economische Raad) loopt momenteel een discussie over de invoe-
ring van een nieuw scholingsrecht voor werknemers. Werknemers moeten alle mogelijke 
instrumenten in handen hebben om overeind te blijven op de steeds sneller veranderen-
de arbeidsmarkt. In de SER wordt nu gepraat over individuele scholingsrechten, betaald 
door de overheid, de werknemer zelf en de werkgever. De werkgevers willen dat elke 
werknemer een eigen rekening krijgt waarmee scholing kan worden gefinancierd. De 
vakbonden vrezen dat hierdoor de werkgever te veel greep krijgt op welke opleidingen 
de werknemer mag volgen.103 

3.4	 Begeleiding	van	beginnende	leraren	kan	veel	beter

Overleven	in	de	jungle
“Hoewel je tijdens de stages wel een coach in school hebt rondlopen, sta je toch vanaf 
de eerste dag gewoon alleen voor de klas. In schoolorganisaties die fungeren als jun-
gle: zoek zelf uit waar je moet zijn, hoe je aan boeken komt, hoe je aan krijt komt, 
hoe je je lokaal schoonhoudt, hoe je een lokaal kunt reserveren, met leerlingen die 
niet van plan zijn je het voordeel van de twijfel te geven.”

   Bron: Discussieplaats website Onderwijsraad

100  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2005b. 

101  Inspectie van het Onderwijs, 2006. 

102  Onderwijsraad, 2001. 

103  Wilbrink & McGonigal, 2006.
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Alles	is	toch	bekend?	
“Ik was gewend dat je bij een nieuwe baan door je baas uitgelegd krijgt wat je plek 
is en wie de mensen zijn met wie je werkt. Hier is dat niet gebeurd. Mijn ervaring is 
dat er in het onderwijs veel gewerkt wordt vanuit de gedachte: alles is bekend. Als 
je twintig jaar in het onderwijs werkt, is het niet gek dat je erg veel vanzelfsprekend 
vindt. Maar voor mij als nieuweling is bijna niets vanzelfsprekend.” 

   Bron: Discussieplaats website Onderwijsraad

De grootste problemen die beginnende leraren ervaren zijn het motiveren van leerlingen 
om te leren, orde houden, omgaan met individuele verschillen tussen leerlingen en de 
contacten met de ouders. Maar ook de schoolcultuur speelt een belangrijke rol. Veel star-
ters ervaren een onevenwichtigheid tussen rechten en plichten. Starters moeten vooral 
heel veel (impopulaire, extra taken) en hebben weinig te zeggen. Nieuwe, frisse ideeën 
stuiten soms op weerstand bij oudere, ervaren docenten.104 De opvang en bescherming 
van nieuwe leraren in met name het voortgezet onderwijs is bovendien erg afhankelijk 
van de begeleiding door vaksecties en daardoor heel wisselend van kwaliteit. 

Bij het begeleiden van beginnende leraren moet een onderscheid worden gemaakt tus-
sen recent afgestudeerden en zij-instromers met werkervaring. Zij-instromers hebben op 
bijna alle fronten meer ondersteuning nodig, behalve op het gebied van samenwerken 
met collega’s en met de omgeving.105 Scholen ondernemen al de nodige activiteiten om 
nieuwe leraren te begeleiden: lesobservaties, intervisiebijeenkomsten, vakbegeleiding, 
en begeleiding door coaches of coördinatoren. Op papier staan de plannen voor begelei-
ding vaak goed beschreven, maar in de praktijk schort het soms aan de uitvoering.106

Boventallige pools om personeel vast te houden 
In sommige regio’s is het moeilijk voor pas afgestudeerden om een baan te vinden. Men 
vindt het in het veld belangrijk dat jonge leraren die van de opleidingen komen, snel 
een baan vinden en niet verloren gaan voor het onderwijs. Om deze groep te behou-
den, stellen verschillende schoolbesturen en regionale samenwerkingsverbanden in het 
primair en voortgezet onderwijs boventallige pools samen van beginnende leraren. Op 
die manier leggen de scholen personeel vast om toekomstige tekorten voor te blijven en 
acute tekorten flexibel op te lossen. Deze vervangingspools bieden goede mogelijkheden 
om nieuw personeel in te werken en op te leiden. Verschillende besturen melden dat zij 
hier goede ervaringen mee hebben. De nieuwe leraren kunnen gemakkelijk veel ervaring 
opdoen binnen verschillende scholen en in verschillende groepen. Daardoor krijgen zij 
een goed beeld van het werk en zien zij welke mogelijkheden er zijn. Tevens vergroten 
de vervangingspools de flexibiliteit van de organisatie en de mobiliteit van het perso-
neel. Soms worden deze pools ook gebruikt om zittend personeel een nieuw perspectief 
te geven. Door hen als vervangers in te schakelen, worden de zittende leraren ontlast (ze 
hoeven bijvoorbeeld niet naar ouderavonden). Tegelijk vindt er een uitwisseling van ken-
nis en ervaring plaats tussen de scholen. Dit kan voor iedereen waardevol zijn. Ook het 
plusleraarproject van SBO, waarin vaste vervangingsdocenten worden aangesteld, sluit 
bij deze ontwikkeling aan.107

104  Carbo & Moerkamp, 2006. 

105  Verheij & Van Bergen, 2006.

106  Verheij & Van Bergen, 2006.

107  Zie voor meer informatie: http://www.plusleraar.nl/
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Sommige schoolbesturen kiezen ervoor om juist de oudere leraren in pools onder te 
brengen, om zo beginnende leraren de kans te geven een vaste groep te hebben en niet 
als invaller van de ene school naar de andere school te moeten gaan. De animo bij oude-
re leraren om hun verworven positie (eigen lokaal, eigen groep, enzovoort) af te staan is 
echter gering, zoals het onderstaande voorbeeld laat zien. Dit maakt dit soort initiatie-
ven kwetsbaar.

Kanjerproject
In Zuidoost-Noord-Brabant loopt het Kanjerproject van de stichting PRODAS. In dit 
project maakt een ervaren leerkracht gedurende een schooljaar plaats voor een ‘kan-
jer’, een net afgestudeerd talent. De ‘ouwe rot’ gaat een jaar in de invalpool. Hij of zij 
behoudt daarbij het eigen salaris en andere arbeidsvoorwaarden en heeft bovendien 
terugkeergarantie. Voor de kanjers moet een klas vrij worden gemaakt. “We willen ze 
niet alleen in dienst nemen, maar juist ook de ervaring bieden van een eigen groep, 
zodat ze alle taken en bevoegdheden die daarbij horen, kunnen ervaren” aldus het 
schoolbestuur. Van de ongeveer 500 medewerkers hadden er precies 4 animo hun klas 
af te staan. Deze 4 zijn wel enthousiast over het invallen. “Zo’n jaar wat anders houdt 
je fris.“

   Bron: Prins, 2006b 

Voor dergelijke programma’s, waarbij personeel in feite boventallig in dienst is, geldt dat 
ze alleen kunnen blijven voortbestaan als er voldoende geld beschikbaar is. Dit geld kan 
bijvoorbeeld uit de fondsen voor de risicoregio’s komen.108 Een andere voorwaarde is dat 
er voldoende schaalgrootte is. Voor éénpitters of kleine besturen zonder samenwerkings-
constructies is boventallig personeel niet haalbaar. De belangrijkste voorwaarde is echter 
dat zittend personeel ook bereid is mee te werken.

3.5	 Onderwijs	aantrekkelijk	voor	deeltijders	maar	niet	voor	voltijders	

Uit beloningsonderzoek van het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, 2005) blijkt dat onderwijspersoneel – met een hoog opleidingsniveau – een 
grote beloningsachterstand heeft ten opzichte van werknemers bij de politie, de rechter-
lijke macht, defensie en in de marktsector. Hoewel het beginsalaris van leraren redelijk in 
de pas loopt met het beginsalaris van werknemers in andere sectoren, blijft het eindsa-
laris van onderwijspersoneel achter. Bovendien valt het grootste deel van het onderwij-
zend personeel in de laagst mogelijke schaal.109 Weliswaar is het aantal salaristreden 
recent verminderd zodat het salarisprofiel iets steiler is geworden, maar het is nog 
steeds een langzame route in vergelijking met andere sectoren.110 Anderzijds zitten veel 
oudere leraren aan de top van hun salarisschaal en hebben zij daardoor geen financiële 
prikkel meer in de zin van een vooruitzicht op een hoger loon.111

108  Zie beschrijving motie-Dittrich, Verhagen en Van Aartsen in hoofdstuk 2.

109   Latten & De Jong, 2005. De cao voor het voortgezet onderwijs geeft scholen de volgende indicatie voor de verdeling van docenten over schalen: 70-80% 

LB (S10), 15-20% LC (S11), 5-10% LD (S12). Scholen worden dus geacht minimaal 20% van de docenten in LC/LD te plaatsen. Uiteraard staat het scholen vrij 

om meer leraren in LC en LD te benoemen.

110   Op basis van cao-afspraken en de Van Rijn-maatregel is de duur van de salarislijnen voor leraren in het po, vo en bve verkort van 22 jaar naar 18 jaar 

met ingang van 1 augustus 2002.

111  Dorhout, Maassen van den Brink & Groot, 2002.
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Uit onderzoek komt ook naar voren dat hoogopgeleide mannen die voltijds willen wer-
ken, de collectieve sector minder aantrekkelijk vinden dan de marktsector, omdat het 
belonings- en carrièreperspectief minder gunstig is. Voor vrouwen die kiezen voor een 
deeltijdbaan, is de collectieve sector juist wel aantrekkelijker dan de marktsector, want 
het beloningsperspectief is voor hen juist gunstiger dan in de markt. Bovendien bestaat 
het aanbod vaak ook uit deeltijdfuncties van soms maar een paar uurtjes per week, die 
bovendien nog ongunstig over de dagen verdeeld zijn. Dit is onaantrekkelijk voor veel 
mensen. Dit verklaart waarom de onderwijssector voor een belangrijk deel bestaat uit 
vrouwelijke deeltijdwerkers. Met het oog op het lerarentekort is het echter een risico om 
zich te richten op een beperkt deel van de arbeidsmarkt.

Voltijdbonus effectiever dan algemene loonsverhoging
Aangezien veel leraren in deeltijd werken, kan een toename van het aantal uren van zit-
tende docenten een alternatief bieden voor het aantrekken van nieuwe leraren. Onder-
zoek van Waterreus en Dobbelsteen (2001) naar het effect van het loon op het aantal 
gewerkte uren in het voortgezet onderwijs geeft aan, dat hogere lonen kunnen bijdragen 
aan het oplossen van lerarentekorten door leraren aan te zetten om meer uren te gaan 
werken. 

Bij een algemene loonsverhoging is het bereiken van een klein effect al zeer kostbaar. 
Om het aantal uren met slechts 1% te laten groeien is een loonsverhoging van maar liefst 
8% nodig, die meer dan 200 miljoen euro kost. De geringe kosteneffectiviteit kan worden 
verklaard door het feit dat alle docenten een loonsverhoging ontvangen, ongeacht of ze 
besluiten om meer uren te gaan werken. Het hogere uurloon maakt het weliswaar aan-
trekkelijk om meer uren te gaan werken, maar een deel van dat substitutie-effect wordt 
ongedaan gemaakt door het inkomenseffect: naarmate het inkomen stijgt groeit ook de 
behoefte aan vrije tijd. Bovendien kunnen docenten die reeds voltijds werken, het aantal 
uren niet uitbreiden.

Een alternatieve manier om het voor leraren aantrekkelijk te maken om hun uren uit te 
breiden, is het geven van een bonus aan voltijders.112 Een dergelijke premie geeft deel-
tijddocenten een grotere prikkel om voltijds te gaan werken, omdat de bonus alleen dan 
kan worden opgestreken. Met een voltijdbonus kan voor hetzelfde bedrag een effect 
worden bereikt dat zeven keer zo groot is dan bij een algemene loonsverhoging. Voor 
een totaalbedrag van ruim 200 miljoen euro levert een voltijdbonus bijvoorbeeld een 
urenuitbreiding op van 7%. Overigens valt bij grote loonsverhogingen en bonussen op 
termijn nog een aanvullend effect te verwachten, doordat de toestroom van nieuwe 
docenten dan zal groeien. 

Een tekortkoming van beide maatregelen is dat zij alleen het arbeidsaanbod kunnen ver-
groten van deeltijddocenten, terwijl er ook docenten zijn die al voltijds werken: twee 
derde van de mannen en een kwart van de vrouwen. Het lijkt daarom de moeite waard 
om individuele docenten de mogelijkheid te bieden om meer uren dan voltijds te gaan 
werken. Zeker gezien het feit dat veel docenten die door de collectieve arbeidsduurver-
korting nu 36 uur werken, enkele jaren geleden nog 40 uur werkten. Het valt te verwach-
ten dat een deel van die docenten bereid is om meer uren te werken, zeker als daar een 

112   Een voltijdsbonus stuit mogelijk op juridische bezwaren, omdat volgens de Commissie Gelijke Behandeling sprake zou kunnen zijn van indirecte 

discriminatie van vrouwen (omdat zij vaker in deeltijd werken dan mannen). De raad deelt deze bezwaren niet, omdat geen sprake is van directe 

discriminatie en alle docenten in principe de keuze hebben om deeltijds of voltijds te werken. Mocht een voltijdsbonus niettemin tot juridische complicaties 

leiden, dan zouden scholen bijvoorbeeld een overwerkpremie als alternatief kunnen gebruiken. 
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extra premie tegenover staat. Hoewel een verlenging van de arbeidsduur niet het totale 
lerarentekort zal oplossen (werkweken van meer dan 40 uur lijken onwaarschijnlijk), kan 
het wel een goedkope bijdrage leveren aan het terugdringen van het tekort. 

Flexibele	maatregelen	om	tijdelijke	tekorten	op	te	vangen
Een tijdelijke groei van de vraag naar leraren kan het beste worden opgevangen door 
tijdelijke in plaats van structurele maatregelen. Een mooi voorbeeld daarvan biedt de 
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In verband met een tijdelijke groei van het aantal 
leerlingen is het aantal lesuren van docenten tussen dertig en vijftig jaar van 1999 
tot 2004 tijdelijk met een uur verhoogd (de zogenoemde ‘Vorgriffsstunde’). Vanaf 
2008, wanneer het aantal leerlingen weer afneemt, wordt dit gecompenseerd door een 
reductie van de arbeidsduur.113

Hoewel het de vraag is of dit specifieke voorbeeld voor Nederland toepasbaar is, geeft 
het wel aan dat scholen bij de werving (en het ontslag) van leraren enkele jaren voor-
uit moeten kijken. Als de verwachting is dat de vraag naar leraren slechts tijdelijk toe-
neemt, bijvoorbeeld als gevolg van demografische ontwikkelingen, dan kan beter wor-
den gezocht naar een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren van zittende docenten. 

Ook wanneer het aanbod van docenten op de arbeidsmarkt te wensen overlaat, kun-
nen scholen proberen een beroep te doen op de grote deeltijdreserve onder zittende 
docenten. Het kan daarbij voor een school ook interessant zijn om te investeren in 
andere voorzieningen voor het eigen personeel dan beloningsinstrumenten, zoals bij-
voorbeeld kinderopvang. 

In geval van nood kunnen scholen ook besluiten om klassen tijdelijk te vergroten; ook 
hier dient een extra beloning tegenover te staan (bijvoorbeeld in de vorm van een 
arbeidsmarkttoeslag of een extra taakuur).

Andere vormen van beloningsdifferentiatie 
Sinds enkele jaren hebben scholen meer vrijheid gekregen om beloningsdifferentiatie 
toe te passen, maar tot nu toe maakt een minderheid van de scholen hiervan gebruik. 
In 2005 had slechts 10% van de scholen in het primair onderwijs en 13% van de scholen 
in het voortgezet onderwijs een senior-leraar in dienst.114 Beloningsdifferentiatie vindt 
meestal alleen op individueel niveau plaats. Hoewel individuele beloningsdifferentiatie 
niet helemaal ‘des onderwijs’ is, vindt toch twee derde van de leraren dat extra belonen 
van bijzondere taken moet kunnen. Ruim de helft is voorstander van prestatiebeloning 
of competentiebeloning. Voor teambeloning spreekt zich slechts een minderheid uit. 
Leraren in het primair onderwijs zijn hier positiever over dan hun collega’s in het voort-
gezet onderwijs en de bve-sector. Er zijn enkele regionale verschillen: in tekortregio’s 
(Amsterdam, Utrecht, Almere) worden relatief vaak toeslagen toegekend.115 

Beloningsdifferentiatie wordt ook ingezet om mensen voor specifieke vakken of taken te 
vinden. Mogelijke negatieve effecten zijn eventuele scheve ogen bij collega’s en eventu-

113  Waterreus, 2001.

114  Van Kregten & Moerkamp, 2005.

115  Verheij & Van Bergen, 2006.
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ele verdringing van intrinsieke door extrinsieke motivatie: taakbeloning en beloningsdif-
ferentiatie kunnen ertoe leiden dat taken die men voorheen vrijwillig deed, alleen nog 
maar wil doen als daar een beloning tegenover staat. In Australië werden beter beloonde 
Advanced Skills Teachers bijvoorbeeld vaak opgezadeld met administratieve taken die 
collega’s niet langer wilden verrichten.116 

3.6	 Conclusie	

Onderwijspersoneelsbeleid is soms noodzakelijk hybride. Hoogwaardig onderwijs heeft 
zowel ervaring van oudere leraren als de dynamiek en jeugdige aanpak van jongere lera-
ren nodig. Er is daarom sprake van tegen elkaar inwerkend beleid om beide groepen aan 
te trekken en/of te behouden. Beleid dat dient om jongere leraren te behouden en te 
begeleiden stuit soms op weerstand bij oudere docenten (bijvoorbeeld het instellen van 
pools van ervaren docenten voor invalklussen), waardoor er een risico bestaat dat juist 
deze groep uit onvrede het onderwijs voortijdig verlaat. 

Veel schoolbesturen stellen zich momenteel passief op bij het voeren van een meerjarig 
personeelsbeleid en wijten deze houding aan het ontbreken van goede kengetallen en 
informatiesystemen. Een belangrijker reden is het ontbreken in het onderwijs van een 
cultuur om langer dan een schooljaar vooruit te kijken. Dit maakt de wens van het minis-
terie dat in 2007 de meeste scholen een meerjarig beleid hebben, niet realistisch. Uit de 
analyse blijkt dat de volgende factoren een positieve invloed hebben op het definiëren 
van een meerjarenperspectief en het voeren van een (integraal) personeelsbeleid: schaal-
grootte (grotere besturen met meer leerlingen hebben meer mogelijkheden), samenwer-
king in de regio, visie, krachtig leiderschap en communicatie van de schoolleiding. Een 
uitgebreid personeels- en scholingsbeleid is bij grote schoolbesturen dan ook makkelij-
ker te realiseren dan bij éénpitters. Er is meer variatie en mobiliteit mogelijk. Bij daling 
van het leerlingenaantal kan personeel worden overgeplaatst naar een andere school; 
men heeft immers een bestuursaanstelling. Het verder stimuleren van (regionale) samen-
werkingsverbanden is daarom raadzaam. Dit hoeft niet per se tot fusies van besturen te 
leiden. Kleinere besturen kunnen zich bundelen in bijvoorbeeld een coöperatievorm. 

Naar de mening van de raad is beloningsdifferentiatie het sluitstuk van integraal perso-
neelsbeleid. Gedifferentieerde beloning kan ook pas worden toegekend als de functione-
rings- en beoordelingsgesprekken structureel en naar behoren geregeld zijn.117 Dit is op 
veel scholen nog niet het geval. Een actieve houding van rector of schoolleiding bij func-
tioneringsgesprekken is gewenst, met duidelijke doelen en met controle op wat daarvan 
terecht is gekomen. Een algemene salarisverhoging is minder effectief dan gerichte maat-
regelen. Salarisverhogingen kunnen variabel ingezet worden in de vorm van (team)pre-
statiebeloningen. Om voor deze beloning in aanmerking te komen, moeten de criteria 
vooraf wel helder zijn geformuleerd. 

Het carrièreperspectief van het onderwijsgevend personeel moet wezenlijk vergroot wor-
den.118 Daarbij verdient vooral de ontwikkeling van het leraarberoep zelf de aandacht. 
De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door een combinatie van functiedifferentiatie aan 

116  Ingvarsson & Chadbourne, 1997.

117  Verheij & Van Bergen, 2006.

118  Zie ook: Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, 2006 en Cornet, Huizinga, Minne & Webbink, 2006.
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de onderkant en een managementloopbaan aan de bovenkant. Deze ontwikkeling maakt 
het carrièreperspectief binnen het beroep van leraar zelf gering. Het carrièreperspectief 
moet niet liggen in het verschijnsel dat oudere docenten vaak makkelijker klassen en 
meer salaris ontvangen zonder dat daar zwaardere taken tegenover staan. De geringe 
bereidheid van leraren om aan invalpools mee te werken laat zien, dat een eigen lokaal 
en een eigen groep op dit moment zo ongeveer de hoogste beloning is. Hogere schaal-
functies moeten ook samengaan met zwaardere taken: bijvoorbeeld senior-docent, aan-
spreekpunt bij problemen, een ‘meewerkend voorman’; dit kan ook een docent van 35 
jaar zijn. 

De raad bepleit het aanbrengen van meer variatie, met name aan de bovenkant. Een 
systeem waarbij er een onderscheid is tussen junior-docent, docent en senior-docent, is 
daarbij wenselijk. Junior-docenten beginnen bij een senior-docent in de klas en nemen 
stap voor stap taken over. Deze aanpak verkleint ook de veel genoemde startproblemen 
bij beginnende docenten. Ze ontwikkelen zich langzaamaan tot ‘gewoon’ docent. Het 
tijdspad is afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling. Het kan één jaar zijn of langer 
als dat nodig is. Hier hoort ook een adequate opleiding bij. Het stimuleren van leraren 
een masteropleiding te volgen en daar tijd, ruimte en geld voor reserveren, is daarom 
een goede zaak.
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4	 Andere	leraren	door	ander	onderwijs

	 	Diverse	scholen	wijzigen,	onder	benamingen	als	het	nieuwe	leren,	authentiek	
leren,	natuurlijk	leren	of	aansprekend	onderwijs,	hun	onderwijsproces.	Ook	
een	aantal	nieuw	gestichte	scholen	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	
hanteert	dergelijke	nieuwe	leervormen.	Deze	ontwikkeling	werpt	de	vraag	op	
naar	de	gevolgen	voor	de	behoefte	aan	onderwijspersoneel.	Ontstaat	er	een	
nieuwe	productiefunctie	van	het	onderwijs,	waarbij	er	in	de	toekomst	meer	of	
misschien	juist	wel	minder	leraren	nodig	zijn?	En	welke	eigenschappen	worden	
van	deze	leraren	verwacht?

4.1	 Andere	vormen	van	onderwijs	rukken	op

De in hoofdstuk 2 gepresenteerde prognoses van het toekomstig lerarentekort zijn zui-
ver kwantitatief opgesteld, volgens criteria die grotendeels uitgaan van het principe van 
één leraar per groep en ieder zijn eigen vak. Verschillende scholen richten hun onder-
wijsproces echter momenteel anders in. Inmiddels experimenteert ruim één op de vijf 
basis- en middelbare scholen met het nieuwe leren.119 Klaslokalen worden ateliers, jaar-
groepen maken plaats voor familie-, basis- of stamgroepen, leraren worden coach, men-
tor, begeleider, instructeur of tutor. De indeling in vakken wordt omgevormd tot brede 
leergebieden, waarin leerlingen afwisselend zelfstandig, in groepjes en in projecten 
werken. Voorbeelden van dergelijke scholen in het primair onderwijs zijn Wittering.nl in 
Rosmalen, De Bras in Den Haag en Waterrijk in Utrecht. In het voortgezet onderwijs trek-
ken scholen als het Utrechtse Unic, het Montaigne Lyceum in Nootdorp en de Nieuwste 
School in Tilburg de aandacht. Ook in de bve-sector zijn deze ontwikkelingen duidelijk 
zichtbaar, bijvoorbeeld bij het Horizon College in Hoorn en bij het ROC Eindhoven.120 

De laatste tijd beginnen de lerarenopleidingen langzamerhand op deze ontwikkeling in 
te spelen. Zo krijgen de pabo’s van Inholland een aparte specialisatie ‘nieuwe leren’ en 
opent de pabo Den Haag zelfs een vestiging in hetzelfde gebouw als (nieuw leren) basis-
school De Bras. 

119  Ouders gunnen hun kind een betere tijd op school, 2004. Zie ook Onderwijsraad, 2006, en het nog te verschijnen advies over kenniswaardering. 

120  In de bijlage staan negen portretten van scholen en instellingen die het onderwijs ‘anders’ organiseren.
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Nieuwe	leren	populair	onder	ouders	en	studenten
Op de pabo-vestigingen van Hogeschool Inholland kunnen leraren in opleiding zich in 
het nieuwe leren specialiseren. “Er is veel animo voor”, vertelt Angelique Reichert, pro-
grammadirecteur van de Inholland-pabo’s in Rotterdam, Dordrecht, Oegstgeest en Den 
Haag (2.500 studenten). “Veel studenten zien in deze stroming hun toekomst.”

Ouders die voor een ‘nieuw leren’ school kiezen, zeggen vaak op het traditionele 
onderwijs te zijn afgeknapt. Sommige scholen zijn verrast door de enorme belangstel-
ling. Zo kwamen er op een voorlichtingsdag van De Nieuwste School, een middelbare 
school in Tilburg, ruim tweeduizend ouders en kinderen.

   Bron: Gonny ten Haaft, Trouw 30 maart 2006 

Een van de belangrijkste gedachten in de nieuwe aanpak is, dat leraren hun kennis niet 
meer rechtstreeks overdragen, maar dat ze leerlingen in hun leerproces – dat er voor elk 
kind anders kan uitzien – begeleiden. Van leerlingen en studenten wordt verwacht dat 
zij zelfstandig en actief bezig zijn met het verwerven van kennis en inzicht, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van ict, door samen te werken in groepen of in leersituaties bui-
ten de school. Veranderingen in de inrichting van onderwijsleerprocessen zullen onge-
twijfeld leiden tot ook ander leraarsgedrag en tot een andere invulling en accentuering 
van competenties. Leraren zullen niet alleen maar overdrager zijn van leerstof, maar ook 
leerprocessen bij leerlingen moeten kunnen begeleiden en verschillende typen leersitua-
ties moeten kunnen initiëren. Deze vormen van onderwijs zouden beter in staat kunnen 
zijn om uitval van docenten op te vangen, omdat het onderwijs minder afhankelijk is van 
de aanwezigheid van specifieke docenten en vakspecialisten.121

Felle discussie voor- en tegenstanders 
De snelle maatschappelijke veranderingen dwingen scholen volgens eigen zeggen tot 
vernieuwing. “Parate kennis is in deze tijd niet meer zo belangrijk. Een diploma is niet 
meer dan een momentopname. Een school moet kinderen leren hoe zij snel kennis kun-
nen vergaren; dat is belangrijker dan de kennis op zich.”122 Leerlingen zijn op deze 
manier beter te motiveren, hopen deze vernieuwers, omdat de motivatie om iets te 
weten te komen uit henzelf komt. Ongemotiveerde leerlingen veroorzaken grote pro-
blemen in het onderwijs; scholen zoeken naarstig naar oplossingen voor dit gebrek aan 
motivatie, waardoor lessen ontaarden in chaos, docenten afknappen en het rendement 
van het onderwijs omlaag gaat. Ook veel leerlingen zelf geven aan dat het onderwijs-
proces anders moet. In hun ogen is een ideale leraar iemand die luistert naar leerlingen, 
interesse toont, gevarieerd lesgeeft, begeleidt, zelfstandigheid en samenwerking bevor-
dert en de stof niet eindeloos herhaalt.123

Kritiek op deze ontwikkeling is er ook. Door sommige critici wordt de innovatie als ver-
kapte bezuiniging gezien. Zo leiden veel nieuwe werkvormen tot minder contacttijd
voor leerlingen en studenten. De Inspectie geeft deze critici deels gelijk. Uit het Onder-
wijsverslag blijkt dat de leertijd in de helft van de onderzochte scholen die uitgaan van 
het nieuwe leren, niet efficiënt benut wordt. “Een optimale benutting van de leertijd met 
inbegrip van het contact leraar leerling blijft dus een belangrijk punt van aandacht.”124 

121  Frielink, Jongkind, Oeij & Korver, 2005.

122  Ten Haaft, 2004.

123  Wesp, 2006.
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In begeleidings- en ondersteuningsvaardigheden schieten veel leraren op deze scholen 
nog te kort. “Te vaak treft de inspectie een afwachtende houding bij de begeleidende 
leraren aan. Zij wachten op vragen van leerlingen of stellen aan leerlingen de weinig 
gerichte begeleidingsvraag: ‘Lukt het?’”125

Een ander punt van kritiek op het nieuwe leren is dat in sommige gevallen de inhoud te 
veel ondergeschikt wordt gemaakt aan het (leer)proces. Zo klagen universiteiten steeds 
meer over een gebrekkig kennisniveau bij beginnende leerlingen en nemen ook steeds 
meer ouders hun toevlucht tot dure particuliere onderwijsinstituten. Ook docenten kun-
nen hierdoor het gevoel krijgen dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van hun 
vakkennis.126 De raad vindt dan ook dat bij veranderingen en vernieuwingen de kwaliteit 
van het onderwijs voorop moet staan. Belangrijk uitgangspunt van de raad is daarbij het 
handhaven van de huidige minimumnorm voor het aantal contacturen: 1.040 lesuren in 
39 weken. De raad hecht grote waarde aan voldoende onderwijstijd als een belangrijk 
kwaliteitsaspect, zeker voor de jongere leerlingen.127 De Kamer ondersteunde de raad 
door een uitspraak dat scholen 39 weken moeten halen. Daarnaast pleit de raad voor 
meer evidence based werken. Te vaak blijven in hun aard interessante nieuwe concep-
ten zoals competentiegericht leren, probleemgestuurd onderwijs, realistisch rekenen, het 
nieuwe leren en het studiehuis, steken in uitwerking en voortijdige toepassing van het 
concept, zonder voldoende kritische reflectie en onderzoek naar effecten.128

Minder	contacttijd
Alle veranderingen die scholen in het kader van het Nieuwe Leren doorvoeren, hebben 
een ding gemeen: ze leiden tot minder ‘contacttijd’ voor de leerlingen. En dus tot taak-
verzwaring voor de vakdocent, die in minder tijd dezelfde lesstof moet overbrengen. 
Op mijn school is begin dit jaar het aantal lesuren voor alle vakken gehalveerd. Onze 
leerlingen hebben nu per week zo’n tien tot twaalf klokuren les, en dat in toenemende 
mate van stagiaires, assistenten en instructeurs. De rest van de tijd worden ze geacht 
zelfstandig te studeren, maar iedereen weet dat dit niet of nauwelijks gebeurt. Deze 
lessenreductie had louter budgettaire redenen, maar werd voorgesteld als een logische 
stap in het proces van onderwijsvernieuwing, ‘competentiegericht opleiden’ genaamd. 
Het is de gemiddelde docent inmiddels duidelijk dat het Nieuwe Leren in essentie een 
bezuiniging is op docentenuren. Weinig dingen genereren zoveel cynisme als bezuini-
gingen die worden gepresenteerd als vernieuwing.

   Martin Slagter, Volkskrant 3 april 2006

4.2	 Aanzienlijke	gevolgen	voor	competenties	van	leraren	

Wat betekenen dergelijke onderwijsvernieuwingen nu concreet voor de docent? Voor 
een deel is dit natuurlijk afhankelijk van de onderwijssector, omdat aan leerlingen in het 
voortgezet onderwijs bijvoorbeeld meer eisen kunnen worden gesteld dan aan leerlingen 
in het basisonderwijs. Maar er zijn ook een aantal gezamenlijke ontwikkelingen te schet-

124  Inspectie van het Onderwijs, 2006. 

125  Inspectie van het Onderwijs, 2006. 

126  Huygen, 2006. 

127  Zie Onderwijsraad, 2005e.

128  Verheij & Van Bergen, 2006.
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sen. Aan de hand van negen voorbeelden van scholen die het nieuwe leren toepassen 
(zie bijlage), heeft de raad geprobeerd de belangrijkste ontwikkelingen te schetsen.

1) Functies en taken van de leraar 
Functies waar op de verschillende scholen mee gewerkt wordt zijn die van (loopbaan)-
coach of mentor en die van inhoudelijk expert. Op de meeste bekeken scholen hebben 
alle docenten een gelijk niveau, enige uitzondering is basisschool Wittering.nl, waar een 
ervaren leerkracht de leiding heeft over een ‘bouw’. Van functiedifferentiatie in de zin 
van het bieden van een carrièreperspectief in het lesgeven is dus vrijwel geen sprake. 
Wel hanteren de verschillende scholen vrijwel allemaal een eigen terminologie voor de 
onderwijsgerelateerde functies. De docent is in de meeste voorbeelden veel meer bege-
leider dan instructeur. Daarbij begeleidt hij de leerling niet alleen bij het uitvoeren van 
projecten of het doornemen van leerstof, maar moet hij in staat zijn leerlingen te laten 
benoemen wat ze zelf willen leren en wat ze daarvoor nodig hebben. Het onderwijs 
is in veel gevallen gestuurd door de vragen van individuele leerlingen. De functie van 
de docent is dan om zowel leerlingen te helpen de benodigde kennis op te doen (bij-
voorbeeld door het geven van workshops of instructie), als de leerling op een zodanige 
manier te begeleiden dat zijn uiteindelijk gevolgde opleiding wel voldoet aan de eind-
termen van een meer conventionele opleiding. 

2) Organisatie van de leerstof 
Ook de leerstof wordt vaak op een heel andere manier ingedeeld dan in het traditionele 
onderwijs gebruikelijk is. In plaats van de indeling in vakken wordt er op deze scholen 
vaak gewerkt met een indeling in (vakoverstijgende) leergebieden of thema’s. Dit bete-
kent dat een docent zich niet alleen tot zijn eigen vakgebied kan beperken, maar ook 
over de grenzen heen moet kijken. Dit houdt ook in dat hij samen met docenten van 
andere vakken moet afstemmen wat op welk moment en door wie gedoceerd wordt. In 
het basis- en voortgezet onderwijs wordt vaak uitgegaan van de vragen die leerlingen 
hebben en wordt gekeken welke leerinhouden van verschillende vakken daarbij zouden 
kunnen passen. In de bve-sector wordt veelal gewerkt met realistische, door het bedrijfs-
leven aangeleverde opdrachten om leerlingen zo snel mogelijk bezig te laten zijn met 
de praktijk, en wordt de leerstof aangepast aan wat zij op dat moment voor de praktijk 
nodig hebben. De docent kan dus niet meer zomaar uitgaan van een vast programma, 
maar moet zijn aanbod afstemmen op de vraag van de leerlingen

3) Groepsindeling leerlingen 
De traditioneel gebruikelijke jaargroepen worden op deze scholen vaak helemaal losgela-
ten. In het basisonderwijs werkt men met gemengde groepen, met soms een indeling in 
‘bouwen’ (4-7 jaar, 7-9 jaar en 10-12 jaar). In het voortgezet onderwijs en de bve-
sector vindt in sommige gevallen wel een indeling naar niveau plaats, maar ook dat 
wordt op een aantal scholen helemaal losgelaten. Dat betekent voor de docent dat hij 
nog veel meer dan nu rekening moet houden met onderlinge verschillen tussen leerlin-
gen. Niet elke leerling binnen een groep kan op dezelfde manier worden aangesproken.

4) Verhouding leraren/leerlingen 
De (getals)verhouding tussen leraren en leerlingen is in de voorbeelden nauwelijks 
anders dan gebruikelijk. Blijkbaar gaan onderwijsinstellingen dus vooral uit van de gege-
ven verhoudingen en bekostiging. De scholen zijn wel op een andere manier georgani-
seerd. Vaak zijn er eenheden van zo’n 100 leerlingen (school binnen de school), die weer 



59Waardering voor het leraarschap

onderverdeeld zijn in kleinere groepen (stamgroepen of basisgroepen) van 15-25 leerlin-
gen. Per groep is er dan één mentor verantwoordelijk voor het leertraject van de indivi-
duele leerling. Daarnaast valt elke eenheid vaak onder de verantwoordelijkheid van een 
team van 5-10 docenten en onderwijsassistenten, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor de leerinhouden (verzorgen van instructie, inhoudelijk begeleiden van opdrach-
ten). Dit betekent voor de docent in het voortgezet onderwijs en de bve-sector dat hij 
meestal nauwer dan nu betrokken zal zijn bij een kleiner aantal leerlingen – meer zoals 
de groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast zal hij ook veel meer in een team 
moeten opereren met de andere docenten en onderwijsassistenten waarmee hij de ver-
antwoordelijkheid voor een groep leerlingen deelt.

4.3	 Wijziging	van	de	productiefunctie

Door deze ontwikkeling van meer zelfstandig leren, een andere invulling van contact-
tijd en meer begeleiden wijzigt onherroepelijk de productiefunctie van het onderwijs. 
Al deze veranderingen hebben ook mogelijke gevolgen voor de toekomstige vraag naar 
leraren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hoeveel leraren in welke kwaliteiten zijn nodig 
om leerlingen en studenten bepaalde zaken te doen leren? Als we uitgaan van een klas 
met een leraar is het relatief eenvoudig om een voorspelling te maken van de benodigde 
aantallen en hoedanigheden van leraren. Op het moment dat de klas, de leraar en ook de 
leerling als begrip gaan variëren, ontstaan ingewikkelder productiefuncties. De produc-
tiefunctie geeft het verband weer tussen de gebruikte hoeveelheden productiemiddelen 
en de omvang van de productie, tussen de hoogte van de productie en de ingezette pro-
ductiefactoren.129 De productiefactor die uiteindelijk de hoogte van de productie bepaalt, 
wordt de knelpuntfactor genoemd. Dit is de productiefactor die bepalend is voor de 
maximaal mogelijke productie.

Het klassikale productiemodel dat in het onderwijs veelal gehanteerd wordt, gaat samen 
met een groei van de arbeidsproductiviteit die geen gelijke tred houdt met de loonkos-
tenontwikkeling. Door de verschillen tussen onderwijs en marktsector ontstaan er forse 
tekorten aan onderwijspersoneel.130 De vergrijzing zorgt voor een structurele druk op de 
onderwijsbudgetten. Tegelijkertijd moet het onderwijs meer en beter produceren om de 
kwaliteit te verbeteren, de kenniseconomie te versterken, het aantal drop-outs terug te 
dringen en het onderwijsniveau van de bevolking als geheel te verhogen. Dit zou bereikt 
moeten worden door een combinatie van arbeidsextensivering van onderwijsprocessen 
enerzijds en een kennisintensivering anderzijds.131 Een grootse verbouwing van het 
onderwijs is daarbij onvermijdelijk. Net als in het bedrijfsleven zal er gebruikgemaakt 
moeten worden van een combinatie van andere organisatiemodellen, andere productie-
technologie en andere marktbewerking. Tevens zal er veel meer gebruikgemaakt moeten 
worden van het buitenschoolse leren. Mensen doen niet alleen kennis en vaardigheden 
op in het formele onderwijs. 

129   De Cobb-Douglas-productiefunctie is een in de economische wetenschap populaire productiefunctie, die het verband beschrijft tussen de productie en de 

aangewende hoeveelheden arbeid en kapitaal. Ook de technische ontwikkeling kan in deze functie verwerkt worden. De Cobb-Douglas-productiefunctie 

luidt: q= gamma(A tot de macht alpha)(K tot de macht bèta). Hierin stellen voor: gamma de technische ontwikkeling , A eenheden arbeid, alpha de 

productie elasticiteit van arbeid, K de eenheden kapitaal en bèta de productie elasticiteit van kapitaal. 

130  Vermeulen, 2005.

131  Vermeulen, 2005.
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4.4	 Prognoses	van	het	lerarentekort:	drie	scenario’s	

Op het moment dat wordt gesleuteld aan de productiefunctie van het onderwijs, doet 
zich de vraag voor wat dit op termijn betekent voor inzicht in de behoefte aan onder-
wijspersoneel. De veronderstellingen van veel prognoses gebaseerd op het oude ‘één 
leraar, één klas’ voldoen niet meer. Beter is te werken met een aantal scenario’s. De raad 
onderkent er drie132:
•  (1) Doelmatigheidsscenario (groei & krimp). Er vindt geen wezenlijke kwalitatieve 

verschuiving plaats in de benodigde kwalificaties, maar wel een belangrijke ver-
andering in de vereiste hoeveelheden. Dit scenario kan wat betreft de hoeveel-
heden uitkomen op meer, maar ook op minder onderwijspersoneel.

•  (2) Flexibiliteitsscenario. Er vindt geen kwantitatieve verandering plaats, dat wil 
zeggen, het aantal personeelsleden blijft ongeveer gelijk, maar de benodigde 
kwaliteiten veranderen aanzienlijk.

•  (3) Responsiviteitsscenario. Er vindt in dit scenario zowel een kwantitatieve als 
een kwalitatieve verschuiving plaats.

De drie scenario’s hebben aanzienlijke gevolgen voor de kwalificaties van onderwijsper-
soneel, de aantallen van de aldus gekwalificeerde mensen en bijgevolg voor het geheel 
aan opleidingstrajecten. Bovendien zullen de scenario’s verschillend uitpakken voor de 
onderscheiden onderwijssectoren.

Belangrijke aanname bij toepassing van de scenario’s is de mate waarin een scenario 
door zal werken in een bepaalde sector. Een doorwerkingsfactor van 100% is betrekke-
lijk ondenkbaar binnen een termijn van tien jaar en een doorwerkingsfactor van 0% is 
evenmin realistisch gezien de uitkomsten van bijvoorbeeld de Innovatiemonitor v.o en 
de invoering van het zogenoemde verbeterd format in het mbo. We gaan hierbij uit van 
twee mogelijke waarden: 5% en 20% .

De belangrijkste aspecten voor de scenario’s zijn dus:
•  de doorwerkingsfactor; 
•  de effecten van de doorwerkingsfactor op de voorziene uitstroom uit het be-
  roep;
•  de effecten van de doorwerkingsfactor op de voorziene uitstroom uit de initiële 

opleidingen;
•  de mate waarin omscholings- en bijscholingsvereisten nodig zijn;
•  de mate waarin een aanvullend geheel van opleidingstrajecten noodzakelijk is; 

en
•  een sectorspecifieke component.

Doelmatigheidsscenario (groei & krimp)
Dit scenario kan wat betreft de hoeveelheden uitkomen op meer, maar ook op minder 
onderwijspersoneel: het kan gaan om een 5% of 20% hogere of lagere behoefte aan per-
soneel door bijvoorbeeld de inzet van ict of door het verkleinen of vergroten van het 
aantal leerlingen waar een docent voor verantwoordelijk is.

132  En uiteraard een vierde – hier niet van belang zijnde – scenario waarin er zowel kwantitatief als kwalitatief niets verandert.
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Voor het basisonderwijs komt dit neer op een maximaal benodigde hoeveelheid van 
118.200 docenten ten opzichten van de huidige raming van 98.500 bij een toename van 
het benodigde aantal docenten met 20%. In het scenario van een afname van 20% in het 
personeelsbestand zouden er nog slechts 78.800 docenten nodig zijn. Bij een doorwer-
king van 5% zijn er in het geval van een toename 103.425 docenten nodig en in het geval 
van een afname nog 93.575. 

Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat er bij een doorwerking van 20% in 2010 
een maximale hoeveelheid van 72.960 docenten nodig is ten opzichte van de huidige 
prognose van 60.800. Bij een afname van 20% blijven er nog slechts 48.640 docenten 
over. Bij een doorwerking van 5% loopt het aantal benodigde docenten uiteen van 57.760 
bij een afname tot 63.840 bij een toename.

In de bve-sector zijn deze getallen bij een doorwerking van 5% 23.930 bij een afname en 
26.449 bij een toename en bij een doorwerking van 20% 20.152 bij afname en 30.228 bij 
toename.

Tabel 8: Indicatie van het aantal benodigde docenten in het doelmatigheidsscenario
Huidige	situatie	
prognose	aantal	
docenten	voor	

2010133

Aantal	benodigde	docenten

Doorwerking	5% Doorwerking	20%

Afname Toename Afname Toename

Basisonderwijs 98.500 93.575 103.425 78.800 118.200
Voortgezet 
onderwijs

60.800 57.760 63.840 48.640 72.960

Bve 25.190 23.930 26.449 20.152 30.228

Gezien het voorspelde tekort van 500 tot 1.140 voltijdbanen in het basisonderwijs en 
1.080 tot 3.000 voltijdbanen in het voortgezet onderwijs in 2010, lijkt het alsof het lera-
rentekort op deze manier vrij makkelijk zou kunnen worden opgelost. Maar ingrepen in 
het onderwijs die gevolgen hebben voor de kwantitatieve vraag naar docenten, kunnen 
ook leiden tot een sterk oplopen van het lerarentekort. Zo zal bijvoorbeeld een verho-
ging van het leerlingenaantal per leraar het lerarenberoep minder aantrekkelijk maken, 
waardoor zittende docenten zullen uitstromen en de instroom op de lerarenopleidingen 
zal afnemen. Ook het vooruitzicht dat er minder docenten nodig zijn, zal niet bevorder-
lijk zijn voor de toestroom tot de lerarenopleidingen, zeker in het geval van een hoog-
conjunctuurscenario waarin andere sectoren juist wel goede arbeidsmarktperspectieven 
zullen beloven. Daardoor kunnen er zeker bij een doorwerking van 5% nog altijd tekor-
ten optreden. Een toename van het aantal docenten zal het te verwachten tekort alleen 
maar verder doen oplopen.

Deze cijfers geven vooral ook aan, dat het voor de verschillende onderwijssectoren en 
schoolbesturen bij het maken van een meerjarenplanning voor hun personeelsbeleid niet 

133  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2005b en Ecorys, 2006. 
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alleen van belang is om te kijken naar de verwachte groei of krimp van de leerlingenaan-
tallen, maar daar ook in te betrekken hoe eventuele veranderingen in de onderwijspro-
ductiefunctie de benodigde aantallen docenten zouden kunnen beïnvloeden. Zo kan in 
een vroegtijdig stadium al worden bekeken of het slim is op een bepaald moment docen-
ten boventallig aan te stellen, omdat die op korte termijn nodig zullen zijn. Andersom 
kan het wenselijk zijn om ontstane vacatures eventueel niet (met vaste krachten) te ver-
vullen, indien binnen afzienbare termijn de behoefte aan personeel gaat verminderen. In 
het geval van een te verwachten groei van het aantal benodigde docenten door de geko-
zen onderwijsvorm zouden scholen ook moeten bekijken, in hoeverre hun functiestruc-
tuur een aantrekkelijk carrièreperspectief biedt voor docenten en of zij dat perspectief 
eventueel kunnen vergroten door het toepassen van meer functiedifferentiatie.

Flexibiliteitsscenario 
In dit scenario blijft het aantal personeelsleden ongeveer gelijk, maar de benodigde kwa-
liteiten veranderen aanzienlijk doordat docenten op een andere manier te werk gaan. In 
plaats van vooral klassikaal lesgeven kan men in dit scenario denken aan werkvormen 
die nog in ontwikkeling zijn, zoals ‘teamteaching’, leergemeenschappen, werken in leer-
gebieden en samenwerkend leren. Dit scenario komt ook het meest naar voren in het 
onderzoek Ander onderwijs, minder leraren?, waarin onderzocht is welke betekenis nieu-
we onderwijsvormen hebben voor de behoefte aan onderwijspersoneel. Belangrijkste 
conclusie uit dit onderzoek is dat andere werkvormen niet zozeer bijdragen aan het 
terugdringen van het lerarentekort, maar wel van invloed zijn op de taken en rol van 
docenten.134 

Bij het flexibiliteitsscenario is het onderwijs in mindere of meerdere mate probleem- en/
of leerlinggestuurd. Leraren zullen in veel gevallen meer moeten begeleiden. Dat vraagt 
om een ander type docent en dus zal de omscholings- en bijscholingscapaciteit zeer aan-
zienlijk moeten zijn. Daarnaast kan ook de keuze voor andere organisatievormen tot een 
verhoogde scholingsbehoefte leiden. Een voorbeeld is het bieden van een carrièreper-
spectief op docentniveau door het invoeren van de functie van senior-docent, zoals op 
het Koning Willem I college in ’s-Hertogenbosch.

In het geval dat 5% van de scholen op deze manier gaat werken, betekent dit dat 4.925 
docenten in het basisonderwijs, 3.040 docenten in het voortgezet onderwijs en 1.260 
docenten in de bve-sector in 2010 moeten zijn om- of bijgeschoold. In het geval van 
een doorwerking van 20% betekent dit zelfs, dat 19.700 docenten in het basisonderwijs, 
12.160 docenten in het voortgezet onderwijs en 5.038 docenten in de bve-sector moeten 
worden om- of bijgeschoold.

134  Boogaard, Blok, Van Eck & Schoonenboom, 2004.
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Tabel 9: Indicatie van het aantal docenten dat moet worden om-/bijgeschoold in het 
flexibiliteitsscenario

Huidige	situatie	
prognose	aantal	
docenten	voor	

2010

Aantal	docenten	dat	moet	worden	
om-/bijgeschoold

Doorwerking	5% Doorwerking	20%

Basisonderwijs 98.500 4.925 19.700
Voortgezet onder-
wijs

60.800 3.040 12.160

Bve 25.190 1.260 5.038

Zodra van een redelijk groot deel van de docenten andere vaardigheden gevraagd wor-
den dan op dit moment, heeft dat ook gevolgen voor de in- en uitstroom van het leraren-
beroep. Er kan verwacht worden dat docenten die niet willen om- of bijscholen, op zoek 
zullen gaan naar een baan op een school die minder vernieuwend onderwijs wil bieden 
of – als die baan niet te vinden is – wellicht helemaal uit het onderwijs zullen vertrekken. 

Aan de andere kant kan het feit dat op andere vaardigheden van docenten een beroep 
wordt gedaan ook betekenen, dat het leraarberoep interessant wordt voor andere groe-
pen. Dit kan leiden tot een meer diverse instroom bij de lerarenopleidingen en ook tot 
een vergroting van die instroom, omdat meer mensen zich aangetrokken zouden kunnen 
voelen tot het vak leraar. Dat kan – op de middellange termijn – helpen om het lerarente-
kort te bestrijden. Wel zal dit scenario in het geval van een doorwerkingsfactor van 20% 
betekenen, dat de lerarenopleidingen hun programma drastisch zullen moeten herzien, 
omdat van een groot deel van hun afgestudeerden andere vaardigheden en competenties 
zullen worden verwacht.

De nadruk bij het invoeren van nieuwe werkvormen ligt op dit moment vooral op het 
bieden van aantrekkelijker onderwijs aan leerlingen. Zij moeten meer worden betrok-
ken bij het onderwijs en zelf kunnen kiezen wat ze willen leren; de docent heeft hier-
bij vooral een dienstbare functie. Hoewel het geven van deze vormen van vernieuwend 
onderwijs op zich al een zekere aantrekkingskracht op docenten kan uitoefenen, lijkt het 
de raad verstandig als scholen bij het doorvoeren van dit soort vernieuwingen ook het 
(carrière)perspectief van de docent niet uit het oog verliezen en docenten mogelijkheden 
bieden om door te groeien in lesgevende functies in het onderwijs.

Dit scenario stelt ook eisen aan de lerarenopleidingen. Zij moeten zich ervan bewust 
zijn dat de docenten die zij afleveren, steeds meer op scholen werkzaam zullen zijn die 
een andere manier van lesgeven hanteren. Daarom is het ook van belang dat lerarenop-
leidingen hun curriculum aan dit soort vernieuwingen aanpassen. Daarnaast zouden zij 
nascholingstrajecten moeten bieden voor docenten die gewend zijn aan een meer tradi-
tionele manier van lesgeven en zich de benodigde vaardigheden voor het nieuwe leren 
eigen willen maken.

Responsiviteitsscenario
In dit scenario verandert er zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht veel. Het per-
soneelsbestand van de scholen neemt af of toe, terwijl ook een deel van het docenten-
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corps moet worden om- of bijgeschoold. Om dit scenario getalsmatig niet al te ingewik-
keld te maken, schetsen wij hier vooral de uiterste gevallen: een wijziging in het per-
soneelsbestand van 5% (af- of toename) waarbij 5% van de scholen ook op een zodanig 
andere manier te werk gaat, dat docenten moeten worden om- of bijgeschoold; en een 
wijziging van 20% in het personeelsbestand met een omscholingsbehoefte van eveneens 
20%. 

Zelfs in het geval van een hele voorzichtige schatting van de doorwerkingsfactoren leidt 
dit scenario nog steeds tot een omscholingsbehoefte van minimaal 4.679 docenten in 
het basisonderwijs, 2.888 docenten in het voortgezet onderwijs en 1.196 docenten in de 
bve-sector. Bij een meer ingrijpende doorwerking kunnen deze scholingsbehoeften oplo-
pen tot 23.640 docenten in het basisonderwijs, 14.592 docenten in het voortgezet onder-
wijs en 6.046 docenten in de bve-sector.

In dit scenario dient rekening te worden gehouden met een combinatie van alle eerder-
genoemde factoren. Wel kan het zo zijn dat de kwantitatieve en de kwalitatieve behoefte 
aan onderwijspersoneel elkaar afzwakken of juist versterken.

Tabel 10: Indicatie van het aantal docenten dat moet worden om-/bijgeschoold in het responsivi-
teitsscenario

Huidige	
situatie	

prognose	
aantal	docen-

ten	voor	
2010

Aantal	docenten	dat	moet	worden	om-/bijgeschoold*

Doorwerking	5%	in	aantallen	
en	5%	in	

om-/bijscholing

Doorwerking	20%	in	aantal-
len	en	20%	in	

om-/bijscholing

Afname Toename Afname Toename

Basisonderwijs 98.500 4.679 5.171 15.760 23.640

Voortgezet 
onderwijs

60.800 2.888 3.192 9.728 14.592

Bve   25.190 1.196 1.325 4.030 6.046

* Het totale aantal benodigde docenten is bij de verschillende hetzelfde als in Tabel 6

4.5	 Conclusie

Als het gaat om de inrichting van het primaire proces, zijn er op scholen bewegingen te 
constateren. Omdat elke school dit proces op zijn eigen manier inricht, is het moeilijk 
om precieze voorspellingen te doen over wat deze veranderingen gaan betekenen voor 
de toekomstige behoefte aan onderwijspersoneel. Wel kan op basis van scenario’s een 
inschatting gemaakt van mogelijke veranderingen, waarmee bij het maken van een meer-
jaren-personeelsplanning rekening moet worden gehouden.

Scholen die hun primaire proces opnieuw inrichten, doen dit meestal voornamelijk vanuit 
het perspectief van de leerling. De leerling moet meer betrokken worden bij en de regie 
krijgen over zijn eigen leerproces. Dit betekent automatisch ook dat de docent een ande-



65Waardering voor het leraarschap

re rol in dit proces zal moeten innemen. Het feit dat elke school dit op zijn eigen manier 
vorm geeft, betekent dat de onderwijssector voor docenten die openstaan voor deze 
vernieuwingen aantrekkelijker kan worden; zij kunnen immers een school kiezen die het 
beste bij hun eigen visie op onderwijzen past. Ook is het mogelijk dat de veranderende 
rol van de docent andere doelgroepen aanspreekt dan tot nu toe. Daarnaast is het ech-
ter ook belangrijk dat scholen bij het inrichten van hun organisatie ook rekening houden 
met de behoeften van de leraren en ervoor zorgen dat leraren die hun arbeidsvreugde 
vooral halen uit het overdragen van kennis, ook aan hun trekken komen.135 Ook dienen 
scholen bij onderwijsvernieuwingen rekening te houden met het minimum aantal contac-
turen en -weken en dienen de vernieuwingen zo veel mogelijk evidence based te zijn.

De in dit hoofdstuk geschetste scenario’s hebben ook grote gevolgen voor de leraren-
opleidingen. Zij zullen rekening moeten houden met een grote omscholingsbehoefte bij 
zittende docenten. Daarnaast zullen ook nieuwe docenten moeten worden uitgerust met 
competenties die passen bij de veranderingen in het onderwijs.

135   Zie ook; Onderwijs aan het woord (2006) en Van der Bolt, Studulski, Van der Vegt & Bontje (2006), die pleiten voor meer betrokkenheid van de leraar bij 

onderwijsinnovaties.
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5	 Maatregelen	die	de	moeite	waard	zijn	

In	hoofdstuk	2	zijn	de	belangrijkste	knelpunten	op	de	onderwijsarbeidsmarkt	
beschreven,	in	hoofdstuk	3	zijn	het	beleid	en	de	behoeften	van	de	scholen	aan	
bod	gekomen.	In	hoofdstuk	4	is	verkend	welke	gevolgen	andere	vormen	van	
onderwijs	voor	de	behoefte	aan	leraren	kunnen	hebben.	Naast	een	kwantita-
tieve	behoefte	is	er	vooral	ook	een	kwalitatieve	behoefte	aan	ander	geschoold	
personeel.	Geconstateerd	is	dat	er	al	veel	is	bedacht	en	vaak	ook	uitgevoerd	
om	het	toekomstige	lerarentekort	tegen	te	gaan.	Tegelijkertijd	is	de	blik	van	
veel	schoolbesturen	en	scholen	nog	niet	gericht	op	de	lange	termijn,	hoewel	
dat	wel	noodzakelijk	is.	Men	stelt	zich	tamelijk	passief	en	afwachtend	op.	Dit	
terwijl	er	op	korte	termijn	grote	tekorten	dreigen,	die	zich	versterkt	manifeste-
ren	in	bepaalde	regio’s,	sectoren	en	vakken.	

5.1	 Iedereen	heeft	een	opdracht

De afgelopen jaren zijn verscheidene adviezen uitgebracht over het lerarenbeleid. Zo 
stelde het ministerie in 2004 in zijn Beleidsplan onderwijspersoneel dat er een betere 
afstemming moest komen tussen vraag en aanbod op de onderwijsarbeidsmarkt in de 
regio, dat scholen meer een professionele arbeidsorganisatie moesten worden, en dat er 
meer samenhang moest komen in de kwalificatiestructuur en het opleidingenstelsel.136 
Het SBO bracht in 2002 een lerarenagenda voor 2006 uit.137 In deze agenda pleitte het 
SBO voor: het centraal stellen van de professional; de onderwijsinstelling als onderne-
mende organisatie, die voldoet aan een brede maatschappelijke opdracht; personeels-
beleid dat is afgestemd op het principe van een ondernemende instelling met expliciete 
aandacht voor loopbaanbeleid; en versterken van het management dat personeel facili-
teert, stimuleert en ruimte geeft om professional te zijn. In het najaar zal het SBO komen 
met een nieuwe Agenda 2010. Ook in een aantal adviezen van de raad speelt de leraar 
een belangrijke rol. Daarnaast heeft de raad ook een aantal adviezen uitgebracht, speci-
fiek gericht op de leraar. Zo adviseerde de raad in zijn Adviesagenda 2005-2008: onder-
wijs werkt (2005) om te investeren in de lerarenopleidingen, in het beroep van leraar en 
in de leraar zelf. Eerder adviseerde de raad om een ontwikkelingsgerichte kwalificatie-
structuur in te voeren138 en om het opleiden van leraren in de school structureel te veran-
keren in het personeelsbeleid van de school.139

Hieronder volgen vijf aanbevelingen gericht aan de adviesvrager, de Tweede Kamer. De 
raad beoogt niet met deze vijf aanbevelingen een definitief antwoord te geven op de 
tekortproblematiek. Het gaat de raad er eerder om vijf wegen aan te geven, die in ieder 
geval de moeite waard zijn. 

136  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004.

137  Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 2006.

138  Onderwijsraad, 2003.

139  Onderwijsraad, 2005c.
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De aanbevelingen zijn waar mogelijk geadresseerd aan de diverse actoren die een rol 
spelen bij het aantrekken van nieuw personeel en het behoud daarvan. De verschillende 
partijen moeten in positie gebracht worden om een anticiperende houding in te nemen, 
zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op de toekomstige tekorten. Bij de rolverde-
ling sluit de raad aan bij de beschrijving zoals deze in het Beleidsplan onderwijsperso-
neel is opgenomen. De onderwijsinstellingen zelf zijn de belangrijkste actor, maar moe-
ten ondersteund worden door andere partijen zoals branche- en werkgeversorganisaties, 
werknemersorganisaties en de overheid. Deze laatste partij is verantwoordelijk voor het 
stelsel (kwaliteit, bekostiging, toezicht, monitoring, handhaving van wet- en regelgeving) 
en de randvoorwaarden.

Na weergave van deze aanbevelingen in algemene zin, zullen we de rollen van de Kamer 
met betrekking tot deze aanbevelingen kort nader aanduiden.

5.2	 Aanbevelingen	

Aanbeveling 1: Ontwikkel meer differentiatie in de breedte en naar beneden, maar vooral 
naar boven
Het carrièreperspectief van onderwijspersoneel moet aanzienlijk verbeteren om de sector 
aantrekkelijk te houden voor huidige en toekomstige werknemers, met name academici. 
Het personeelsbeleid is de afgelopen jaren te veel gericht geweest op functiedifferenti-
atie aan de onderkant en niet zozeer aan de bovenkant. Ook richt het carrièreperspectief 
zich te veel op managementfuncties en te weinig op een ontwikkeling binnen het beroep 
van leraar zelf (met een passend salaris). Erkend moet worden dat het onderwijs een 
specifieke sector is, die om een ander functiebouwwerk vraagt dan de overheid of het 
bedrijfsleven. Het salaris moet niet zozeer gebaseerd zijn op het aantal ondergeschikten 
en het budget dat iemand beheert, maar op zijn kennis, coachende vaardigheden, klas-
senmanagement en didactisch vermogen. De overheid heeft scholen sinds halverwege 
de jaren negentig de mogelijkheid gegeven om functiedifferentiatie toe te passen, maar 
zeker op het terrein van de leraar wordt daar nog veel te weinig gebruik van gemaakt. 
De overheid en de cao-partners kunnen scholen aanmoedigen meer werk te maken 
van de invoering van functiedifferentiatie, en deze ook te gebruiken om goede leraren 
zo lang mogelijk te behouden voor het lesgeven en ze te laten groeien voor de klas. 
Scholen moeten van de overheid voldoende (financiële) ruimte krijgen om een dergelijk 
nieuw functiebouwwerk te bekostigen. 

Naar de mening van de raad zijn er diverse mogelijkheden om goede leraren te behou-
den en het carrièreperspectief te vergroten. Zo kan de route naar leraar-specialist of 
senior-leraar gestimuleerd worden. Leraren kunnen aangemoedigd worden een master-
opleiding of eventueel een promotietraject te volgen. De in de Verenigde Staten bestaan-
de EdD-graad – een twee- à driejarige meer beroepsgerichte doctorsgraad – zou hier ook 
kunnen worden ingevoerd. Naast een individuele uitdaging wordt hierdoor ook het oplei-
dingsniveau van de zittende beroepsgroep verhoogd. De raad denkt in eerste instan-
tie aan het ophogen met 10% van het opleidingsniveau van de zittende beroepsgroep. 
De overheid heeft een taak deze routes ook in financieel opzicht mogelijk te maken. 
Ook moet er tijd en dus geld beschikbaar worden gesteld om leraren de mogelijkheid 
te geven aan hun nascholing te werken. Na- en bijscholing zou een meer verplichtend 
karakter moeten krijgen en moeten bijgehouden worden in een (centraal) register, zoals 
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in de medische sector. Een wat minder centralistische mogelijkheid is dat een nascho-
lingsregister op het niveau van het bevoegd gezag of de werkgever wordt bijgehouden 
en dat de Inspectie hier toezicht op uitoefent. Van belang is ook dat een dergelijk regis-
ter niet alleen wordt opgezet als doel op zich, maar dat er ook consequenties verbonden 
zijn aan het al dan niet volgen van de vereiste nascholing, zoals bijvoorbeeld een scho-
lingstoeslag.

Een inspirerende en intellectuele werkomgeving is voor met name academisch geschool-
den van belang. Voor inhoudelijke verdieping kunnen leraren worden ingeschakeld bij 
wetenschappelijk onderzoek of bij projecten van pedagogische centra. De opgedane ken-
nis komt dan direct ten goede aan de school zelf. Voor degenen die wel belangstelling 
hebben voor een management- of beleidsfunctie moet bekeken worden of het mogelijk 
is een combinatie van loonschalen te realiseren, zodat mensen niet ‘te duur’ worden om 
voor de klas te staan en managementtaken kunnen combineren met lesgeven. Het is 
daarnaast de vraag of managementtaken altijd beter beloond moeten worden dan taken 
die te maken hebben met het primair proces.

Aanbeveling 2: Stimuleer in- en uitstroom op verschillende momenten en tussen verschil-
lende sectoren
De onderwijssector geldt nog steeds als een gesloten circuit. Veel potentiële werknemers 
vrezen in een fuik of een eendenkooi terecht te komen. De onderwijssector moet ener-
zijds aan leraren meer interne doorgroeimogelijkheden bieden en anderzijds veel flexibe-
ler worden. De raad pleit voor het versterken van de uitwisseling tussen binnenschoolse 
en buitenschoolse educatiegeoriënteerde loopbanen. Nederland kan hierbij een voor-
beeld nemen aan Japan, waar leraren aangemoedigd worden enige tijd te werken in pri-
vate ondernemingen, bij welzijnsorganisaties of bij de overheid. Het onderwijs zelf wordt 
door deze praktijkervaring ook aantrekkelijker. Overheid en schoolbesturen kunnen sti-
muleren dat leraren bijvoorbeeld alternerend een aantal jaren in het onderwijs en een 
aantal jaren daarbuiten werken. Zij-instromers moeten door schoolbesturen niet gezien 
worden als tijdelijke uitzendkrachten die alleen in tijden van grote tekorten worden inge-
zet en die veel extra begeleiding nodig hebben, maar als een volwaardige aanvulling. 
Er zijn daarnaast veel mogelijkheden om combinatiefuncties in te richten, bijvoorbeeld 
onderwijsassistent-kinderopvangleidster en leraar-trainer bedrijfsopleidingen; ook kun-
nen educatieve medewerkers van musea, kunstenaars en sportcoaches binnen de school 
een rol vervullen. Problemen met verschillende cao’s bij het realiseren van deze combi-
naties moeten benoemd en opgelost worden, bijvoorbeeld door detacheringsovereen-
komsten tussen sectoren te sluiten. Ook opleidingen moeten meer op combinatiefuncties 
gericht worden. Zo kunnen mensen opgeleid worden voor bijvoorbeeld onderwijsassi-
stent en opvangleidster tegelijk. 

Een idee dat interessant is om verder uit te werken betreft de organisatie van leraren in 
maatschappen en coöperaties, zoals in de gezondheidszorg en advocatuur niet onge-
bruikelijk is. Leraren bieden zich dan voor een bepaald aantal uren aan scholen aan. Dit 
geeft meer mogelijkheden om het leraarschap te combineren met andere werkzaamhe-
den. Hiermee wordt ook een potentieel aangeboord van mensen die het onderwijs nu 
links laten liggen, omdat zij de sector te weinig flexibel en te ambtelijk vinden.

Ook bedrijven zouden als onderdeel van hun maatschappelijke taak personeel beschik-
baar kunnen stellen aan het onderwijs. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld lassers 
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onderwijs geven in het vmbo of systeembeheerders informaticalessen verzorgen. Hiertoe 
is het wel noodzakelijk dat het voor bedrijven ook fiscaal aantrekkelijk gemaakt wordt 
om personeel op deze manier in te zetten.

Ook binnen het onderwijs zelf moet verandering van sector makkelijker worden. Zo kun-
nen werknemers die in het primair onderwijs niet meer nodig zijn, omgeschoold worden 
voor een functie in het voortgezet onderwijs. Hier is bij een deel van het onderwijsperso-
neel in het primair onderwijs belangstelling voor, zodat ook het carrièreperspectief ver-
beterd wordt. De raad ziet niet veel mogelijkheden om personeel in overschotregio’s te 
verschuiven naar tekortregio’s. Men moet zich realiseren dat de onderwijsarbeidsmarkt 
sterk regionaal wordt ingevuld. Schoolbesturen en scholen moeten daarom instrumen-
ten in handen krijgen om regionaal beleid te voeren en met elkaar afspraken te maken. 
Regionale platforms – zoals die nu in enkele gebieden bestaan – zijn een goed initiatief, 
maar moeten niet het alleenrecht hebben om gebruik te maken van subsidies. Ook moe-
ten subsidies door schoolbesturen zonder al te ingewikkelde regelingen kunnen worden 
aangevraagd. 
 
Aanbeveling 3: Doorbreek gelijkheidsprincipe bij verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
Om toekomstige tekorten tegen te gaan, zijn concurrerende arbeidsvoorwaarden voor de 
onderwijssector noodzakelijk. Daarbij is het nodig een duidelijk onderscheid te maken 
tussen structurele en conjuncturele tekorten. Beide typen tekorten vragen om verschil-
lende soorten maatregelen. Van de overheid wordt verwacht dat cao-partijen genoeg 
financiële ruimte krijgen om een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket te realiseren. 
Meer variatie is daarbij gewenst: de arbeidsvoorwaarden zijn nu te egalitair van karak-
ter, waardoor excellentie niet voldoende beloond en behouden kan worden. Naast een 
algemene maatregel als het terugbrengen van de carrièrelijn van momenteel achttien 
jaar naar twaalf jaar (vergelijkbaar met de standaardduur van schaal 10 bij de overheid), 
denkt de raad aan toeslagen voor specifieke tekorten, bijvoorbeeld voor vacatures in 
de Randstad of in het vmbo. Scholen kunnen daarbij zelf ook creatief te werk gaan, bij-
voorbeeld door een docent die lesgeeft aan een lastige klas een extra taakuur te geven. 
Vakken waar een tijdelijk tekort is, moeten ook tijdelijk beter beloond kunnen worden. 
De deeltijdreserve kan beter benut worden door naast financiële prikkels (voltijdbonus) 
ook andere voorzieningen te treffen, zoals kinderopvang. Voor oudere werknemers moet 
juist gekeken worden naar de mogelijkheden om deeltijdwerken met deeltijdpensioen 
te combineren. De bapo-regeling moet worden omgevormd tot een regeling waar ook 
andere leeftijdsgroepen profijt van hebben (bijvoorbeeld betaald ouderschapsverlof of 
aansluiting bij de levensloopregeling) of tot ruimte die voor andere schoolgerelateerde 
zaken kan worden ingezet. Ten slotte kan Nederland leren van het Zweedse model, waar-
bij alleen de minimumsalarissen en de gemiddelde salarisverhoging vast liggen. De jaar-
lijkse individuele loonsverhoging is een zaak van de school. 

Aanbeveling 4: Voer duidelijk beleid voor nieuwkomers en ondervertegenwoordigde groe-
pen
Nieuwkomers op de onderwijsarbeidsmarkt hebben het moeilijk. Ze krijgen lastige groe-
pen, worden onvoldoende wegwijs gemaakt in hun nieuwe werkomgeving en hun plan-
nen stuiten op scepsis bij (oudere) collega’s. Daarnaast is het voor veel recent aan de 
pabo afgestudeerden momenteel moeilijk een betrekking te vinden, ondanks de ver-
wachte tekorten. De raad is voorstander van het instellen van boventallige pools, zoals 
die nu onder meer als gevolg van de motie-Dittrich worden ingericht. Verschil is wel dat 
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volgens de raad deze pools de toekomstige behoefte aan onderwijspersoneel als crite-
rium moeten nemen en niet alleen het werkloosheidscijfer onder pabo-afgestudeerden. 
Bovendien moeten de pools – zoals in sommige gevallen al geprobeerd wordt – met 
name gevuld worden door ervaren leerkrachten, zodat nieuwkomers in een vrij stabiele 
omgeving ervaring kunnen opdoen. Dergelijke pools kunnen worden opgezet voor scho-
len die onder één schoolbestuur vallen. Ervaren leerkrachten kunnen in een dergelijke 
pool worden ingezet om beginnende docenten te ondersteunen, lastige klassen te bege-
leiden en ziekte op te vangen. Door hun ervaring zijn zij makkelijker inzetbaar in aller-
lei ‘noodsituaties’; binnen de hierboven geschetste opzet zou optimaal van hun ervaring 
gebruikgemaakt kunnen worden. Een andere mogelijkheid is dat de huidige bapo-uren 
worden ingezet om docenten in een dergelijke pool te plaatsen in plaats van ze vaste 
uren te geven. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de animo van zittende leraren om 
hun groep af te staan, groter wordt. Meer roulatie tussen leraren van verschillende scho-
len onder hetzelfde bevoegd gezag is ook aan te bevelen. Hierbij hebben schoolbesturen 
dus een belangrijke stimulerende taak te vervullen.

Het gedrag van leerlingen (desinteresse, onbeschoftheid, pesterijen) is een belangrijke 
reden waarom (beginnende) leraren afhaken, soms al tijdens de opleiding. Omdat een 
deel van deze problematiek een gegeven is, zouden leraren bijgeschoold moeten wor-
den in het (doen) opstellen en hanteren van gedragscodes, en in klassenmanagement. 
Daarnaast is een cultuur van vertrouwen noodzakelijk. Leraren moeten meer mogelijkhe-
den hebben om vervelende ervaringen te delen. De schoolleiding moet serieus luisteren 
naar de klachten van (nieuwe) leraren en hier actie op ondernemen. Het verbeteren van 
de relatie tussen leraar en leerling is een belangrijke voorwaarde om problemen te ver-
minderen.140

Er is een aantal maatregelen denkbaar, gericht op het aantrekken van meer mannen en 
bepaalde categorieën allochtonen. De eerdergenoemde verbeteringen in de financiële en 
loopbaansfeer zullen naar verwachting meer mannen doen kiezen voor het onderwijs. 
Ook moeten vacatures minder versnipperd worden aangeboden. Idealiter wordt het aan-
nemen van nieuw onderwijspersoneel op basis van slechts het aantal lesuren afgeschaft. 
Scholen bieden voltijd- en deeltijdbanen voor een bepaald aantal uren aan, conform de 
situatie in andere sectoren. Uren waarin niet wordt lesgegeven, worden gebruikt voor 
zelfstudie, voorbereiden van de lessen, schoolontwikkeling, begeleiding, cursussen, bui-
tenschoolse activiteiten, enzovoort. Ook hier geldt dat de overheid een bekostigingstaak 
heeft. 

Het vergroten van de instroom van meer allochtoon onderwijspersoneel behoeft extra 
aandacht, met name bij het vinden van stageplaatsen. Het is echter ook van belang 
om allochtone studenten niet continu op hun allochtoon zijn aan te spreken, maar op 
hun kwaliteit en op hun bijdrage aan verrijking van het lerarenteam. Schoolbesturen en 
schoolleiders hebben een voorbeeldfunctie en moeten de bezwaren van team en ouders 
tegen allochtone stagiaires en personeelsleden wegnemen. Directeuren en teams die al 
ervaring hebben met allochtone werknemers kunnen op andere scholen uitgenodigd 
worden om hierover te vertellen. Opleidingen en scholen moeten meer contacten hebben 
met sleutelfiguren in allochtone kring om inzicht te krijgen in de belemmerende mecha-
nismen. De gesuggereerde Randstadtoeslag kan voor een deel worden gebruikt om het 
salaris van leraren op ‘zwarte’ scholen te verhogen. Omdat vooralsnog vooral op deze 

140  Onderwijsraad, 2005b.
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scholen allochtoon onderwijspersoneel zal werken, profiteert deze groep van deze maat-
regel. 

Naast mannen, bepaalde categorieën allochtonen en academici ziet de raad nog twee 
belangrijke groepen als potentieel geschikt om in het onderwijs te werken: studenten 
van hbo- en wo-instellingen (wetenschappelijk onderwijs) en (gedeeltelijk) gepensio-
neerden. Studenten kunnen gestimuleerd worden om in plaats van hun bijbaantje bij de 
supermarkt onderwijstaken te verzorgen; uiteraard na een strenge selectie en met een 
duidelijk begeleidingsprogramma. Als beloning kan – naast salaris – gedacht worden aan 
een extra jaar kosteloos studeren. Senioren zouden kunnen worden ingezet voor bepaal-
de vakken, bijvoorbeeld emeritus-hoogleraren klassieke talen voor Latijn en Grieks.

Aanbeveling 5: Voer een op de lange termijn gericht formatiebeleid dat sterker gekoppeld 
is aan veranderingen in het onderwijsproces zelf 
Veel schoolbesturen en scholen voeren een formatiebeleid gericht op de korte termijn, 
waarbij in veel gevallen niet verder wordt gekeken dan één jaar. Bovendien is het beleid 
vaak alleen gebaseerd op leerlingenaantallen en niet op kenmerken van het personeel. 
Voor individuele schoolbesturen en scholen is het ook lastig om een langetermijnbeleid 
te formuleren. Oorzaken zijn het ontbreken van goede kengetallen en informatiesyste-
men en weinig mogelijkheden om met personeel te schuiven. Met betrekking tot (regio-
nale) kengetallen is het daarom noodzakelijk dat deze er snel komen en aan het onder-
wijsveld ter beschikking worden gesteld. Overigens is ook het ontbreken van een cultuur 
om lang vooruit te plannen debet aan de gebrekkige meerjarenplanning. 

Het ministerie heeft als doelstelling dat in 2007 alle instellingen voor voortgezet onder-
wijs en de bve-sector en 50% van de instellingen voor primair onderwijs beschikken over 
een meerjarige personeelsplanning voor ten minste drie jaar. Deze planning moet geba-
seerd zijn op een visie op de onderwijskundige inrichting. De raad constateert dat deze 
doelstelling niet realistisch is, hoewel de noodzaak steeds groter wordt. Veel schoolbe-
sturen en scholen richten hun onderwijs anders in, waardoor er een andere behoefte 
aan personeel ontstaat. Waar de nieuwe productiefunctie op gebaseerd is, is overigens 
vaak niet duidelijk. Elke school hanteert zijn eigen terminologie en eigen indeling. Het 
is niet bekend welk aandeel van tutoren, mentoren en experts het gunstigst is voor het 
inrichten van het primaire proces en de leerresultaten van leerlingen. Meer onderzoek 
hiernaar zou enige duidelijkheid kunnen verschaffen. Ook over de toekomstige behoefte 
aan deze functies is niet veel te zeggen. Wel kan op basis van een aantal scenario’s een 
inschatting worden gemaakt van de noodzakelijke competenties en de te verwachten 
(om)scholingsbehoeften. Een ander onderwijsproces leidt niet zozeer tot een behoefte 
aan minder, maar wel aan een ander type leraren. Van belang is tevens dat een ander 
onderwijsproces niet alleen ingericht wordt vanuit het perspectief van de leerling, maar 
ook vanuit dat van de leraar. Deze moet zich meer bewust worden van de carrièremoge-
lijkheden binnen het nieuwe onderwijsproces en gestimuleerd worden deze na te stre-
ven, zonder het gevoel te hebben dat het overdragen van kennis niet gewaardeerd zou 
worden. Tutoren moeten bijvoorbeeld weten hoe ze mentor kunnen worden en welke 
eisen daaraan worden gesteld. Ook de opleidingen moeten hierop inspelen. 

In het volgende schema worden de genoemde oplossingen en maatregelen nog eens 
samengevat en gekoppeld aan de structurele en conjuncturele problemen waar het 
onderwijs mee worstelt. 
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Tabel 11: Samenvatting

Problemen Po Vo Bve Oplossingen/maatregelen

Structureel

Algemeen lerarentekort X Algemene salarisverhoging, terugbrengen 
aantal periodieken, meer personeel in hoge-
re schaal onderbrengen

Structurele fluctuaties in het 
leerlingenaantal en de perso-
neelsopbouw 

X X X Langetermijn-formatiebeleid ontwikkelen 
met behulp van regionale informatie

Aantrekken van mannen X X Loopbaanperspectief verbeteren, opleiding 
op maat

Aantrekken van voltijders X X X Voltijdbonus instellen, samenvoegen van 
kleine vacatures, gunstige roosters maken 

Aantrekken van allochtonen X X X Opleidingstrajecten op maat, individuele 
ondersteuning, stageafspraken verbeteren, 
positieve voorbeelden verspreiden

Aantrekken van academici X X Ontwikkelingsmogelijkheden vergroten, EdD- 
en promotietrajecten ontwikkelen, leraren 
inschakelen bij onderzoek

Beperkt loopbaanperspectief X X X Ontwikkelingsmogelijkheden versterken, 
nascholing verbeteren, doorstroom en uit-
wisseling naar andere (onderwijs)sectoren 
bevorderen, masteropleiding voor zittende 
leraren bekostigen

Tekorten in specifieke regio’s X X X Randstadtoeslag invoeren

Tekorten in specifieke scholen X X X Differentiatie in bekostiging instellen

Tekorten in specifieke vakken X X Arbeidsmarkttoeslagen invoeren

Conjunctureel

Tekorten bij hoogconjunctuur X X X Arbeidsmarkttoeslag verstrekken, ‘maat-
schappelijke winstuitkering’  

Tijdelijke tekorten door massale 
pensionering babyboomers

X X X Hervormen bapo, tijdelijk uitbreiden aantal 
uren

Tijdelijke demografische ver-
schuivingen tussen regio’s

X X Verhuispremies, reiskosten faciliteren, bij-
scholing lesgeven in de Randstad

Verschuiving van tekorten tus-
sen sectoren (door geboorte-
golf)

X Leraren primair onderwijs naar voortgezet 
onderwijs omscholen
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Om duidelijk te maken wie welke taak hierbij heeft, geven we tenslotte de belangrijkste 
aanbevelingen per doelgroep. We onderscheiden hierbij de rijksoverheid, de diverse cao-
partijen (branche, werkgevers- en werknemersorganisaties), schoolbesturen en schoollei-
ders. 

Rijksoverheid
•  Geef aan cao-partijen voldoende financiële ruimte om aantrekkelijke arbeids-

voorwaarden te realiseren, inclusief het terugbrengen van het aantal periodie-
ken, financiering van na- en bijscholing en het inrichten van senior-functies om 
het beroep van leraar aantrekkelijk te houden.

•  Bewaak of scholen de mogelijkheden voor functiedifferentiatie daadwerkelijk 
gebruiken om een functiebouwwerk te ontwikkelen, gebaseerd op doorgroei in 
onderwijsfuncties en niet alleen groei naar managementfuncties. 

•  Stel aan schoolbesturen regionale gegevens beschikbaar met behulp van een 
adequaat sturingssysteem.

•  Los problemen met verschillende cao’s op, die in de weg staan van het mogelijk 
maken van combinatiefuncties.

•  Ontwikkel een nascholingsregister. De raad adviseerde al in 2001 dat het los-
laten van een wettelijk geregeld centraal register niet hoeft te verhinderen dat 
de beroepsgroep het opzetten van een stelsel van verplichte nascholingsregi-
stratie zelf ter hand kan nemen, maar dat de eindverantwoordelijkheid voor de 
beroepskwaliteit bij de overheid ligt. Na vijf jaren is hiervan door de sector zelf 
weinig tot stand gebracht. Het wordt tijd dat de wetgever nu weer het initiatief 
neemt.

•  Verstrek op het ouderportal (na)scholingsgegevens van leraren, zodat ouders 
hiervan gebruik kunnen maken bij het kiezen van een school.

•  Maak het voor bedrijven fiscaal aantrekkelijk om personeel aan scholen beschik-
baar te stellen.

Branche-,	werkgevers-	en	werknemersorganisaties	(cao-partijen)
•  Sta meer variatie toe in de beloningen van werknemers, waarbij rekening wordt 

gehouden met regionale verschillen, verschillen tussen vakken en het bestaan 
van tijdelijke tekorten.

•  Vorm de bapo-regeling om tot een regeling waar ook andere leeftijdsgroepen 
profijt van hebben.

•  Ga na of de nieuwe functiewaarderingssystemen voldoende geënt zijn op door-
groei in leraarsfuncties en pas ze zonodig aan. Hanteer deze functiewaarde-
ringssystemen bij de vaststelling van de cao’s. 

Schoolbesturen	en	schoolleiders
•  Stimuleer na- en bijscholing van personeel in alle leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld 

op het gebied van omgaan met jongeren; registreer deze scholing en verbind 
daar (financiële) consequenties aan.

•  Maak gebruik van (na)scholingsgegevens om het lerarenteam te profileren naar 
ouders toe.

•  Stimuleer deelname van leraren aan onderzoeksprojecten, toets- en curriculum-
ontwikkeling en panels. 
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•  Stimuleer uitwisseling van personeel tussen scholen van niet alleen hetzelfde 
bevoegd gezag, maar ook van verschillende bevoegde gezagsorganen, bijvoor-
beeld door pools met ervaren leraren in te richten.

•  Voer een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarbij ook oudere werknemers 
worden gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen en zij ook uitdagende taken 
krijgen.

•  Richt een langetermijn-formatiebeleid in, met zowel aandacht voor de kwanti-
tatieve als kwalitatieve behoefte aan personeel en houd daarbij rekening met 
wensen van leerlingen én leraren.

•  Ontwikkel een functiebouwwerk dat erop gericht is leraren te laten groeien voor 
de klas.

•  Neem bezwaren van ouders en leraren tegen bepaalde categorieën allochtoon 
personeel weg door informatie over goede voorbeelden uit te wisselen en te 
verspreiden.

Leraren
•  Neem verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan. Wees bereid om nascholing 

te volgen en/of het eigen opleidingsniveau te verhogen. Neem bewust het eigen 
ontwikkelingsproces tot aan het 67ste jaar in eigen handen.

•  Overweeg werken in andere organisatievormen, zoals maatschappen en coöpe-
raties.

5.3	 De	rol	van	de	Tweede	Kamer:	een	parlementair	onderzoek	naar	de	
	 positie	van	leraren

De raad brengt dit advies uit op verzoek van de Tweede Kamer. Het ligt daarom in de 
rede om na te gaan of de Kamer zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden optimaal 
inzet op het onderhavige vraagstuk. In eerste instantie lijkt het lerarentekort een pro-
bleem dat vooral door het onderwijsveld zelf moet worden opgelost.

Informatie inwinnen
De raad is echter van mening dat ook de Kamer vanuit haar eigen grondwettelijke taken 
en bevoegdheden een belangrijke bijdrage kan leveren aan de herwaardering van het 
lerarenberoep. Het parlement heeft als volksvertegenwoordiger een tweeledige taak: 
controle van de regering en medewetgeving. Bij die controlerende taak wordt gebruik-
gemaakt van het recht op inlichtingen, een recht dat ieder individueel Tweede Kamerlid 
heeft en dat is vastgelegd in de Grondwet. Het inlichtingenrecht heeft als bijzondere 
vormen het vragenrecht, het recht van interpellatie en het recht van enquête. Daarnaast 
kan de Kamer een andere organisatie vragen een onderzoek in te stellen. Verder kan de 
Tweede Kamer zelf informatie inwinnen van burgers en organisaties via hoorzittingen en 
door het afleggen van werkbezoeken. 

De Kamer kan zijn vragenstellende functie goed vervullen door zich vooral op de volgen-
de aspecten te laten inlichten.
•  Vraag de minister alert te zijn op het risico van downgrading in het onderwijs, 
   wanneer steeds meer leraarstaken worden overgenomen door klassen- en 

onderwijsassistenten.
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•  Vraag de minister onderzoek te doen naar de ontacademisering van het onder-
wijs. Voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs zijn naar de mening van 
de raad academisch geschoolde docenten van groot belang. Wat zijn de doel-
stellingen van het ministerie voor het aantal academici of eerstegraadsbevoeg-
den in het onderwijs? Hoeveel academici zijn er op het moment nog in dienst 
van scholen en is hun beloning marktconform?

•  Vraag de minister om de inzet van academici te stimuleren en ervoor te zorgen 
dat scholen de voorgestelde verhoging van het opleidingsniveau niet tenietdoen 
door goedkopere, lager geschoolde docenten aan te stellen.

•  Vraag de minister om opleidings- en nascholingsgegevens van leraren op te 
nemen op het ouderportal, zodat ouders hiervan gebruik kunnen maken bij het 
kiezen van een school.

•  Vraag de minister om het aanboren van nieuwe groepen te faciliteren; maak 
bijvoorbeeld het ‘uitlenen’ van personeel aan scholen fiscaal aantrekkelijk voor 
bedrijven.

Extra middelen
Als begrotingswetgever kan de Kamer bij de behandeling van de begroting waarborgen 
dat voldoende middelen worden vrijgemaakt om de arbeidsvoorwaarden van leraren 
structureel te verbeteren; differentieer daarbij naar regio en schooltype. Voorts kan de 
Kamer maatregelen voor de oplossing van het lerarentekort zo veel mogelijk structu-
reel maken en waken voor het instellen van te veel verschillende (kleine) subsidiepotjes. 
Indien toch gekozen wordt voor losse kleinschalige experimenten, is het belangrijk dat 
deze zodanig worden opgezet, dat de (kosten)effectiviteit ook daadwerkelijk kan worden 
geëvalueerd. 

Toch heeft de raad niet de indruk dat de Kamer hiermee optimaal gebruikmaakt van 
haar gehele repertoire aan bevoegdheden. Wat rechtvaardigt een zwaardere inzet van de 
Kamer in het lerarenvraagstuk? In dit advies is aangegeven dat het niet voldoende is om 
het kwantitatieve lerarentekort op te lossen. 

Kwalitatieve maatregelen
Om het probleem structureel aan te pakken, is ook een kwaliteitsimpuls nodig. Zo moet 
het carrièreperspectief van onderwijspersoneel aanzienlijk verbeteren om de sector aan-
trekkelijk te houden voor huidige en toekomstige werknemers. Leraren hebben op dit 
moment het idee dat ze niet voldoende aan hun eigen professionalisering kunnen wer-
ken. Het opleidingsniveau van delen van de zittende beroepsgroep kan worden ver-
hoogd door bijvoorbeeld master- of promotieopleidingen. Na- en bijscholing zou een 
meer verplichtend karakter moeten krijgen en bijgehouden moeten worden in een (cen-
traal) register, zoals in de medische sector. Dit register kan vervolgens gekoppeld wor-
den aan een scholingstoeslag.

Daarnaast geldt de onderwijssector nog steeds als een gesloten circuit. Het komt wei-
nig voor dat mensen een tijd in het onderwijs werken en dan weer uitstromen (en omge-
keerd). Dit kan onderwijs een onaantrekkelijke sector maken om in te werken, doordat 
mensen het gevoel hebben in een fuik terecht te komen. Afwisselend in het onderwijs en 
daarbuiten werken zou de sector voor een aantal mensen boeiender kunnen maken. Ook 
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binnen het onderwijs zelf is het niet makkelijk om van sector te veranderen. Doorgroei 
binnen de onderwijskolom kan weer een vast patroon worden.

Nieuwkomers in de onderwijssector wacht vaak een zware taak. Zij krijgen lastige groe-
pen, worden onvoldoende wegwijs gemaakt in hun nieuwe werkomgeving en hun plan-
nen stuiten op scepsis bij (oudere) collega’s. Een ander probleem is dat mannen en 
bepaalde categorieën allochtonen op dit moment sterk ondervertegenwoordigd zijn in 
het onderwijs. 

Om toekomstige tekorten tegen te gaan, zijn betere arbeidsvoorwaarden voor de onder-
wijssector absoluut noodzakelijk. Niet alleen moeten structurele beloningsachterstan-
den worden weggewerkt, bijvoorbeeld door het inkorten van de standaard salarisschaal, 
zoals ook in andere (publieke) sectoren gebruikelijk is. Ook is meer variatie gewenst: de 
arbeidsvoorwaarden zijn nu te egalitair van karakter, waardoor schaarste onvoldoende 
wordt tegengegaan en excellentie onvoldoende beloond. Scholen kunnen daardoor het 
belang dat zij aan kennis hechten te weinig tot uitdrukking brengen en missen ook de 
financiële armslag en de cultuur om het wel te doen. 

Ten slotte zijn schoolbesturen en scholen niet voldoende in staat een formatiebeleid 
voor de langere termijn te voeren, omdat (regionale) kengetallen vaak niet beschikbaar 
zijn. Daarnaast moeten zij ook nog rekening houden met de veranderende behoefte aan 
leraren, wanneer zij kiezen voor een andere inrichting van het onderwijsproces.

Parlementair onderzoek
Dit zijn allen vraagstukken die het hart van het onderwijs raken. Er is in de afgelopen 
periode al heel wat gedaan om greep te krijgen op de ontwikkeling van het lerarenbe-
stand. Sinds het rapport van de Commissie Toekomst Leraarschap in 1993 zijn er diverse 
rapporten gepubliceerd over de leraar.141 Het ministerie van OCW brengt sinds 2001 jaar-
lijks een nota Werken in het onderwijs uit, waarin de belangrijkste ontwikkelingen op de 
onderwijsarbeidsmarkt geschetst worden. Terugkerende thema’s in deze nota’s blijven de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaarden, de professionalisering van de beroepsgroep en 
de loonontwikkeling. Ook is er sinds 1999 in de maatwerknota’s aandacht besteed aan 
functiedifferentiatie voor leraren. Daarnaast heeft het ministerie in 2004 een Beleidsplan 
onderwijspersoneel uitgebracht, verschijnen jaarlijks arbeidsmarktbarometers en aan-
dachtsgroepenmonitors en is er in opdracht van het ministerie onderzoek verricht naar 
functiedifferentiatie (2003), arbeidssatisfactie (2004) en de betrokkenheid van de leraar 
bij onderwijsinnovaties (2006). Ook door of in opdracht van SBO zijn de afgelopen jaren 
tal van rapporten uitgebracht met als thema’s onder meer functiedifferentiatie, profes-
sionalisering, het tekort aan mannelijke pabo-studenten, tekorten in de personeelsvoor-
ziening en interne mobiliteit in het onderwijs. Ook de raad zelf heeft op dit gebied diver-
se adviezen uitgebracht. Verder zijn grote besturen en instellingen en organisaties van 
besturen en leraren actief om het lerarenvraagstuk op te lossen. 

De Tweede Kamer zou het onderwijs een dienst bewijzen door tot uitdrukking te bren-
gen dat ze onderwijs en leraren belangrijk acht. Dat kan door inzet van het recht van 
onderzoek dat de Kamer heeft. Een dergelijk parlementair onderzoek hoeft niet meteen 
de vorm van een enquête te hebben. De Kamer kan ook besluiten een onderzoekscom-

141  Commissie Toekomst Leraarschap, 1993.
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missie in te stellen, die personen uitnodigt en externe deskundigen inschakelt. Deze 
commissie krijgt wel een onderzoeksopdracht mee, maar geen enquêtebevoegdheden.

De staatsrechtelijke bedoeling van een onderzoek is na te gaan hoe iets nu eigenlijk zit. 
Nadat een enquête- of onderzoekscommissie onderzoek heeft gedaan en betrokkenen 
heeft gehoord, stelt de commissie in de regel een rapport met bevindingen op. De Kamer 
debatteert vervolgens eerst met de commissie en later met het kabinet over de conclu-
sies die hieruit kunnen worden getrokken. 

In de afgelopen twintig jaar zijn in de Tweede Kamer in totaal ongeveer 35 enquêtecom-
missies, tijdelijke commissies en werkgroepen met onderzoek actief geweest. Deze com-
missies behandelden een zeer breed scala van onderwerpen. Drie soorten onderzoek 
komen vaak terug. De eerste soort is onderzoek naar crises. Het tweede soort onderzoek 
richt zich op de kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van overheidsbeleid. Het 
derde soort onderzoek is vooral historisch en analytisch van aard: wat is er in de afge-
lopen periode precies gebeurd en welke conclusies kunnen daaraan worden verbonden? 
De raad ziet het aanbevolen onderzoek naar de positie van de leraar als behorend tot 
het derde soort: historisch en analytisch.

In het voorgaande is melding gemaakt van verschillende rapporten waarin aspecten van 
het lerarenvraagstuk aan de orde zijn gesteld door verschillende actoren als de minister, 
organisaties van werkgevers, vakbonden, grote besturen in het onderwijs en lerarenop-
leidingen. De onderwerpen zijn genoegzaam bekend en de actoren eveneens. De vraag 
is of voldoende aandacht wordt besteed aan de onderlinge afstemming van onderwerpen 
en actoren. De opbrengst van het door de raad voorgestelde analytische parlementair 
onderzoek is op deze afstemming en spelverdeling gericht. De opbrengst ziet de raad op 
een drietal gebieden.
•  In de eerste plaats is de opbrengst een belangrijke symbolische: de na de ver-

kiezingen nieuw samengestelde Kamer vindt de positie van de leraar zo belang-
rijk dat ze daar één van haar belangrijkste middelen voor inzet. Een dergelijk 
signaal van de nieuwe Kamer is voor het onderwijs en het land van moeilijk te 
onderschatten waarde.

•  In de tweede plaats zal een analytisch parlementair onderzoek bijdragen aan 
een systematische deling van kennis die nu nog bij de verschillende actoren zit, 
maar veel beter verspreid kan worden tussen de actoren en ook naar de samen-
leving in bredere zin, zodat een enthousiaster en tegelijkertijd gedegener debat 
over de leraar tot stand kan komen.

•  In de derde plaats zal een analytisch parlementair onderzoek aanwijzingen 
opleveren voor een betere spelverdeling naar onderwerp en actor. Op het ter-
rein van de leraar zijn veel verschillende actoren actief. Allereerst is dat de 
minister in haar verschillende hoedanigheden als kabinetslid, als minister 
van onderwijszaken en als ‘supervisor’ van de arbeidsvoorwaardenvorming. 
Daarnaast worden steeds belangrijkere rollen toegekend aan organisaties van 
werkgevers, onderwijsvakbonden, het SBO, de SBL (Stichting Beroepskwaliteit 
Leraren en ander onderwijspersoneel), besturen van instellingen, scholenbestu-
ren, lerarenopleidingen, nascholingsinstellingen en vakspecifieke lerarenver-
enigingen. Houden al deze instanties zich bezig met de juiste onderwerpen en 
doen ze de juiste dingen in relatie tot elkaar? Is sprake van een goed verdeeld 
domein waarbinnen de verschillende actoren weten wie wat behoort te doen en 
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doet men dat ook? Worden de juiste middelen ingezet? Waar kunnen de onder-
linge verhoudingen en taakverdelingen echt beter?
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Afkortingen

adv   arbeidsduurverkorting  
AOb   Algemene Onderwijsbond 
AST   Advanced Skills Teachers (Australisch programma)
bapo   bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers
bbl   beroepsbegeleidende leerweg
bol   beroepsondersteunende leerweg
bve   beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
BZK   (ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek
EdD   Doctor of Education
fte   fulltime equivalent
hbo   hoger beroepsonderwijs
hrm   human resource management
ict   informatie- en communicatietechnologie
ipb   integraal personeelsbeleid
ITS   Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen
lio   leraren in opleiding
mbo   middelbaar beroepsonderwijs
oalt   onderwijs in allochtone levende talen
OCW   Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OMO   Ons Middelbaar Onderwijs
PISA   Programme for International Student Assessment
po   primair onderwijs
pop   persoonlijk ontwikkelingsplan
roc   regionaal opleidingen centrum
SBL   Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel
SBO   Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
SER   Sociaal-Economische Raad
vmbo   voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
vo   voortgezet onderwijs
Wet BIO   Wet op de beroepen in het onderwijs
wo   wetenschappelijk onderwijs   
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In	deze	bijlage	worden	negen	voorbeelden	beschreven	van	scholen	en	instellin-
gen	die	hun	onderwijs	enigszins	of	ingrijpend	gewijzigd	hebben	of	gestart	zijn	
met	een	nieuw	onderwijsconcept.	De	beschrijving	wordt	afgesloten	met	een	
schematisch	overzicht.142 

Portretten	primair	onderwijs	

Basisschool Het Talent, Lent
De school is van start gegaan in 2001 met een paar leerlingen. Dit zijn er inmiddels 175, 
hetgeen nog maar het begin is, want uiteindelijk moet de school uitgroeien tot maar 
liefst 800 tot 900 leerlingen. De gemeente Nijmegen breidt de komende jaren fors uit 
aan de andere kant van de Waal, waar het dorp Lent ligt. De bouw van de wijk is overi-
gens vertraagd, waardoor de school minder hard is gegroeid dan aanvankelijk gepland. 
Volgens de school een voordeel, omdat er zo meer tijd is om het concept te ontwikkelen 
en te implementeren. De school maakt nu gebruik van een semi-permanent gebouw. In 
augustus 2007 wordt het definitieve gebouw betrokken, waarvan de bouw in april 2006 
is gestart. Men is niet over één nacht ijs gegaan met het stichten van deze school (en de 
inhoudelijke invulling), want reeds in 1997 is een initiatiefgroep opgericht, bestaande uit 
schoolbestuur en directeuren van twee basisscholen en het Montessoricollege Nijmegen, 
en extern begeleid door het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen) en 
het adviesbureau CPS. De motivatie was het gevoel dat het reguliere onderwijs niet echt 
recht doet aan de noodzaak om leerlingen goed toe te rusten voor de hedendaagse 
samenleving: te veel gericht op aanbod, te weinig op vraag en eigen initiatief. En aan-
gezien kinderen verschillen, moet je daar wél mee omgaan. Het Talent gaat uit van de 
mogelijkheden van kinderen en laat zich niet leiden door methodes.

Een school met in de toekomst tussen de 800 en 900 leerlingen betekent niet dat het één 
mammoetschool wordt. Het is de bedoeling dat er straks units van elk 100 leerlingen 
ontstaan. “Dus 8 of 9 kleine basisscholen in een groot geheel”, omschrijft de school de 
gewenste opbouw. Per unit zijn er 4 mentoren die elk een groep van 25 leerlingen onder 
zich hebben. Deze groep bestaat in principe uit leerlingen van alle leeftijden (tussen de 
4 en 12 jaar oud), hoewel de directeur zich kan voorstellen dat er op termijn toch wat op 
leeftijd ingedeeld zal worden. Dit hangt ook af van wat de kinderen zelf wenselijk vin-
den. Elke unit beschikt over 4 lokalen oftewel ateliers: taalatelier, rekenatelier, schrijfate-
lier en stilteatelier. In het permanente gebouw gaat dit er straks iets anders uitzien. Daar 
heeft elke unit een bouwlokaal en een stiltelokaal. De rest van de ruimte wordt door 
middel van ‘hoeken’ zodanig ingericht, dat er allerlei verschillende activiteiten tegelijk 
kunnen zijn: taal, rekenen, schrijven, biologie, enzovoort.

Bij het onderwijs op Het Talent staat het kind centraal en niet de methode. Kinderen 
doorlopen ‘speelleerstoflijnen’ via een ‘wegwijsprogramma’: kinderen leren aan de hand 
van opdrachten waarbij ze zelf veel keuze hebben. De keuze (en verantwoordelijkheid) 
neemt toe naarmate de leerlingen ouder worden. De stof wordt aangeboden door middel 
van verplichte instructie via het planbord en vrije instructie. Een kind moet zelf aange-
ven of het gebruik wil maken van de vrije instructie. Indien nodig wordt de leerling wel 
wat gestuurd of gestimuleerd. Dit gebeurt met name door de vele reflectietijd die in het 
onderwijs is ingebouwd. Leerkrachten proberen leerlingen zelf te laten benoemen wat 

142 De portretten zijn opgesteld aan de hand van informatie uit schoolgidsen en op internet, en op basis van een enkel telefonisch  
 interview.
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ze willen leren en wat ze daarvoor nodig hebben. De reflectiemomenten vinden plaats 
aan het eind van de ochtend en het eind van de middag. Elke zes weken doorlopen de 
leerlingen een programma dat schoolbreed en vakkenbreed wordt uitgewerkt. De afge-
lopen keer is bijvoorbeeld aandacht besteed aan het thema water. Leerlingen zijn naar 
het watermuseum geweest of hebben een waterinstallatie gemaakt. Aan het eind van 
het programma hebben ze hun ervaringen aan de ouders gepresenteerd. Variatie staat 
voorop. De directeur van de school: “Ik zie te veel scholen waar met Sinterklaas dertig 
stoomboten op de ramen zijn geplakt of waar met Moederdag iedereen met hetzelfde 
bloemenmandje thuiskomt. Dat willen wij niet, wij willen dat kinderen hun eigen creativi-
teit gebruiken.” 

Kinderen houden hun vorderingen bij door middel van een fysiek portfolio. In de toe-
komst moet het portfolio ook digitaal beschikbaar zijn. Via een wachtwoord kunnen leer-
lingen (en hun ouders) inloggen om het portfolio te bekijken. De mentoren houden alle 
vorderingen bij, maar een kind overlegt met zijn mentor wat er in het portfolio komt te 
staan dat aan de ouders wordt gepresenteerd. 

Basisschool Prinses Catharina-Amalia, Den Haag
Deze school is in maart 2004 gestart en groeit gestaag, maar net als bij Het Talent 
minder hard dan aanvankelijk gepland. Uiteindelijk moet de school zo’n 300 leerlin-
gen tellen, nu zijn het er 115. De school staat in een annexatiegebied. De gemeente 
Leidschendam had voor de annexatie voorbereidingen getroffen voor een gebouw waar-
in kinderopvang, een bijzondere Montessorischool en een openbare basisschool gehuis-
vest zouden worden. Deze plannen zijn met de annexatie overgenomen. Het gebouw is 
dus niet ontworpen voor het concept. Er was nog wel ruimte om een paar kleine aanpas-
singen te realiseren. 

De school kent een redelijk gelijkmatige opbouw, met voor een nieuwe school ook een 
flink aantal leerlingen in de bovenbouw. Oorspronkelijk was het plan om alle leerlingen 
van vier tot twaalf door elkaar te laten werken, maar na enige tijd is er voor gekozen om 
een onderverdeling te maken tussen de vier- tot zevenjarigen en de zeven- tot twaalf-
jarigen. De zevenjarigen bevinden zich dus in een overgangsjaar. Het overgaan hangt 
van hun ontwikkeling af. De overgang moet zo vloeiend mogelijk zijn. Vierjarige kinde-
ren hebben een kleinere, veilige omgeving nodig wanneer ze voor het eerst op school 
komen. Naarmate ze zelfvertrouwen krijgen, durven ze ook verder te gaan. Er zijn ook 
activiteiten voor alle leeftijden. De school vindt het belangrijk een goede verhouding tus-
sen open en gesloten aanbod in een goed voorbereide leeromgeving te bieden. De kern-
doelen zijn uitgangspunt. Cito-toetsen worden zo adaptief mogelijk gebruikt.

Leerlingen zijn ingedeeld in basisgroepen van 25 leerlingen met een vaste mentor. Kinde-
ren vanaf groep 3 maken een weekplanning aan de hand van het lessenaanbod. De les-
stof is daarbij ingedeeld in leergebieden voor ‘begrijpen’ en ‘kunnen’. Iedere ochtend 
wordt er verteld wat er te doen is. Kinderen kunnen kiezen. Ze hebben een ‘kinderpop’, 
een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin elke twee weken door middel van een gesprek 
van een kwartier de leerdoelen worden vastgesteld. In een lokaal staat een ‘praatbankje’ 
voor kleuters, waarbij dit gesprekje op een natuurlijke en speelse manier verloopt. De 
kinderen schrijven zich in voor toetsen. Voor sommige onderwerpen, zoals techniek en 
topografie, zijn er aftekenkaarten. Uitgangspunt is dat kinderen zelf zo veel mogelijk 
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eigen verantwoordelijkheid en initiatief nemen, maar soms is het nodig om kinderen aan 
te spreken om iets te gaan doen. 

Het projectbureau heeft een schets gemaakt van hoe de structuur er uiteindelijk uit zou 
kunnen zien. Het idee is om per honderd leerlingen een team van drie leerkrachten, twee 
onderwijsassistenten, een lio-stagiair (leraar in opleiding), een pabo-stagiair en een admi-
nistratief medewerker te hebben. Dit is financieel gezien een ambitieus plan. De haal-
baarheid zal gaandeweg nader bekeken worden. Ieder heeft specifieke taken. Voor een 
leerkracht zijn dat bijvoorbeeld het leerlingendossier bijhouden en mentor zijn van een 
basisgroep. Het team heeft heel bewust voor dit type school gekozen, waardoor er geen 
problemen met draagvlak zijn. 

Basisschool Wittering.nl, Rosmalen
Wittering.nl is een nieuwe basisschool in de wijk De Groote Wielen in Rosmalen. Deze 
woonwijk is nog volop in ontwikkeling. In de komende jaren zullen naar schatting circa 
4.300 woningen gebouwd worden voor zo’n 10.000 inwoners. Op dit moment bevindt 
de school zich samen met een andere basisschool in een noodgebouw. Volgens planning 
zal het nieuwe gebouw in augustus 2006 opgeleverd worden. Wittering.nl is in septem-
ber 2004 met 14 leerlingen van start gegaan. Wittering.nl telt momenteel 36 leerlingen, 
voornamelijk in de leeftijdsgroep van 4 tot en met 7 jaar. De ouders zijn over het alge-
meen goed opgeleid. Het vernieuwende karakter van de school is voor velen van hen 
een belangrijk motief voor de schoolkeuze. Uiteindelijk moet de school 400 leerlingen 
tellen, waarvan 100 kinderen tussen 0 en 4 jaar. 

Naast de directeur zijn er op de school nog acht personen werkzaam, veelal in deeltijd. 
Wittering.nl onderscheidt de volgende vier functies: regisseur (een ervaren leerkracht, 
die leiding geeft aan een unit of bouw), mentor (een groepsleerkracht), begeleider 
(onderwijsassistent) en specialist (vakleerkracht). Deze functieverdeling biedt – door de 
toedeling van relatief eenvoudige taken aan begeleiders en onderwijsassistenten – meer 
ruimte voor inschakeling van specialisten. Wittering.nl heeft vier specialisten op de loon-
lijst staan, naast twee begeleiders, een mentor, een regisseur en een directeur.

De leerlingen zijn verdeeld over drie units (‘bouwen’): de unit ‘vier tot en met zes jaar’, 
de unit ‘zes tot en met negen jaar’ en de unit ‘negen tot en met twaalf jaar’. Er is echter 
geen vaste koppeling tussen unit en leerstof. Leren lezen kan zowel in de jongste als in 
de middelste unit plaatsvinden. De leerlingen zijn onderverdeeld in de kikkers (12 kinde-
ren), de libellen (12 kinderen), de spoorzoekers (10 kinderen unit 2) en de zeevaarders 
(5 kinderen unit 3). Na de dagelijkse ochtendkring gaan de leerlingen alleen of in kleine 
groepjes aan het werk in de verschillende hoeken met aanbod. Met hulp van kasten en 
schotten zijn in de werkruimte uiteenlopende hoeken gemaakt. In de middelste unit gaat 
het bijvoorbeeld om een meet- en weetruimte, een taalhoek, een atelier (beeldende vor-
ming), een ontdekruimte (natuur en techniek) en een mediatheek. De leerlingen hebben 
tijdens werktijd een grote keuzevrijheid. Leerlingen die zonder instructie aan de slag 
kunnen, gaan direct aan het werk, terwijl teamleden andere leerlingen individueel of in 
groepjes instructie of begeleiding bieden. Tijdens het zelfstandig werken is altijd iemand 
beschikbaar om vragen te beantwoorden of hulp te bieden bij het uitvoeren van bepaal-
de taken. Op in een rooster bepaalde tijdstippen verzorgt een mentor of een specialist 
aanbod waar de leerlingen naar toe kunnen gaan. 
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De leerlingen zijn niet volledig vrij in hun keuze voor bepaalde activiteiten. Zo kan de 
mentor aan leerlingen vragen om per dag aan bepaalde activiteiten te werken binnen een 
domein. Ook worden er afspraken gemaakt over taken (bijvoorbeeld taal- en rekentaken) 
die de leerling in een bepaalde periode moet afronden. De leerlingen zijn wel vrij in het 
plannen van hun dagindeling. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze bijvoorbeeld aan een 
bepaalde taak gaan werken. Aan het einde van de dag helpen leerlingen alles opruimen 
en vindt de dagafsluiting plaats in de eigen unit. Er wordt dan besproken wat er die dag 
gedaan is en er worden zo nodig al wat afspraken gemaakt voor de volgende dag. Een 
belangrijk principe op Wittering.nl is het onderscheid tussen basisdomeinen en kerncon-
cepten. De school kent vijf basisdomeinen: taal; rekenen/wiskunde; sport en bewegen; 
kunstzinnige vorming; en algemene vaardigheden. Daarnaast kent de school een tiental 
kernconcepten, zoals macht, binding, communicatie, energie en materie. Samen bestrij-
ken de basisdomeinen en de kernconcepten het hele curriculum van het basisonderwijs, 
zoals vastgelegd in de kerndoelen.

Portretten	voortgezet	onderwijs

Montaigne Lyceum, Nootdorp
Het Montaigne Lyceum voor vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), havo 
en vwo is in 2002 gestart en trekt voornamelijk leerlingen uit de snelgroeiende vinex-
wijk Ypenburg en de plaats Nootdorp. Momenteel zijn er 540 leerlingen; op termijn moet 
de school uitgroeien tot 1.200 leerlingen. Het onderwijs op het Montaigne Lyceum is 
gebaseerd op leerdomeinen. Een leerdomein is een grote multifunctionele ruimte, waarin 
leerlingen alleen, in tweetallen of groepen allerlei (leer-)activiteiten kunnen uitvoeren. De 
school omschrijft een leerdomein als “een schooltje binnen de school”. Leerlingen bepa-
len voor een groot gedeelte zelf welke onderdelen van het lesprogramma ze op welk 
moment uitvoeren. Door het bestaan van leerdomeinen waarin rond thema’s gewerkt 
wordt zijn er geen afzonderlijke vakken met aparte docenten. Leerlingen hoeven niet elk 
uur van lokaal te wisselen, maar blijven het grootste gedeelte van de dag in het eigen 
leerdomein, voor zover ze niet op bijvoorbeeld excursie zijn of sportonderwijs volgen. 
Een leerdomein telt zo’n 100 leerlingen. Een vast team van 8 tot 10 leraren (inclusief 
mentoren) en onderwijsassistenten is verantwoordelijk voor alle leerlingen in het leerdo-
mein. Eén van de teamleden is zorgcoördinator. De teamleider is verantwoordelijk voor 
de gang van zaken binnen het team. Dit schooljaar telt de school 6 teams (5 docenten-
teams en 1 team voor onderwijsondersteunend personeel). Als het Montaigne Lyceum 
volgroeid is, zullen dat er 12 zijn, verdeeld over de verschillende niveaus. De teams heb-
ben een grote mate van zelfstandigheid, maar werken uiteraard, onder leiding van de 
rector ook samen.

Binnen het leerdomein is er wel sprake van enige structuur. De school werkt met les-
blokken van zeventig minuten. Binnen een lesblok komen verschillende werkvormen aan 
bod. Alle teams werken met instructie- en begeleidingsuren. Tijdens de instructie-uren 
is er ruimte voor klassikale instructie en uitleg, het afnemen van toetsen en het hou-
den van presentaties. Tijdens de begeleidingsuren bepaalt de leerling zelf aan welke 
opdracht hij gaat werken. De leerling moet aan het eind van de periode wel alle stof af 
hebben. Daarvoor werken leerlingen met een studiewijzer. Ook zijn er leraren van ver-
schillende leerstofgebieden aanwezig om vragen te kunnen beantwoorden. 
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De Nieuwste School, Tilburg
Deze OMO-school (Ons Middelbaar Onderwijs) is in 2005 gestart en trok in het eerste 
jaar gelijk veel belangstellenden. De term docent wordt in De Nieuwste School niet meer 
gebruikt, omdat de traditionele invulling van het docentschap in deze school niet meer 
bestaat. De term wordt uitsluitend nog als verzamelnaam gebruikt voor mentoren, tuto-
ren en experts, want dat zijn de begeleidingsfuncties op de Nieuwste School. De mentor 
speelt een centrale rol in de begeleiding en de ondersteuning van de leerling. Hij bege-
leidt alle aspecten van het leerproces van de leerling. De mentor onderhoudt contact 
met alle andere begeleiders van de leerling, hij is een ‘makelaar van relaties’. De mentor 
begeleidt de jongere gedurende langere tijd. 

Er zijn ook experts, zowel intern als extern, aan de school verbonden. De interne expert 
is de ‘verzamelaar en overdrager van informatie’. Hij of zij weet veel van zijn vak, onder-
houdt netwerken om de kennis te actualiseren en weet die kennis op een aansprekende 
manier aan de jongeren over te dragen. De expert stemt zijn onderwijs af op het per-
soonlijk leerarrangement van de leerling en levert via het leerlingenportfolio ingrediën-
ten aan voor het gesprek tussen leerling en mentor. Externe experts komen van buiten 
en worden ingeschakeld als er behoefte is aan bepaalde expertise. De school noemt als 
voorbeeld mensen uit het bedrijfsleven, maar ook jeugdhulpverleners voor leerlingen 
met sociaal-emotionele problemen. De tutor ten slotte is betrokken bij bepaalde onder-
delen van het leerproces. Hij is in de studieruimten aanwezig als toezichthouder, onder-
steuner en aanspreekpunt. De functie is te vergelijken met de technisch onderwijsassi-
stent, de systeembeheerder of de klassenassistent. Ook ouders of oudere leerlingen kun-
nen deze rol op zich nemen. 

Op de school zijn de leerlingen niet in klassen of groepen ingedeeld, maar in huizen, 
stamgroepen en leercirkels. De huizen bestaan uit zo’n 150 leerlingen van alle niveaus. 
Daarbinnen zijn er stamgroepen met ongeveer 15 leerlingen. Deze worden begeleid door 
een mentor, die verantwoordelijk is voor 3 stamgroepen. De stamgroep is de thuisba-
sis van de leerling. Hier doorheen lopen de leercirkels. Elke leerling participeert op basis 
van zijn interesses in verschillende leercirkels: groepen die zich bezighouden met een 
bepaald onderwerp of een bepaalde problematiek. Een leercirkel ontstaat op basis van 
leervragen van leerlingen en wordt gehouden in werkruimten. Daarnaast zijn er veel 
individuele werkplekken voor leerlingen en ook hangplekken waar leerlingen elkaar op 
hun eigen manier kunnen ontmoeten.

Het onderwijs gaat in principe volledig uit van de vraag van de leerlingen. De mentor 
begeleidt de leerlingen hierin. Een leerling die bijvoorbeeld interesse toont in voetbal 
wordt aangemoedigd om dat gebied zo breed mogelijk te verkennen. De mentor moet 
er uiteindelijk ook voor zorgen dat leerlingen wel voldoen aan de eindtermen voor het 
onderwijs.

Arentheem College Arnhem
In september 2003 is op deze school het Gym+project gestart. Het doel van dit pro-
gramma is om gymnasiumleerlingen de regie over hun eigen leren te geven. Er is sterk 
ingezet op relaties, waarbij het gaat om relaties tussen leerlingen onderling, tussen leer-
lingen en leraren, tussen leraren onderling en tussen ouders en leraren. Alle leraren heb-
ben de helft van hun uren ‘ingeleverd’. De hierdoor vrijgekomen tijd is aan de leerlingen 
gegeven. In die tijd werken zij aan hun eigen projecten, die iedere zes weken resulteren 



Bijlage B.2-99

in een presentatie. Dit zijn de vraaggestuurde lessen. Een groep van vijf leraren per klas 
neemt deze vraaggestuurde lessen voor haar rekening. In de rest van de tijd krijgen de 
leerlingen ‘traditionele aanbodlessen’. Hierbij dient een minimumprogramma per vak te 
worden gedaan. Om aansluitingsproblemen te voorkomen maken alle leerlingen dezelfde 
toetsen als de andere vwo-leerlingen. Het is echter niet toegestaan om toetsen te gebrui-
ken om leerlingen aan het werk te krijgen, dat moet uit hen zelf gebeuren. De leerlingen 
hebben hun eigen lokaal waar zij hun spullen kunnen bewaren, waar zij de verantwoor-
delijkheid over hebben en waar zij de leraren ontvangen. Wanneer docenten ziek zijn, 
vallen er geen lessen uit. Leerlingen hebben niet per se de leraar nodig om te leren. Alle 
boeken staan op school en er is altijd een lokaal waar leerlingen terecht kunnen. Ook het 
huiswerk wordt in principe op school gemaakt in een extra lesuur. Hierbij is een klas-
senassistent aanwezig. 

Portretten	bve	(beroepsonderwijs	en	volwasseneneducatie)

ROC Eindhoven (regionaal opleidingencentrum) 
In het Eindhovens Model vormen scripts de bouwstenen van kwalificerende opleidings-
trajecten en zijn scenario’s het voertuig voor de ontwikkeling van de student. Op basis 
van (onder andere) opdrachten uit het bedrijfsleven ontwikkelen groepjes docenten 
scripts, die een (formele) relatie hebben met de kwalificatiestructuur. Een script bestaat 
uit leerinhouden, beoordelingscriteria en beoordelingsvormen. Studenten werken een 
script uit tot een persoonlijk scenario door hun eigen context (opdracht en omgeving) te 
formuleren waarin ze het script uitvoeren. Docenten zijn gekoppeld aan scripts (twee tot 
vier) en doen de begeleiding en de eindbeoordeling (waarbij een praktijkvertegenwoordi-
ger wordt toegevoegd). Studenten voeren scripts in groepjes uit. Verdiepende workshops 
zijn onderdeel van scripts en ondersteunen de realisatie van scenario’s. Studenten vullen 
hun portfolio via het werken aan scenario’s met bewijzen dat ze voldoen aan de eisen 
die geformuleerd zijn in de scripts. Hun portfolio bepaalt of ze gereed zijn voor het 
afleggen van de meesterproef die gekoppeld is aan de gekozen beroepskwalificatie. 

De deelnemers worden begeleid door een coachingsteam. Per groep van ongeveer 75 
deelnemers is er een team van 4 tot 6 coaches beschikbaar, die de deelnemers inhoude-
lijk begeleiden bij het werken aan de scripts. Daarnaast zijn de deelnemers ingedeeld in 
zogenoemde loopbaangroepen van ongeveer 8 deelnemers. Iedere groep heeft een eigen 
loopbaancoach, die de intake doet met deelnemers, met hen een pop (persoonlijk ont-
wikkelingsplan) opstelt voor een half jaar, waarin keuzes worden gemaakt voor relevante 
scripts, en de algehele voortgang doorspreekt. Deze groep komt wekelijks op een vast 
moment bij elkaar. 

Het Eindhovens Model wordt integraal toegepast op de School voor Handel en Marketing 
van ROC Eindhoven. Studenten stromen in op basis van hun voorkeur voor deze beroeps-
sector. De meeste studenten kiezen hun route ook binnen deze sector. Door de persoon-
lijke vormgeving via het werken met scenario’s zijn sectoroverstijgende routes mogelijk. 
In deze opleidingspraktijk nemen deelnemers meer verantwoordelijkheid voor hun eigen 
leerproces en worden ze meer op maat begeleid. Die ondersteuning op maat houdt ove-
rigens ook in, dat de verhouding tussen zelfsturing en sturing door docenten voor de 
verschillende niveaus op een ander optimum uitkomt. 
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Frieslandcollege, Heerenveen
Binnen het project FC-X stream Learning van het Friesland College vindt een radicaal her-
ontwerp van het onderwijs plaats. Het nieuwe opleidingsconcept is in eerste instantie 
gerealiseerd binnen de locatie Heerenveen voor cursisten binnen de pilot FC-XL, cursisten 
van niveau 2 tot en met 4 waarbij er geen inperking is qua beroepsrichting. Per septem-
ber 2005 is het concept ook ingevoerd op de hoofdlocatie van het roc. Het eerste uit-
gangspunt van de ontwikkelde onderwijspraktijk is dat de leervraag van de cursist 
het opleidingstraject bepaalt: “Waar wil ik naartoe, waar ben ik goed in, waarin zou ik 
goed willen zijn?” De keuzes die cursisten maken geven richting aan het traject. Een 
tweede uitgangspunt is dat het leren in de praktijk het voertuig is voor de ontwikkeling 
van de deelnemer. Prestaties zijn de bouwstenen van het programma en het leertraject 
van de deelnemer. Een prestatie is een realistische opdracht van buiten de school, gefor-
muleerd door het bedrijfsleven of andere maatschappelijke organisaties. Cursisten wer-
ken in heterogene groepen aan deze opdracht waarbij theoretische verdieping en prakti-
sche training naar behoefte mogelijk zijn. Naast het werken aan prestaties is het al wer-
kend leren onderdeel van leertrajecten. 

Gedurende het leertraject verzamelt de cursist in een portfolio alles wat deze belangrijk 
vindt om te kunnen laten zien wat hij of zij geleerd heeft. Bij de beoordeling wordt een 
onderscheid gemaakt tussen beoordeling om te leren (ontwikkelingsgericht) en beoor-
deling om te beslissen ten behoeve van kwalificering. In beide gevallen is de cursist ver-
antwoordelijk voor het aandragen van de bewijslast, is het bedrijfsleven actief betrokken 
en gaat het om een intersubjectieve beoordeling. De kwalificerende beoordeling is geba-
seerd op het portfolio van de cursist, competent gedrag in een kritische beroepssituatie 
en toelichting van dat gedrag. 

De organisatorische basisstructuur van deze opleidingspraktijk kenmerkt zich door 
schooljaren die bestaan uit vier keer tien weken. Negen weken lang wordt er gewerkt 
aan een opdracht van buitenaf of gaan cursisten op stage. De tiende week is ‘vertraagde 
tijd’. Die week is bedoeld om de balans op te maken. De geleverde prestaties worden 
beoordeeld. Cursisten maken dan ook keuzes over het vervolg van hun opleiding. En 
ze kunnen die week besteden aan extra trainingen in vakken waarvan ze gemerkt heb-
ben dat ze die nodig hebben. Uitgangspunt bij de rol van de docent in dit concept is, dat 
deze het traject van de cursist volgt. Vanuit dit perspectief is de docent ontwikkelaar van 
leersituaties, beoordelaar samen met het bedrijfsleven, keuzebegeleider, coach (vragen 
stellen), instructeur van vaardigheden; hij stimuleert samenwerking, doet aan ‘theorie-
overdracht’ en confronteert met andere situaties. De docent voegt dus heel duidelijk iets 
toe, want zorgt zo voor versnelling en verdieping. Een groep van 5-7 docenten vormt 
een team voor een aantal cursisten en voert de rollen uit die nodig zijn. 

Horizon College, Hoorn
Het Horizon College (roc) is de spil van het project Flexibele zorgkolom. In het project 
staat de ontwikkeling naar competentiegericht onderwijs centraal, gedeeltelijk gebaseerd 
op het concept natuurlijk leren. Voor het onderwijs in de zorg zijn ontwikkel- en leerlij-
nen en prestaties geformuleerd. Wanneer leerlingen binnenkomen begint het onderwijs 
met twaalf weken oriëntatie. De leerlingen wordt gevraagd in kaart te brengen wat ze 
al kunnen en wat ze willen. Ook wordt van leerlingen gevraagd hun portfolio te pre-
senteren en aanvullende bewijzen te verzamelen en te reflecteren op wat ze wel of niet 
goed kunnen. Ze doen dit bijvoorbeeld door terug te gaan naar de stagebegeleider uit 
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hun vmbo-opleiding. Ook maken ze gedurende de oriëntatieweken kennis met het com-
petentieprofiel waar ze tijdens hun opleiding aan moeten gaan voldoen. Tijdens de eer-
ste weken wordt ook gewerkt aan een houding die belangrijk is voor het werk: op tijd 
komen, wat mag niet, u zeggen, en de rechten en plichten van stagiaires. 

Na de oriëntatieperiode starten de deelnemers in de bbl (beroepsbegeleidende leerweg) 
met gemiddeld 4 dagen en die in de bol (beroepsopleidende leerweg) met gemiddeld 
2,5 dagen praktijk. De bol- en bbl-opleiding groeien daardoor meer naar elkaar toe. Er 
is sprake van lintstages, dat wil zeggen dat gedurende de week de leerlingen zowel tijd 
doorbrengen in het bedrijf als in de school. Op school leren leerlingen, in kleine groep-
jes, aan de hand van prestaties. Daarnaast volgen ze trainingen en workshops. In de 
workshops wordt achterliggende theorie behandeld (bijvoorbeeld in de vorm van een 
college), terwijl trainingen handelingsgericht zijn. In de loop van de opleiding is het de 
bedoeling dat de leervraag van de leerlingen meer en meer centraal komt te staan. Dit 
wordt bereikt doordat een deel van het onderwijsaanbod facultatief is en een deel ver-
plicht. Leerlingen moeten zich per onderdeel inschrijven. 

De leerlingen worden begeleid door een mentor (leermeester). Per 14 (niveau 1 en 2) en 
20 (niveau 3 en 4) leerlingen is er een leermeester beschikbaar. Deze leermeester ziet 
de leerlingen 8 tot 10 uur per week, aangevuld met eens in de 10 weken een individueel 
gesprek. In principe volgt een leermeester de leerling tijdens de hele opleiding. Een kern-
team van 3 tot 6 leermeesters is verantwoordelijk voor het onderwijs van een groep van 
60 tot 120 leerlingen. Daarnaast verzorgen leermeesters de workshops en trainingen. 
De leerling verzamelt bewijzen van zijn of haar vorderingen in een portfolio. De op-
drachtgever van de prestatie geeft een beoordeling. Verder moeten de leerlingen feed-
back vragen aan de klanten voor wie ze hebben gewerkt en aan de leerlingen met wie 
ze hebben samengewerkt. Ook tijdens de stages vragen de leerlingen feedback (aan 
stagebegeleider, patiënten en collega’s). Daarop moet de leerling reflecteren. Wat ging 
er goed? Waar moet ik de volgende keer op letten? Eens in de tien weken voert de leer-
ling met zijn of haar leermeester een portfoliogesprek over de vorderingen. Wanneer de 
leer- en ontwikkelingslijnen van een studiefase zijn afgerond, kan de leerling een ‘verzil-
veringsgesprek’ aanvragen. Dit houdt in dat iemand uit de praktijk (niet de eigen stage-
begeleider) en iemand van school (niet de eigen leermeester) een gesprek met de leerling 
voeren over bewezen competenties in kritische beroepssituaties: situaties waarin ver-
schillende competenties nodig zijn om goed te handelen. Hierover is nog overleg met het 
KennisCentrum Examens, omdat deze wijze van examinering niet aansluit bij de bestaan-
de examenpraktijk.
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Tabel B2-1: Overzicht scholen met belangrijkste kenmerken
Onderwijs-
gerelateer-
de	functies

Taken	‘docent’ Indeling	leer-
stof

Soort	groe-
pen

Groepsgrootte Verhouding	
onderwijzers	
-	leerlingen

Basis-
onderwijs

Het Talent Mentor Leerlingen zelf laten benoe-

men wat ze willen leren en wat 

ze daarvoor nodig hebben; 

verplichte instructie en vrije 

instructie

Thematisch 

per 6 weken, 

schoolbreed en 

vakkenbreed

4-12 jaar Units van 100 

leerlingen in 4 

groepen van 25

1 mentor per 

25 leerlingen

Prinses 

Catharina-

Amalia

Leerkracht, 

onderwijs-

assistent, lio-

stagiair, pabo-

stagiair

Leerlingendossier bijhouden, 

mentor zijn van basisgroep, 

kinderpop (ontwikkelingsplan 

voor de komende 2 weken) 

met kinderen opstellen; kinde-

ren helpen bij vragen en acti-

viteiten aanbieden

Leergebieden 4-7 jaar, 7-9 

jaar en 10-12 

jaar

Basisgroepen 

van 25 leerlin-

gen

Per 100 leerlin-

gen team van 3 

leerkrachten, 2 

onderwijs-assi-

stenten en 1 

(lio-)stagiair

Wittering.nl Regisseur 

(ervaren leer-

kracht), men-

tor (groeps-

leerkracht), 

begeleider 

(onderwijs-

assistent) en 

specialist (vak-

leerkracht)

Leerlingen individueel of in 

groepjes instructie of begelei-

ding bieden, leerlingen bege-

leiden in hun keuzes, afspre-

ken aan welke activiteiten 

of taken een leerling in een 

bepaalde periode werkt

Basisdomeinen 

(taal, rekenen/

wiskunde, 

sport en bewe-

gen, kunstzin-

nige vorming, 

algemene vaar-

digheden)

3 bouwen: 4-6 

jaar, 7-9 jaar en 

9-12 jaar

Nu nog units van 

10 à 12 leerlin-

gen, maar er zijn 

ook nog maar 

36 leerlingen

1 mentor per 

unit

Voortgezet	

onderwijs

Montaigne 

Lyceum

Docent Instructie en begeleiding; leer-

lingen werken met een 

studiewijzer

Thematisch Ingedeeld op 

niveau

Leerdomeinen 

met 100 leer-

lingen

8-10 leraren 

en onderwijs-

assistenten per 

leerdomein

De Nieuwste 

School

Mentor, tutor 

en expert 

(intern of 

extern)

Onderwijs gaat in principe vol-

ledig uit van de vraag van de 

leerling; mentor begeleidt leer-

ling hierin, en zorgt toch dat 

eindtermen gehaald worden

Op vraag, bij-

voorbeeld in 

leercirkels van 

leerlingen met 

gemeenschap-

pelijke inte-

resse; docenten 

hebben leerge-

bieden (5)

Leerlingen van 

alle niveaus bij 

elkaar

Huizen van 150 

leerlingen met 

stamgroepen 

van ongeveer 15 

leerlingen

1 mentor bege-

leidt 3 stam-

groepen; daar-

naast experts 

en tutoren

Arentheem 

College 

Gym+

Docent Traditionele lessen verzorgen 

(helft van de tijd); begeleiden 

van projecten (andere helft)

Gewone vakken 

en projecten

Alleen voor 

gymnasium-

leerlingen

‘Gewone’ klassen 5 leraren per 

klas voor de 

vraaggestuurde 

lessen
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Bve

ROC 

Eindhoven 

(School voor 

Handel en 

Marketing)

(Loopbaan of 

inhoudelijke) 

coach

Docent is gekoppeld aan 2-4 

scripts, doet begeleiding en 

eindbeoordeling daarvan en 

verzorgt verdiepende work-

shops; in de rol van loopbaan-

coach stelt de docent een pop 

op samen met de deelnemers

Scripts (bij-

voorbeeld 

organiseer een 

evenement) op 

basis van o.a. 

opdrachten uit 

het bedrijfs-

leven

Alle (roc-)

niveaus

Groepen van 75 

deelnemers en 

loopbaangroe-

pen van 8 deel-

nemers

4-6 inhoude-

lijke coaches 

per groep van 

75 deelnemers 

en 1 loopbaan-

coach per loop-

baangroep

Friesland-

college

Docent Het traject van de cursist vol-

gen en van daaruit: leersitua-

ties ontwikkelen, beoordelen, 

begeleiden bij keuzes, coa-

chen, samenwerking stimule-

ren, vaardigheden instrueren, 

theorie overdragen, confronte-

ren met andere situaties

Prestaties 

(realistische 

opdrachten 

van buiten de 

school); leer-

vraag van de 

cursist centraal

Niveau 2-4 in 

heterogene 

groepen

Basisgroepen 5-7 docenten 

vormen een 

team; basis-

groep heeft 

vaste coach

Horizon 

College

Leermeester 

(mentor)

Geven van trainingen en work-

shops; leerlingen volgen en 

begeleiden gedurende de hele 

opleiding

Leervraag van 

de leerlingen 

staat centraal; 

uiteindelijk 

gericht op com-

petentie-profiel

Alle (roc-)

niveaus

Groepen van 14 

(niveau 1 en 2) 

of 20 (niveau 3 

en 4) leerlingen

3-6 leermees-

ters per 60-120 

leerlingen



B.2-104 Onderwijsraad, augustus 2006


