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Extra

Afgelopen september hield de AVS onder haar leden het jaarlijkse onderzoek naar

het aantal vacatures in het schooljaar 2003-2004. Behalve de aantallen waren we

ook benieuwd naar de (on)mogelijkheid om de vacatures ingevuld te krijgen.

Als je de cijfers van de vacatures in het cursusjaar 2003-2004 vergelijkt met die van de

afgelopen jaren, lijkt de situatie voor de scholen te verbeteren: zij komen makkelijker aan nieuw

personeel. Maar nieuwe, jonge leerkrachten komen minder makkelijk aan een baan, terwijl zij

tijdens hun opleiding het idee hadden gekregen dat men om hen zat te springen. 

De AVS waarschuwt… het (directeuren)tekort is nog niet van de baan. 

> Tekst Anneke van der Linde

Ruimte in onderwijsvacatures
misleidend 

Het onderzoek
Het is inmiddels de zesde keer op rij dat de AVS de

directies van scholen benadert en vraagt naar de

invulling van vacatures1. We vinden het erg plezierig

dat (bovenschoolse) directeuren steeds weer tijd vrij

maken voor het invullen van de vragenlijst. Zo ont-

staat een goed beeld van de stand van zaken en

trends door de jaren heen.

De geluiden uit het onderwijsveld waren de afgelo-

pen maanden duidelijk anders dan eerdere jaren: het

leek veel makkelijker te zijn om aan nieuw personeel

te komen. We waren erg benieuwd of deze tendens

ook uit het onderzoek zou blijken.

Van de vrije invulvelden in onze digitale vragenlijst

werd uitgebreid gebruik gemaakt. We nemen in dit

verslag een aantal van die opmerkingen over, omdat

ze vaak heel helder maken waar u in uw werk tegen-

aan loopt.

Scholen vinden makkelijker nieuw personeel



2003–2004 2002–2003 2001–2002 2000–2001 1999–2000 1998–1999

Directeur 30% 69% 32% 83% 33% 44%

Adjunct 16% 64% 47% 24% 33% 56%

Bovenschools directeur 0% 86% 13% 0% 0% 21%

Locatieleider 30% 41% 18% 9% 44% 46%

Tabel 1: Percentage niet ingevulde vacatures op geplande ingangsdatum in de afgelopen 5 jaar.
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Net als vorig jaar was ook nu de eerste vraag: is het

gelukt om nieuwe directeuren te krijgen. Deze vraag

werd alleen voorgelegd aan de bovenschoolse direc-

teuren. Er reageerden 94 bovenschools managers op

de vragenlijst, samen vertegenwoordigen zij 1014

scholen (Brinnummers). Dat waren er iets meer dan

vorige jaar (toen 79 bovenschools managers en 863

scholen). Voor de volledigheid: in 2002 hadden de

onderzoeksresultaten betrekking op 360 scholen,

in 2001 op 349 scholen, in 2000 op 239 scholen en

in 1999 op 1.045 scholen.

De 94 bovenschools managers hadden in 2003–2004

112 vacatures voor een directeursfunctie (jaar daar-

voor: 122), 37 adjunct-vacatures (was 44), 9 vacatures

voor een nieuwe bovenschools directeur (was 14)

en 20 vacatures voor een locatieleider (was 22).

Het invullen van de vacatures kostte dit jaar aanzien-

lijk minder moeite dan vorig jaar. Toen kon in ruim

tweederde van de gevallen niet op de ingangsdatum

van de vacature een nieuwe directeur worden aan-

gesteld, en in bijna evenveel gevallen was de adjunct-

vacature niet bijtijds ingevuld. Afgelopen jaar was

in tweederde van de gevallen de invulling van de

vacante baan van directeur en locatieleider wel op

tijd geregeld. Bij vacatures van adjuncten lag dit nog

iets gunstiger: van de 37 vacatures waren er 31 op

de gewenste tijd ingevuld (84 procent). De vacatures

voor een bovenschools directeur waren in alle geval-

len op de gestelde datum rond.

Pieken begin schooljaar

Met het invullen van de vacatures aan het begin van

dit schooljaar hebben onze respondenten het wat

moeilijker gehad, hoewel het beter ging dan eerdere

jaren. De vraag ‘hoeveel vacatures voor directiefunc-

ties waren er aan het begin van dit schooljaar binnen

uw bestuur en hoeveel daarvan werden op die dag

ook ingevuld’ gaf het volgende beeld (we plaatsen

het naast de gegevens van vorige jaren). Zie tabel 2.

Ruim de helft van de besturen (63 procent) heeft

niet op de gestelde tijd een nieuwe directeur kunnen

benoemen, nog niet de helft vond op tijd een adjunct

en 71 procent van de vacatures voor locatieleiders

bleef (tijdelijk) niet ingevuld. Wellicht konden mensen

al wel worden benoemd, maar veroorzaakte de op-

zeggingstermijn van de kandidaat dat er een periode

met een vacante functie gewerkt moest worden.

Alleen bovenschools directeuren waren op tijd

beschikbaar, hoewel het aantal (twee personen) hier

niet rechtvaardigt er algemene uitspraken over te

doen.

De invulling van de vacatures voor directeuren en

locatieleiders kost dus moeite. We hebben daarom

ook aan de bovenschools managers gevraagd wat zij

in het afgelopen jaar hebben gedaan om de vacante

plek tijdelijk op te vullen. Men kon daarbij kiezen

uit de mogelijkheid dat de adjunct van de school

langdurig vervangt (meer dan drie maanden), of dat

de bovenschools manager dat misschien zelf doet,

is een van de zittende directeuren gevraagd de va-

cante school ‘erbij’ te nemen, of heeft men gebruik

gemaakt van een interim directeur?

Meerdere opties waren mogelijk en de uitkomsten

van 2002–2003 zijn ter vergelijking naast die van dit

jaar geplaatst.

1 Eerdere onderzoeken werden gepubliceerd in Kader Primair van juni 1999 en november 2000 

en in Kadernieuws van november 2001, november 2002 en oktober 2003.

Directievacatures
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Soort Aantal Ingevuld Aantal Ingevuld Aantal Ingevuld
vacatures vacatures op de geplande vacatures op de geplande vacatures op de geplande

per 1–8–2004 ingangsdatum per 1–8–2003 ingangsdatum per 1–8–2002 ingangsdatum

Directeur 43 14 43 10 23 8

Adjunct 10 4 13 6 7 3

Bovenschools directeur 2 2 7 3 4 1

Locatieleider 7 2 8 3 5 2

Tabel 2: Aantal vacatures per 1–8–2004, 1–8–2003 en 1–8–2002 en de aantallen die hiervan zijn ingevuld.

’03–’04 ’02–’03

Adjunct vervangt langdurig 14 12

Meerdere scholen dezelfde directeur 30 14

Bovenschools manager neemt langdurig over 6 6

Interim directeur aangesteld 30 23

Geen van de situaties 27 31

Tabel 3: Hoe wordt vacature tijdelijk opgevuld (in aantallen).

In vergelijking met vorig jaar valt op dat er aanzien-

lijk vaker voor wordt gekozen een directeur van een

van de andere scholen te vragen de vacante school er

tijdelijk ‘bij’ te doen. Ook interim-directeuren wor-

den nog veel ingezet. Twee bovenschools managers

gaven aan dat het bestuur eigen interim-directeuren

in dienst heeft. Verder werd aangegeven dat een

school de tijdelijke situatie heel goed kon opvangen,

doordat de leidinggevende taken werden opgevuld

door de overige leden van het managementteam op

de school (middenmanagers, IBers, bouwcoördinato-

ren) en één directeur stelde zijn fpu uit tot zijn

opvolger kon worden verwelkomd.

Stilte voor de storm

Op basis van de cijfers uit dit onderzoek lijkt het allemaal

nogal mee te vallen met het directeurentekort. Stimulerende

maatregelen blijken hun vruchten af te werpen. Het beroep

krijgt weer meer aandacht en aantrekkingskracht. Zij-instro-

mers geven aan te willen overstappen naar het onderwijs.

De invoering van lumpsum maakt voor sommigen het vak van

schoolleider aantrekkelijker, voor anderen weer niet. En ook

de conjunctuur speelt waarschijnlijk een rol.

Tekorten dreigen nog steeds
Toch geeft een blik in de toekomst een minder rooskleurig

beeld: Cijfers uit de regionale convenanten en platforms

geven aan dat binnen nu en vijf jaar minimaal 20% van dege-

nen die nu schoolleider zijn met FPU gaat. Over niet al te

lange tijd zijn op jaarbasis dus 700 schoolleiders nodig.

(Rapport Regionale Arbeidsmarktgegevens Utrecht). Lande-

lijk is 25% van alle directieleden 55 jaar of ouder, de gemid-

delde leeftijd is 49,2. Bij leraren is maar 12% ouder dan

55 jaar en hun gemiddeld leeftijd 41,8 (ITS Nijmegen). Een

stilte voor de storm dus - het gemak waarmee directievaca-

tures nu lijken te worden vervuld - concluderen we als we in

de toekomst kijken. We laten ons er niet door gerust stellen.

Hoewel het lerarentekort tijdelijk lijkt opgedroogd willen we

ook hier waarschuwen voor een jo-jo effect. Zoals wij al meld-

den in Kadernieuws 2 over de Onderwijsbegroting, zal in het

onderwijs de grote uitstroom door de vergrijzing binnen nu

en 3 jaar forse vormen aannemen. Volgens het beleidsplan

onderwijspersoneel van OC&W zullen stromen door vut en

pensioen tot 2011 zo’n 11.900 personen uit, terwijl de vraag

naar onderwijspersoneel met zo’n 400 personen per jaar blijft

toenemen. De instroom vanuit de pabo groeit weliswaar tot

7.900 per jaar, maar voorziet niet in de tekorten, oplopend

tot zo’n 4.000 personen in 2011, die uit andere bron zullen

moeten worden aangetrokken.

Bovenformatief aanstellen
Het is daarom onze gezamenlijke zorg dat de mensen die

nu niet als leerkracht aan de slag kunnen voor het onderwijs

bewaard blijven, of – nog beter – gestimuleerd worden

schoolleider te worden. De AVS roept de minister op om het

scholen mogelijk te maken bij een tijdelijk lerarenoverschot

bovenformatief personeel aan te stellen. We blijven ons hier-

voor hard maken in de diverse overlegorganen en in onze

lobby naar het ministerie en de Tweede Kamer. Daarnaast zijn

we actief betrokken bij de Regionale Convenanten Onderwijs-

arbeidsmarkt van het SBO (Sectorbestuur onderwijsarbeids-

markt) en projecten als Bazen van buiten, FPU’ers als bege-

leiders in scholen, Opleiden in de school en Oriëntatie op

Management.

Heeft u hierover vragen of opmerkingen? 

Aarzel niet en neem contact op met de AVS, Anneke van

der Linde, tel. 030-2361010, of mail naar beleid@avs.nl.
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2003–2004 2002–2003 2001–2002

Geen moeite 39% – –

Zeer weinig moeite 18% 32% 5%

Weinig moeite 23% 28% 28%

Gemiddelde moeite 15% 29% 41%

Zeer veel moeite 6% 12% 25%

Tabel 4: Mate van inspanning om vacature in te vullen.

Directeuren vroegen we of het was gelukt de vacatu-

res voor leerkrachten in te vullen op de geplande

ingangsdatum. 488 directeuren reageerden op de

scholenpanel vragenlijst. 

Samen hadden hun scholen ruim tienduizend men-

sen in dienst (10.771). De vragenlijst informeerde of

het moeite kostte om nieuwe mensen aan te nemen

in een vacature en in welke mate. Zie tabel 4.

De cijfers maken duidelijk dat het onze responden-

ten gemiddeld gesproken steeds minder moeite kost

om nieuwe mensen te vinden. In de vrije ruimte bij

deze vraag lichtten veel collega’s dat nog toe: meer

dan tachtig reacties op een vacature in de krant, de

vacature op internet gaf in een week tijd 65 reacties

waarvan 35 zeker goede kandidaten. Eén van u

meldde zelfs op een vacature 350 reacties te hebben

ontvangen. Directieleden gaven aan weer te kunnen

selecteren op kwaliteit, dat was een verademing.

Hoewel er nog steeds flinke regionale verschillen blij-

ven in het aantal reacties dat u op een vacature ont-

vangt, is de verbetering in het verkrijgen van nieuw

personeel significant.

Dat betekent echter wel dat er voor de huidige afstu-

deerders aan de pabo minder banen zijn. En dat is

voor deze groep toch wel zuur. In de afgelopen jaren

hebben zij voortdurend te horen gekregen dat het

onderwijs zat te springen om hen, om nieuwe leer-

krachten. En nu dreigen er toch een heleboel baan-

loos aan het nieuwe cursusjaar te beginnen. Afwach-

ten maar, of je via invalbaantjes ergens een meer

vaste baan krijgt. Wat dat betreft zijn we weer terug

bij de situatie van een tijd geleden. De medaille heeft

duidelijk twee kanten!

Gemiddeld waren er in het afgelopen jaar drie vaca-

tures per school (totaal 1.527 vacatures.) Deze kon-

den vrijwel allemaal worden ingevuld. Het zelfde

geldt voor de vacatures aan het begin van dit cursus-

jaar. Dat waren er 975, gemiddeld twee per school.

Eén directeur zat wel in een erg luxe positie: “Ik ben
naast directeur aan onze school ook deeltijddocent aan een
pabo, vandaar dat ik makkelijk mensen kon benaderen en
ook mensen attent kon maken op vacatures.”

Leerkrachtvacatures

De AVS roept de minister op om het scholen mogelijk te maken bij een tijdelijk

lerarenoverschot bovenformatief personeel aan te stellen. Dom te voorkomen

dat we, zoals alle cijfers uitwijzen over drie jaar tegen grote tekorten aanlopen.

Deze jonge mensen moeten voor het onderwijs behouden blijven.
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Aan de bovenschools directeuren hebben we

gevraagd of men gebruik maakt van de mogelijkheid

om zij-instromers en herintreders in te zetten en

over hoeveel mensen dat in hun organisatie gaat.

De cijfers in dit staatje zijn wat lastig met elkaar te

vergelijken, omdat de respondentengroep in grootte

verschilt. Toch valt wel op dat er dit jaar minder zij-

instromers en herintreders zijn benoemd, terwijl er

meer respondenten waren (94 in plaats van 79 vorig

jaar). Misschien neemt het aanbod van deze groepen

wat af (wie wilde, heeft al een baan) of geven bestu-

ren, nu het aanbod groter wordt, de voorkeur aan

jonge leerkrachten die net van de pabo komen.

De 103 zij-instromers die dit jaar werden aangesteld

kregen in elf gevallen de functie van directeur, in

92 gevallen de functie van groepsleerkracht. De zij-

instromers van 2002–2003 werden in 179 gevallen

aangesteld als groepsleerkracht, in dertien gevallen

als directeur.

2003–2004 2002–2003 2001–2002 2000–2001

Zij-instromers 103 192 70 45

Herintreders 90 129 67 –

Tabel 5: Aantal zij-instromers en herintreders dat werd benoemd.

Zij-instromers en herintreders

Vervangen van leerkrachten: invallerspool

Maar zonder plusleerkracht en zonder invallerspool

blijft het lastig. Dat maakt de bovenstaande tabel dui-

delijk en wordt verwoord in een opmerking als: ‘Tele-
foneren, telefoneren en nog eens telefoneren’ of: ‘Het zoeken
naar invallers behoort tot de grootste frustratie van mijn
werk. Ik word al schichtig als om 7.30 uur de telefoon gaat!’.

De enquête vroeg naar de oplossingen waar u zoal

gebruik van maakte. Dat werd in voorgaande jaren

ook al gevraagd en kan dus aardig in kaart worden

gebracht. Het blijkt een erg compleet lijstje, gezien

de opmerking van een paar van u: ‘Nee, meer mogelijk-
heden hebben wij ook niet kunnen bedenken!’.

’03–’04 ’02–’03

Geen moeite 6% –

Zeer weinig moeite 10% 0%

Weinig moeite 18% 9%

Gemiddelde moeite 34% 34%

Zeer veel moeite 31% 45%

Tabel 6: Mate van inspanning om invaller te krijgen.

In vergelijking met eerdere jaren leek het invullen

van vacatures in 2003–2004 een stuk eenvoudiger

geworden. Dat geldt in beperkte mate voor het vin-

den van een tijdelijke vervanger. Zie tabel 6.

Heel veel respondenten vertelden over hun invallers-

pool. Dat blijkt in heel veel situaties goed te functio-

neren. Je belt een centraal nummer en de invaller

meldt zich bij jouw school. Men zag dat de lijst met

beschikbare leerkrachten in de invallerspool groeide.

Ook hadden veel scholen een plusleerkracht: een extra

aan de school toegevoegde leerkracht die de vervan-

ging voor zijn of haar rekening kan nemen. Dat

maakt het allemaal een stuk eenvoudiger, zo meen-

den de directeuren, al kon er bij een griepgolf nog

wel eens een knellende situatie ontstaan.

Meerdere respondenten schreven over een bijzondere

constructie in Amsterdam:

“Door het ILA (Amsterdam) is ‘De Zoete Inval’ in het leven
geroepen. Daar maken wij graag gebruik van. Dit zijn men-
sen met een kunstzinnige achtergrond die gedurende een dag
met een klas werken op hun gebied. Het ILA heeft deze men-
sen opgeleid. De kinderen zijn erg enthousiast en wij ook!”



Groep naar huis sturen 0 2 3 1 4 0 7 8 32 41 46 37 64 57 44 53

Groepen combineren 2 7 6 6 12 0 21 17 45 56 51 48 41 37 31 29

Als directeur zelf niet-reguliere vervanging uitvoeren 1 7 6 7 13 0 20 22 44 58 49 47 42 36 26 24

Leerkrachten die lesvrijstelling hebben 

de vervanging laten uitvoeren 4 15 8 14 20 0 29 29 54 64 50 44 23 21 13 13

Een LIO de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren 5 10 5 6 11 0 13 10 34 39 40 27 51 52 42 58

Een stagiaire de vervangingswerkzaamheden 

laten uitvoeren 0 10 5 2 4 0 8 5 36 39 36 35 59 85 51 58

Een vakleerkracht de vervangingswerkzaamheden

laten uitvoeren 0 3 2 1 1 0 3 2 8 12 17 13 91 85 79 85

Een klassenassistent de vervangingswerkzaamheden 

laten uitvoeren 3 9 3 4 9 0 10 7 27 32 32 21 61 59 55 68

Een parttimer een tijdelijke uitbreiding van de 

betrekkingsomvang geven 12 30 13 17 31 0 42 42 42 54 35 33 16 16 10 9

De ADV van een leerkracht uitstellen en de leerkracht 

tijdens de ADV laten vervangen 1 5 1 4 6 0 12 20 47 54 59 50 46 16 27 26

Een ouder voor de groep laten staan 0 0 0 – 0 0 0 – 3 5 10 – 97 95 90 –

Tabel 7: Mogelijkheden om intern vervanging te regelen (in procenten).

Zeer veel Vaak Soms Nooit

Gebruikte oplossing voor vervangingsprobleem (meer dan 20 keer) (6 t/m 20 keer) (1 t/m 5 keer)

Ook deze tabel laat zien dat de situatie ten opzichte

van eerdere jaren is verbeterd. Van veel noodoplos-

singen hoeft aanzienlijk minder gebruik te worden

gemaakt.

In eerdere onderzoeken van de AVS kwam al naar

voren dat invallers voor de bovenbouwgroepen het

moeilijkst te vinden zijn. Ook dat werd nu door velen

van u genoemd in de vrije ruimte die bij deze vraag

werd gegeven.

Op een van de scholen werd de gepensioneerde

directeur bij knelsituaties gevraagd om in te vallen.

Hij vond dat heerlijk en de school was geholpen.

Misschien niet voor iedereen een optie, maar wel

prettig om te horen dat het kan.

Dank aan alle respondenten van het scholenpanel.

Colofon
Redactie > Astrid van de Kerkhof, Anneke van der Linde, Andrea Linschoten. 
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