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Lerarentekort;
primair onderwijs



Het lerarentekort. Het lijkt al jarenlang vijf voor twaalf te zijn, maar wat 
is er nu daadwerkelijk aan de hand? Schooljournaal belicht in een 
tweeluik de toestand van de onderwijsarbeidsmarkt nu, toen en straks. 
In dit nummer het eerste deel: het primair onderwijs. ‘Als je kijkt naar 
de tekorten in het voortgezet onderwijs, dan zijn die altijd veel kleiner 
geweest dan wat het primair onderwijs nu te wachten staat.’

 wat is er nu echt 
aan de hand?

Voor Martijn Dijkshoorn van vacature
site Meesterbaan is de situatie 
duidelijk. ‘In het verleden was het 
aantal vacatures voor groepsleerkracht 

beperkt. En als er één was, dan kwamen daar 
dertig tot veertig sollicitaties op binnen. Nu is de 
hoeveelheid beschikbare banen verveelvoudigd 
en het aantal sollicitanten dat reageert gehal
veerd, of misschien nog maar een derde van wat 
het voorheen was. Er heeft een enorme verschui
ving plaatsgevonden. Vroeger moesten we ons 
best doen om basisscholen enthousiast te maken 
om te adverteren op Meesterbaan. Er was weinig 
behoefte, omdat er veel boventalligheid was. Nu 
merken schoolbesturen dat ze moeite hebben 
om geschikte kandidaten te vinden en komen ze 
bij ons terecht.’
Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank 
Cörvers van de Universiteit van Tilburg en Maas
tricht bevestigt het beeld van Dijkshoorn. ‘Op 
dit moment is de nood het hoogst bij de leraren 
in het primair onderwijs. Daar zie je vooral in 
de Randstad grote spanningen optreden. En de 
tekorten zullen de komende jaren verder oplo
pen, omdat de instroom in de pabo jarenlang 
is achtergebleven. En dat is eigenlijk direct de 
belangrijkste oorzaak van het lerarentekort.’

PABO’S LEEGGEPLUKT
Vlak voor het ter perse gaan van dit artikel 
schreef het Algemeen Dagblad dat de Rotter
damse pabo’s door het lerarentekort al worden 
leeggeplukt. Voordat de juffen en meesters in 
spé bevoegd zijn, staan ze al voor de klas. De 
opleidingsmanager van de Rotterdamse vestiging 
van InHolland schat dat de helft van haar derde 
en vierdejaars studenten al voor de klas staat. De 
instellingen zien de ontwikkeling met lede ogen 
aan, want veel studenten lopen studievertraging 
op doordat ze naast het stagelopen en werken 

geen tijd meer hebben voor andere onderde
len van de studie, zoals het eindonderzoek. 
Inmiddels is de stad landelijk koploper op het 
gebied van lessen door onbevoegden. Een op de 
tien lessen wordt gegeven door iemand zonder 
diploma. Landelijk is dit één op de twintig. 
Voor onderwijswethouder Hugo de Jonge is het 
lerarentekort in de stad (het aantal onvervulbare 
vacatures zal in Rotterdam de komende jaren 
naar verwachting tot boven de tweehonderd stij
gen) hèt speerpunt van 2017. Zo wordt door de 
gemeente onder meer onderwijstalent gescout 
onder havisten en vwo’ers. 

HISTORISCHE ONTWIKKELING
Spanningen op de onderwijsarbeidsmarkt zijn 
niet iets van vandaag of gisteren. Het kennis en 
dienstencentrum CAOP publiceerde in februari 
een overzicht van de ontwikkelingen in de laat
ste decennia voor het beroep leraar. De jaren 
zeventig en tachtig werden voor het primair 
onderwijs gekenmerkt door een overschot aan 
leraren, enerzijds door een scherpe afname 
van het aantal kinderen, anderzijds door teveel 
afgestudeerden aan de toenmalige Pedagogische 
Academie. Kleinere klassen, een numerus fixus 
voor de opleidingen, lagere starterssalarissen en 
het bevorderen van VUT en deeltijdwerk moes
ten vraag en aanbod weer in evenwicht brengen. 
Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig slaat 
de situatie juist om. Er ontstaat een tekort aan 
leraren, onder andere door verminderde in
stroom van afgestudeerden van de opleidingen. 
Het aantal studenten voor de onderwijssector 
daalt tussen 1980 en 1990 met 30 procent. Sala
risverhoging en vermindering van de werkdruk 
moeten het tij keren. 
Maar de situatie zet zich door. Vanaf het begin 
van de jaren negentig worden tekorten aan 
leraren in het basisonderwijs verwacht, vooral 11111111

Spanningen op de onder-
wijsarbeidsmarkt zijn niet 
nieuw. Ook begin deze eeuw 
moesten scholen al hun best 
doen om geschikt personeel 
te vinden.
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in het westen van het land en de provincies 
NoordBrabant en Gelderland. Door middel 
van zijinstroom en de doorstroom van onder
wijsassistenten worden nieuwe routes naar het 
leraarschap gecreëerd. 

KRIMPREGIO’S
Eind jaren negentig is het duidelijk dat de proble
men in het primair onderwijs groter zijn dan die 
in de andere sectoren. Toekomstverwachtingen 
lieten een grote vraag zien naar leraren, door 
onder meer uitbreiding van de werkgelegenheid 
(groepsgrootteverkleining) en de toenemende 
uitstroom van oudere leraren. In 2006 is er echter 
weer sprake van een wankel evenwicht op de on
derwijsarbeidsmarkt. Door de economische situ
atie is er minder uitstroom van personeelsleden 
naar het bedrijfsleven. Ook maatregelen als het 
inkorten van carrièrelijnen, een imagocampagne 
en verhoging van de instroom op opleidingen, 
sorteren effect.
Het evenwicht blijkt zich ook door te zetten in 
latere jaren. Maar nu beginnen de tekorten zicht
baar te worden. Met name in de grote steden. 

Een onderzoeksbureau becijferde in november 
in opdracht van het ministerie van Onderwijs 
dat de vier grote steden en de regio Haaglanden 
in 2020 gemiddeld 6,1 procent aan onvervulde 
vacatures zullen hebben. Maar daar blijft het 
niet tot beperkt. Zelfs krimpregio’s krijgen te 
maken met tekorten. In gebieden met meer dan 
8 procent krimp zal de onvervulde vraag in 2020 
3,7 procent zijn en in regio’s met minder dan 8 
procent, zal dit vermoedelijk uitkomen op 4,2 
procent.

KANTELPUNT
Dijkshoorn van Meesterbaan: ‘Als ik een kantel
punt zou moeten noemen, is dat maart 2016. Dat 
was het moment dat er vanuit het basisonderwijs 
een veel grotere vraag kwam. En dat heeft zich 
ook dit jaar doorgezet. Het gaat met name om 
de grote steden. Schoolbesturen in Rotterdam, 
Amsterdam, gedeeltelijk ook in Den Haag, zitten 
echt met de handen in het haar. In NoordBra
bant zien we het aantal vacatures ook wel toene
men, maar de grotere, heftigere aantallen zien 
wij in de grote steden.’ 

De statistieken bij Meesterbaan laten die ontwik
keling ook duidelijk zien. Waren er in het eerste 
kwartaal van 2016 nog 187 vacatures voor groeps
leerkracht te vinden, in het eerste kwartaal van 
2017 is dat gestegen naar 464 banen. Dijkshoorn: 
‘Als je kijkt naar de tekorten in het voortgezet 
onderwijs, dan zijn die altijd veel kleiner geweest 
dan wat het primair onderwijs nu te wachten 
staat.’
Dijkshoorn kan zich voorstellen dat de tekorten 
die zich nu openbaren in NoordBrabant, deels 
ook te maken hebben met het feit dat Rotterdam
se schoolbesturen leraren uit het gebied onder 
de grote rivieren proberen te verleiden om naar 
de Maasstad te komen. 

AANTREKKINGSKRACHT PABO
Het lerarentekort heeft niet één concrete oplos
sing, zo legt Cörvers uit. ‘De oplossingen kunnen 
heel verschillend zijn. Het is keihard werken voor 
zowel beleidsmakers als schoolbesturen om de 
vacatures vervuld te krijgen. Op allerlei mogelijke 
manieren. Er is dus niet één heilige graal waar je 
gebruik van kunt maken. Het is een optelsom van 
heel veel verschillende initiatieven.’
Zoals gezegd, is één van de oorzaken van het 
lerarentekort de verminderde instroom van de 
pabo, door de strengere eisen die daar worden 
gesteld. In 2016 was die vergeleken met 2006 
bijna gehalveerd (van ruim 7.000 naar minder 
dan 4.000 afgestudeerden). Heeft de maatregel 
zijn doel dan niet voorbijgestreefd? Cörvers 
vindt van niet. Hij vermoedt dat de eisen juist 
op de langere termijn misschien een grotere 
toestroom naar de pabo kunnen trekken. ‘Als de 
eisen strenger zijn, kan een opleiding ook meer 
status krijgen en aantrekkelijker worden voor een 
hoger segment binnen de studentenpopulatie. 
Daardoor zou de instroom op langere termijn 
weer kunnen toenemen. Maar het is lastig om dat 
te voorspellen. Ik vind wel dat als je hogere eisen 
stelt aan de pabo, dat je dan ook iets mag doen 
aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden.’

CONCURRENTIE MARKTSECTOR
En een verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
zou volgens Cörvers ook de bijna uitgestorven 
bewoner van het klaslokaal weer kunnen terug
brengen: de man. Cörvers: ‘Mannen zien dat ze 
in andere sectoren meer kunnen verdienen dan 
in het onderwijs en trekken daarheen. Volgens 
mij is dat een van de belangrijkste redenen waar
om er zo weinig mannen voor de klas staan.’
Het is daarom ook voor het primair onderwijs 
niet te hopen dat de economie verder gaat 
aantrekken. In tijden van hoogconjunctuur is de 

‘ Bij afgestudeerden van 
lerarenopleidingen zie je 
relatief weinig mobiliteit'
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concurrentie van de marktsector groter en zal 
het lerarentekort verder oplopen dan de huidige 
verwachtingen. Het studierendement van de 
pabo is ongeveer 92 procent.  Dat betekent dat 
92 procent van de afgestudeerde studenten ook 
daadwerkelijk in het onderwijs aan de slag gaat. 
Maar als de economie aantrekt zal het beroeps
rendement omlaag gaan.
Zou het verhuizen van leraren uit regio’s waar 
nu nog voldoende aanbod van personeel is naar 
de tekortgebieden een oplossing zijn? Cörvers: 
‘Bij afgestudeerden van lerarenopleidingen zie 
je relatief weinig mobiliteit. Het kan zelfs ook de 
reden zijn waarom men ooit voor de lerarenop
leiding heeft gekozen; dat men in de eigen regio 
kan blijven. Tegelijkertijd is dus wel het voordeel 
van een pabodiploma dat je in het hele land les 
kunt geven.’

CNV ONDERWIJS STRIJDT MEE
Het Arbeidsmarktplatform PO, waarin CNV 
Onderwijs samen met de andere werknemers en 
werkgeversorganisaties is vertegenwoordigd, zet 
zich ook in om het lerarentekort te bestrijden. 
En omdat, zoals Cörvers al zegt, er niet slechts 
één oplossing is, wordt de strijd aangegaan met 
twee verschillende initiatieven. De eerste is 
regionale samenwerking. In veel regio’s hebben 

scholen en opleidingen afspraken gemaakt over 
het arbeidsmarktbeleid. Doel is dat innovatieve 
praktijkvoorbeelden van oplossingen in de regio 
worden gedeeld. Ook is er een tegemoetko
ming beschikbaar voor goede ideeën om het 
lerarentekort aan te pakken. Met de regeling 
moedigt het Arbeidsmarktplatform ‘innovatieve 
ideeën aan die lokaal bestaan, maar nog net dat 
kleine zetje nodig hebben’. Tweede onderdeel is 
een imagocampagne die begin 2017 is opgestart 
onder havo en vwoscholieren. Er worden 
interessetesten afgenomen en werknemers in het 
onderwijs krijgen een gezicht in promotiefilm
pjes. Daarnaast voert het Arbeidsmarktplatform 
gesprekken met het ministerie om ook andere 
ideeën te financieren. Joyce Rosenthal, bestuur
der PO bij CNV Onderwijs: ‘Er gebeurt al veel om 
de lerarentekorten tegen te gaan. Het is belang
rijk om de aandacht niet te laten verslappen. De 
strijd tegen het lerarentekort wordt een kwestie 
van de lange adem. Daarbij is het belangrijk om 
te beseffen dat dit niet langer uitsluitend een 
probleem van het onderwijs is, maar de hele 
maatschappij aangaat. Het scenario dat nog 
meer klassen naar huis worden gestuurd omdat 
geschikte leraren ontbreken is niet ondenkbaar 
en voor niemand wenselijk. De kwaliteit van ons 
onderwijs staat op het spel.’ 

Door de strengere 
toelatingseisen 
is het aantal 
pabostudenten 
vergeleken met 
2006 bijna gehal-
veerd.


