
Lerarentekort; een woord dat al lange tijd op de lippen ligt van 
iedereen die met onderwijs te maken heeft. Maar wat is er 

nu daadwerkelijk aan de hand? Schooljournaal belicht in een 
tweeluik de toestand op de arbeidsmarkt nu, toen en straks. 

In dit nummer het tweede en laatste deel: het voortgezet 
onderwijs en het mbo. Twee sectoren die allebei met een 

eigen problematiek te maken hebben of nog krijgen. 

Lerarentekort: wat  
 is er nu echt aan de 
hand?
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Het zal weinig lezers ontgaan zijn. De 
school in Katwijk die een welkomst-
premie van 10.000 euro bood in de 
zoektocht naar een nieuwe wiskun-

deleraar. Overigens werd de nieuwe ICT-docent 
eenzelfde beloning in het vooruitzicht gesteld, 
omdat die volgens de school ook lastig te vinden 
zou zijn. De gemeente Rotterdam heeft zelfs mil-
joenen euro’s uitgetrokken voor een systeem van 
welkomstbonussen voor wie komt lesgeven in de 
Maasstad. Onder andere leraren voor de vakken 
wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Duits, Ne-
derlands, Frans, informatica en aardrijkskunde, 
krijgen bij een fulltime-aanstelling een welkomst-
premie van 5.000 euro bruto. Daarnaast krijgen ze 
een zogenaamde Rotterdampas om de stad met 
korting te ontdekken en is er een Rotterdamse 
versie van de Lerarenbeurs in het leven geroepen. 

TWEEDELING
Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank 
Cörvers van de Universiteit van Tilburg is niet 
enthousiast over initiatieven als die van de Kat-
wijkse school. ‘Dat ongecoördineerde opbieden 
tegen elkaar, daar ben ik geen voorstander van. 
Het heeft als nadeel dat scholen die er financieel 
beter voor staan, ook meer kunnen bieden.’ Cör-
vers kan zich meer vinden in een gecoördineerde 
aanpak als de Rotterdamse. ‘Ik kan me best voor-
stellen dat je voor sommige vakken toestaat dat 
er hogere salarissen worden geboden of dat je dit 
voor bepaalde regio’s doet. Eventueel zelfs voor 
specifieke scholen, die moeite hebben om leraren 
aan te trekken, bijvoorbeeld omdat de leerlingen-
populatie moeilijker is om les aan te geven. Het 
moet dus meer gecoördineerd.’ 

HISTORISCHE ONTWIKKELING
Een korte historische terugblik, met daarin ook 
af en toe alvast een uitstapje naar het mbo. Net 
als voor het primair onderwijs, kenmerken de 
jaren zeventig en tachtig zich voor het voortgezet 
onderwijs door een lerarenoverschot. Met onder 
andere het beperken van de opleidingscapa-
citeit en het verlagen van de lerarensalarissen, 
wordt geprobeerd om vraag en aanbod weer in 
evenwicht te brengen. Vanaf de tweede helft van 
de jaren tachtig slaat de situatie om; er ontstaan 
lerarentekorten. De instroom op de lerarenop-
leidingen daalt tussen 1980 en 1990 met bijna 
30%. Er wordt geprobeerd oudere leraren te 
behouden en de werkdruk te verminderen. In het 
voortgezet onderwijs ontstaan er vooral tekorten 
rond bepaalde vakken: natuurkunde, scheikunde, 
wiskunde, algemene economie en Duits. Het 
ministerie hoopt de tekorten onder andere op 

te lossen met de toestroom in de lerarenoplei-
dingen, die intussen weer is toegenomen. In de 
periode tussen 1998 en 2004 stijgt die op zowel 
de pabo als de lerarenopleiding met een kwart 
tot ruim 16.000 personen per jaar. Daarnaast 
worden in het eerste decennium van deze eeuw 
in het voortgezet onderwijs ook wachtgelders en 
wao’ers ingezet om de tekorten tegen te gaan. In 
het mbo worden meer vaklieden aangetrokken 
om ook daar de inmiddels ontstane tekorten op 
te vangen. In 2006 lijken de problemen in het 
voortgezet onderwijs te zijn afgewend. Net als in 
het primair onderwijs is er sprake van een wankel 
evenwicht. Ook de uitstroom van mbo-docenten 
wordt voldoende gecompenseerd door instroom 
van personeel uit het bedrijfsleven. Maar de 
voorspellingen voor het voortgezet onderwijs 
worden somberder. Het aantal lessen door onbe-
voegden neemt toe en voor 2011 wordt voorspeld 
dat 6% van de werkgelegenheid in het voortgezet 
onderwijs niet ingevuld zal zijn. Toch blijkt het 
aantal openstaande vacatures in het voortgezet 
onderwijs in 2012 gehalveerd ten opzichte van 
2008 ( van 530 naar 260). Maar opnieuw wordt 
voorspeld dat de rust op de arbeidsmarkt van 
korte duur is. Voor het mbo worden dan nog geen 
substantiële tekorten verwacht. 

HOOGTEPUNT
‘Hèt tekort in het voortgezet onderwijs bestaat 
eigenlijk niet’, zegt Martijn Dijkshoorn van vaca-
turesite Meesterbaan. ‘Het concentreert zich nu 
rond een aantal vakken: wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, Duits. Daar zit echt de grote pijn. 
Ook is er een bovengemiddelde vraag naar 
docenten Nederlands en Engels. Maar we lijken 
in het voortgezet onderwijs nu wel een beetje 
op het hoogtepunt te zitten. We verwachten niet 
dat de bestaande tekorten nog verder zullen 
groeien. Voor de vakken Nederlands en Engels 
is de verwachting dat de tekorten zich vanzelf 
zullen oplossen door een terugloop in het aantal 
leerlingen. De krimp die zich nu manifesteert 
in het primair onderwijs, schuift natuurlijk door 
naar het voortgezet onderwijs. Maar voor natuur-, 
wis- en scheikunde en Duits zal het tekort blijven 
bestaan.’

TATORT
Hoogleraar Cörvers: ‘Voor het vak Duits is de 
situatie nu problematisch. Er zijn gewoon heel 
weinig leraren die het vak geven, aan de andere 
kant is de belangstelling om het vak te volgen 
ook teruggelopen en dat heeft zeker te maken 
met de veramerikanisering van de maatschappij. 
Ook als ik naar mezelf kijk. Vroeger keek ik veel 

voortgezet onderwijs & mbo

11111111

‘In het mbo kun je 
tekorten gaan ver-
wachten. Zeker als de 
economie aantrekt, 
dan ontstaat er meer 
concurrentie met het 
bedrijfsleven.’
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naar de Duitse televisie. In een periode waarin 
Duitse krimi’s populair waren. Tegenwoordig 
zijn het vaak Engelstalige series waarnaar wordt 
gekeken. Sowieso gebeurt bijna alles in de media 
tegen een Engelstalige achtergrond. Het Engels 
heeft gewoon gewonnen. En dat is jammer, want 
Duitsland is natuurlijk wel onze belangrijkste 
handelspartner. Toch is de interesse voor het land 
niet groot. Maar gebeurtenissen kunnen snel 
weer een andere wending nemen. Kijk maar hoe 
een serie als CSI opleidingen die iets met speur-
werk te maken hebben, ineens heel populair heeft 
gemaakt. Voor Duits zijn er hoopvolle tekenen. 
Berlijn is een populaire stad onder jongeren. Ik 
kan me voorstellen dat de taal ook weer populair 
wordt. Maar hoe je dat tot stand brengt, dat is de 
grote vraag. We hebben weer een serie als Tatort 
nodig, maar dan wel in een modern jasje’, zegt hij 
lachend. 

OPLOSSINGEN
Volgens Dijkshoorn worden in bepaalde vakge-
bieden zoals Nederlands, Engels en wiskunde 
gepensioneerde docenten ingeschakeld om de 
problemen op te lossen. ‘Wanneer een vacature 
tijdelijk moet worden ingevuld, bijvoorbeeld van-
wege een zwangerschapsverlof of omdat iemand 
langdurig ziek is, is dat een prima oplossing, maar 
structureel ben je niet geholpen.’
‘Uiteindelijk wordt er altijd wel een oplossing 
gevonden’, gaat hij verder. ‘Maar het is de vraag 
of dat gebeurt met bevoegde docenten. En is het 

een kwalitatief goede docent of niet? Wat ook 
gebeurt, is dat docenten die parttime werken 
wordt gevraagd om hun uren uit te breiden. Voor 
een school is dan het probleem opgelost, maar 
het geeft de leraar wel extra druk. Die heeft er na-
tuurlijk niet voor niets voor gekozen om parttime 
te werken. Maar voor een school is het ook roeien 
met de riemen die je hebt.’
Voor een enkel tekortvak is een oplossing even 
simpel als vooralsnog moeilijk te realiseren. 
Dijkshoorn: ‘Als we in Nederland honderd extra 
wiskundedocenten weten op te leiden bovenop 
de studenten die nu al op de opleiding zitten, dan 
is een groot gedeelte van het probleem opgelost.’

MBO
Over het mbo is nog niet zoveel te vertellen als 
over het primair of voortgezet onderwijs, omdat 
daar de problematiek nog grotendeels moet 
komen. Dijkshoorn: ‘In het mbo is lange tijd een 
beperkt aantal vacatures geweest. Maar de laatste 
jaren zien we de vraag daar ook toenemen. Alleen 
hoe het tekort zich daar echt ontwikkelt, dat is iets 
onduidelijker. Het gaat daar om veel specialisti-
schere functies, zoals metaaltechniek, elektro-
techniek. Daar wordt gezocht naar vakmensen, 
die ook over de didactische capaciteit beschikken 
om hun kennis over te brengen op de leerlingen.’
Cörvers: ‘In het mbo is een grijze prop, zoals dat 
wordt genoemd. Daar zijn relatief veel oudere 
leraren, en die stromen de komende jaren uit. 
Daar kun je tekorten gaan verwachten. Zeker 
als de economie aantrekt, dan ontstaat er meer 
concurrentie met het bedrijfsleven.’
‘Voor het mbo is het heel belangrijk om het con-
tact met het bedrijfsleven goed te houden’, gaat 
de hoogleraar verder. ‘Werkgevers moeten inzien 
dat ze er zelf belang bij hebben dat er in het mbo 
goede leraren voor de klas staan.’
De Tilburgse hoogleraar is voorstander van de 
komst van zogenaamde hybridedocenten, leraren 
die niet alleen voor de klas staan, maar ook elders 
werkzaam zijn. ‘Er zijn al veel voorbeelden van 
hybridedocenten, maar het kan natuurlijk altijd 
op grotere schaal. Er zijn zelfs hbo-opleidingen 
die als voorwaarde bij een vaste aanstelling 
stellen, dat de docent in kwestie daarnaast ook 
werkzaam is in het bedrijfsleven of een eigen 
bedrijf heeft. Ik kan me voorstellen dat het mbo 
ook die kant opgaat. En dan niet alleen voor 
heel beroepsgerichte vakken, maar ook zelfs bij 
docenten Nederlands en Engels. Zo wordt door 
hybridedocenten de link tussen bedrijfsleven en 
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‘Als we in Nederland 
honderd extra wis-
kundedocenten we-
ten op te leiden, dan 
is een groot gedeelte 
van het probleem 
opgelost.’


