
Geachte leden van de gemeenteraad Bloemendaal 

 

Leraren spelen een cruciale rol bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Het is              

echter de vraag of er nu en in de (nabije) toekomst wel voldoende goede leraren voor de                 

klas staan. Er zijn omvangrijke tekorten aan leraren en de verwachting is dat deze sterk               

zullen toenemen. Dit geldt vooral voor het primair onderwijs. In 2022 wordt - landelijk              

gezien - in deze sector een tekort verwacht van ruim 4.100 fte en in 2027 een tekort van                  

11.000 fte. Ook recent onderzoek toont een alarmerend beeld: in het eerste kwartaal van              

2018 is het aantal vacatures in het primair onderwijs ten opzichte van een jaar eerder met                

37% gestegen en openstaande vacatures worden minder snel vervuld. En dat is ook             

merkbaar in de gemeente Bloemendaal. De lerarentekorten hebben grote consequenties,          

zoals uitval van lesuren, lessen die gegeven worden door onbevoegden of onvoldoende            

bekwame leraren, samenvoegen van groepen, het vrijwel vervallen van andere functies           

binnen een school en werkdrukverhoging. Die consequenties brengen de continuïteit en de            

kwaliteit van het onderwijs in gevaar.  

 

Genomen maatregelen (kabinet) hebben vooralsnog onvoldoende effect 

De regering heeft reeds maatregelen genomen om de lerarentekorten terug te dringen. Er             

zijn daarbij zes actielijnen: verhoging van de in-, door- en uitstroom van de             

lerarenopleidingen; bevordering van zij-instroom; behoud van leraren voor het onderwijs;          

activering van stille reserve; verbetering van beloning en van het carrière-perspectief; en            

andere organisatie van onderwijs en stimulering van innovatieve concepten. Daarnaast          

kunnen uitvoering van het werkdrukakkoord in het primair onderwijs en benutting van de             

ruimte in de wettelijke urennorm in het voortgezet onderwijs bijdragen aan vermindering            

van de tekorten. Hetzelfde geldt voor de beloofde investeringen in salarissen en            

arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Ondanks de vele maatregelen zijn de tekorten            

echter nog steeds nijpend en kunnen de kwantitatieve tekorten leiden tot kwalitatieve            

lerarentekorten, bijvoorbeeld zodra het nodig wordt om deels of geheel onbevoegden en            

minder bekwamen in te zetten. Het directieberaad Bloemendaal PO vindt dat maatregelen            

gericht op het opheffen van de tekorten niet mogen leiden tot concessies aan de              

kwaliteitseisen die aan leraren gesteld worden of aan de centrale positie van de leraar. 

 

Bovenstaande vraagt om oplossingen op korte en lange termijn. De directieraad           

Bloemendaal acht een breed actiefront daarvoor noodzakelijk en nodigt hierbij de           

gemeente Bloemendaal uit om actief te participeren. Op korte termijn zal daaruit een             

actieplan moeten ontstaan - merkbaar in een zeer breed gebied - dat resulteert in              

maatregelen die wel effect sorteren.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Josephschool, José Termond 

Julianaschool, Karin Dol-Mul 



Vondelschool, Natasja Belt 

IKC De Paradijsvogel, Femke van Waveren 

Antoniusschool, Yvette Loog 

Willinkschool, Willemijn Schmidt 

Bos- en Duinschool, Astrid Kaandorp 

Bloemendaalse Schoolvereniging, Sebastiaan M. Nieuwland 

Koningin Wilhelminaschool, Debby Schouten-Coesel 

St. Franciscusschool, Anne Marie Hersman- van Roon 

OBS Sparrenbosschool, Noël Minnes 

Bronwaterschool, Marga Bol 

Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld, Hans Naderman 

 

 

 

 


