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5 – Werving en vacatures 

1 Samenvatting 

De komende jaren dreigen opnieuw tekorten te ontstaan aan leraren, vooral in het voortgezet onderwijs.  

In het Convenant Leerkracht van Nederland zijn door de minister van OCW en de sociale partners in het 

primair en voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over de aanpak van dit probleem. De focus ligt daarbij 

vooral op het verbeteren van de beloning en creëren van meer loopbaanmogelijkheden (functiemix). Of 

deze maatregelen afdoende zullen zijn om tekort aan leraren af te wenden, zal moet blijken. Uit de ar-

beidsmarktramingen is echter wel duidelijk dat scholen en besturen de komende jaren een flinke wervings-

inspanning zullen moeten doen. Cruciaal daarbij is dat zij een effectieve wervingsstrategie ontwikkelen, 

gericht op het boeien van nieuw personeel.  

 

Om inzicht te krijgen in de werving van leraren is in de periode van 27 augustus tot 10 september 2008 

een enquête gehouden onder schoolleiders, managers en personeelsfunctionarissen uit primair en voort-

gezet onderwijs1. Aan dit onderzoek is meegewerkt door circa 2.140 personen2. Er is twee keer elektro-

nisch gerappelleerd. In de analyse is een weging toegepast. Daarbij is onder meer gecorrigeerd voor sec-

tor, vakantieregio en schooltype3. In de analyse zijn de besturen (po/vo) buiten beschouwing gelaten. 

 

Hieronder zetten we de resultaten op een rij. 

• In de enquête is onder meer gevraagd naar het aantal vacatures voor leraren dat bij de start van het 

schooljaar nog openstond. Op grond van deze enquêtegegevens zijn populatieschattingen gemaakt 

(zie tabel 1 t/m 4). Hieruit blijkt dat in het primair onderwijs nog circa 1.000 vacatures openstonden bij 

de start van het schooljaar. Het ging hierbij om circa 690 fte. In het voortgezet onderwijs stonden bij 

de start van het schooljaar nog circa 900 vacatures open (590 fte). Vooral in het westen van het land 

stonden nog veel vacatures open (zie tabel 2 en 3). 

• In het primair onderwijs had circa één op de tien scholen nog vacatures voor leraren openstaan. In het 

voortgezet onderwijs had bijna de helft van de scholen dat. Vooral in de Randstad en de grote steden 

staan nog vacatures open4. Overigens verwachten de meeste scholen waar nog vacatures open-

staan, deze wel op korte termijn te kunnen vervullen (zie tabel 5). In het primair onderwijs staan circa 

260 vacatures open (180 fte) die men niet op korte termijn denkt te vervullen (zie tabel 1b). In het 

voortgezet onderwijs zijn dat er circa 390 (275 fte).  

• In het primair onderwijs ervaart op dit moment circa 12 procent van de schoolleiders problemen in de 

personeelsvoorziening. In het voortgezet onderwijs is dat 47 procent (zie tabel 6). De komende jaren 

worden meer problemen verwacht, vooral in het voortgezet onderwijs (zie tabel 7). Ruim driekwart van 

de respondenten in het vo verwacht de komende jaren tekorten in de personeelsvoorziening. Verder 

blijkt dat circa één op de vijf respondenten in het voortgezet onderwijs hinder ondervindt van krapte op 

de arbeidsmarkt bij het aantrekken van nieuwe leraren (zie tabel 8). In het primair onderwijs ervaart 

circa 5 procent van de schoolleiders dat. 

•  In het voortgezet onderwijs worden vacatures voor leraren door de meeste scholen en besturen 

(95%) op de eigen website geplaatst (zie tabel 9). In het primair onderwijs gebeurt dat minder vaak 

(60%).  

                                                           
1  Voor het onderzoek zijn alle schoolleiders po en managers vo per e-mail uitgenodigd om een internetenquête 

in te vullen. Daarnaast zijn de p&o’ers werkzaam in het voortgezet onderwijs benadert.  
2  Het gaat hierbij zowel om leden van het SBO-panel als om niet-panelleden.  
3  In verband met de vakantiespreiding zijn schoolleiders in het noorden en zuiden van het land eerder gemaild 

dan die in het midden van het land. De respons in Midden-Nederland viel daardoor ook wat lager uit. Door 
middel van een weging is hiervoor gecorrigeerd.  

4  In het po had circa 23% van de scholen in de G4 nog een vacature openstaan.  
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• Voor het werven van nieuw personeel wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van het netwerk van 

leraren (zie tabel 10 en 11). Daarnaast wordt veel geworven via internet (o.a. vacaturesites) en lande-

lijke en regionale dagbladen. Voor tijdelijke vacatures (vervanging) en deeltijdbanen worden in het pri-

mair onderwijs ook regelmatig geworven via de invalpool. In het voortgezet onderwijs wordt verder re-

gelmatig geworven onder studenten en pas afgestudeerden van de lerarenopleidingen. 

• Hoewel het netwerk van leraren vaak wordt gebruik voor de werving van nieuw personeel, ontvangen 

docenten die kandidaten aandragen voor de vervulling van vacatures daarvoor zelden een vergoeding 

van de school (zie tabel 13). Vooral in het primair onderwijs is een dergelijke beloning eerder uitzon-

dering dan regel. Dit is opmerkelijk omdat werving via het netwerk van leraren veel goedkoper is dan 

via andere kanalen en de effectiviteit door veel respondenten positief wordt beoordeeld (zie tabel 14).   

• In het primair onderwijs richt circa 53 procent van de scholen zich bij de werving van leraren op speci-

fieke doelgroepen. In het voortgezet onderwijs doet 44 procent van de scholen dat. In het PO richt de 

aandacht zich hierbij vooral op starters en op mannen, en in het VO vooral op starters en academici 

(zie tabel 15). Verder voert circa de helft van de scholen in het PO een voorkeursbeleid gericht op een 

evenwichtige leeftijdsopbouw en een goede man/vrouw verhouding. In het voortgezet onderwijs ge-

beurt dit opmerkelijk genoeg minder vaak (zie tabel 16). Slechts vijf procent van de scholen voert een 

voorkeursbeleid gericht op een meer culturele diversiteit.  

• Circa een vijfde van de scholen in het voortgezet onderwijs doet bij de werving van nieuwe leraren 

concessies aan de bekwaamheidseisen, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt (zie tabel 17). 

Vooral aan vakinhoudelijke en didactische vaardigheden worden concessies gedaan (15%). In het 

primair onderwijs gebeurt dit, omdat de tekorten daar kleiner zijn, veel minder (10%).  

• Naast de bekwaamheidseisen worden aan nieuwe kandidaten vaak ook aanvullende eisen gesteld die 

gerelateerd zijn aan het schoolconcept en/of het gewenste profiel. Door krapte op de arbeidsmarkt 

worden ook hieraan wel concessies gedaan (zie tabel 18 en 19).  

• Opmerkelijk is vooral dat in het voortgezet onderwijs op bijna 70 procent van de scholen concessies 

worden gedaan aan de bevoegdheid van nieuwe docenten. In het primair onderwijs gebeurt dit veel 

minder (20%). Bij deze concessies aan bevoegdheden gaat het ook om diegenen die wettelijk aan de 

vereisten voldoen door hun bevoegdheid binnen een bepaalde termijn te halen zoals Leraren in oplei-

ding (Lio’s) en zij-instromers.  

• Verder valt op dat circa éénderde van de scholen concessies doet ten aanzien van de levensbe-

schouwing. Op RK-scholen gebeurt dit vaker dan op PC-scholen5. Op gereformeerde en reformatori-

sche scholen worden zelden concessies gedaan op het terrein van de levensbeschouwelijke overtui-

ging.  

• In het primair onderwijs maakt het geven van een proefles regelmatig onderdeel uit van de selectie-

procedure voor nieuwe leraren (zie tabel 20). In het voortgezet onderwijs gebeurt dit minder frequent.  

                                                           
5  In het po doet 56% van de RK-scholen concessies t.a.v. de levensbeschouwing. In het vo doet 53% van de 

RK-scholen en 62% van de PC-scholen concessies op dit vlak.  
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2 Vacatures en tekorten 

Tabel 1a – Populatieschatting van het aantal vacatures voor leraren (start schooljaar) 

 schatting ondergrens bovengrens 

Aantal vacatures    

bo 806 689 924 

sbo/v(s)o 211 148 275 

vo 900 707 1.093 

Aantal vacatures in fte    

bo 525 439 610 

sbo/v(s)o 168 113 222 

vo 593 454 731 

 

Tabel 1b – Populatieschatting van het aantal vacatures* voor leraren 

 schatting ondergrens bovengrens 

Aantal vacatures    

bo 182 124 240 

sbo/v(s)o 76 34 119 

vo 389 231 546 

Aantal vacatures in fte    

bo 115 73 157 

sbo/v(s)o 62 25 99 

vo 275 153 396 

* Aantal vacatures dat bij de start van het schooljaar nog openstaat min het aantal dat op korte termijn wordt vervuld. 

 

Tabel 2 – Populatieschatting van het aantal vacatures voor leraren, naar regio en sector (start schooljaar) 

 Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

 Aantal vacatures Aantal fte Aantal vacatures Aantal fte 

Noord 82 57 59 35 

Oost 221 131 221 160 

West 550 391 432 269 

Zuid 164 113 194 131 

Totaal  1.012 687 900 593 

 

Tabel 3 – Populatieschatting van het aantal vacatures voor leraren, naar gsb-gemeente en sector  

 Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

 Aantal vacatures Aantal fte Aantal vacatures Aantal fte 

G4 230 182 100 53 

G27 157 107 206 121 

Overig Nederland 631 404 569 392 

Totaal  1.012 687 900 593 
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Tabel 4 – Populatieschatting van het aantal vacatures voor leraren, naar aanstellingsomvang  

 po vo 

aantal kleine deeltijdvacatures (0-15 uur): 301 328 

aantal grote deeltijdvacatures (15 tot 36 uur): 314 377 

aantal vacatures voor voltijd-aanstellingen (36-40 uur): 317 170 

aantal andere vacatures 80 26 

totaal 1.012 900 

 

Tabel 5 - Verwacht u voor deze (bij de start van het schooljaar nog openstaande) vacatures vervulling op 
de korte termijn? (% ja) 

 po vo totaal 

ja 76,6 64,2 73,2 

nee 7,5 13,1 9,0 

weet niet 15,9 22,7 17,8 

totaal (n) 196 75 270 

 

Tabel 6 - Ervaart u op dit moment tekorten in de personeelsvoorziening?(% ja) 

 po vo totaal 

ja, tekorten voor directie / leidinggevend personeel 8,2 8,3 8,2 

ja, tekorten voor leraren of docenten 12,4 47,4 15,0 

ja, tekorten voor onderwijsondersteunend personeel 8,8 7,3 8,6 

ja, tekorten voor ander ondersteunend personeel 8,0 4,6 7,8 

nee, momenteel geen tekorten 71,1 45,9 69,3 

totaal (n) 1972 156 2128 

 

Tabel 6a Ervaart u op dit moment tekorten in de personeelsvoorziening, naar vakantieregio (%) 

 po vo totaal 

 noord midden zuid noord midden zuid noord midden zuid 

momenteel tekorten voor directie / 
leidinggevend personeel 8,1 10,2 5,6 5,1 10,0 10,0 7,9 10,2 5,9 
momenteel tekorten voor leraren of 
docenten 12,4 15,6 8,4 39,0 58,6 42,7 14,1 19,0 10,9 
momenteel tekorten voor onder-
wijsondersteunend personeel 9,7 8,3 7,9 9,8 7,6 3,6 9,7 8,2 7,6 
momenteel tekorten voor ander 
ondersteunend personeel 9,2 8,1 6,1 3,4 4,4 6,6 8,8 7,8 6,2 

momenteel geen tekorten 68,5 68,7 78,3 53,0 37,0 49,1 67,5 66,2 76,1 

totaal (n) 780 680 511 55 59 41 836 739 553 
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Tabel 6b Ervaart u op dit moment tekorten in de personeelsvoorziening, naar stedelijkheid(%) 

 po vo 
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momenteel tekorten voor direc-
tie / leidinggevend personeel 7,3 8,9 8,2 8,4 7,5 11,5 10,6 5,2 8,3 - 

momenteel tekorten voor lera-
ren of docenten 21,3 11,8 17,3 11,1 4,1 47,8 48,8 54,5 41,5 18,2 

momenteel tekorten voor on-
derwijsondersteunend perso-
neel 

6,7 10,0 8,8 7,4 10,4 4,1 7,9 8,6 3,9 18,2 

momenteel tekorten voor ander 
ondersteunend personeel 11,9 7,6 6,4 8,6 6,9 4,1 3,2 5,6 3,7 13,2 

momenteel geen tekorten 64,9 71,2 68,2 72,5 76,2 48,8 47,4 38,0 51,9 50,5 

totaal (n) 248 449 390 512 372 29 49 45 25 8 

 

Tabel 7 - Verwacht u de komende jaren tekorten in de personeelsvoorziening op uw instelling?(%) 

 po vo totaal 

ja, tekorten voor directie / leidinggevend personeel 19,0 15,8 18,8 

ja, tekorten voor leraren of docenten 28,2 78,1 31,8 

ja, tekorten voor onderwijsondersteunend personeel 8,3 7,0 8,2 

ja, tekorten voor ander ondersteunend personeel 6,5 2,1 6,2 

nee, in de toekomst geen tekorten 57,0 20,4 54,3 

totaal (n) 1972 156 2128 

 

Tabel 7a - Verwacht u de komende jaren tekorten in de personeelsvoorziening op uw instelling, naar va-
kantieregio(%) 

 po vo totaal 

 noord midden zuid noord midden zuid noord midden zuid 

in de toekomst tekorten voor di-
rectie / leidinggevend personeel 18,7 21,3 16,4 18,0 16,8 11,6 18,7 21,0 16,1 

in de toekomst tekorten voor le-
raren of docenten 26,4 35,9 20,6 75,8 85,2 70,8 29,7 39,8 24,4 

in de toekomst tekorten voor on-
derwijsondersteunend personeel 8,8 8,4 7,4 8,5 9,5 1,5 8,7 8,5 7,0 

in de toekomst tekorten voor an-
der ondersteunend personeel 8,5 4,8 5,9 - 3,1 3,6 7,9 4,7 5,7 

in de toekomst geen tekorten 56,7 51,3 64,8 20,8 13,9 29,2 54,3 48,3 62,2 

totaal (n) 780 680 511 55 59 41 836 739 553 
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Tabel 8 - Ondervindt uw instelling bij het aantrekken van nieuwe leraren/docenten hinder van krapte op de 
arbeidsmarkt? (%) 

 po vo totaal 

nee, bij geen enkele vacature 52,0 9,9 48,9 

ja, bij sommige vacatures 34,7 67,3 37,1 

ja, bij een groot deel van de vacatures 3,5 18,2 4,6 

ja, bij alle vacatures 1,1 3,1 1,3 

weet niet 8,7 1,4 8,2 

totaal (n) 1972 156 2128 

 

Tabel 8a - Ondervindt uw instelling bij het aantrekken van nieuwe leraren/docenten hinder van krapte op 
de arbeidsmarkt, naar regio (%) 

 po vo totaal 

 noord midden zuid noord midden zuid noord midden zuid 

nee, bij geen enkele vacature 51,0 45,4 62,2 8,2 8,2 14,6 48,2 42,4 58,7 

ja, bij sommige vacatures 34,1 41,3 26,9 65,5 64,9 73,2 36,2 43,2 30,4 

ja, bij een groot deel van de vacatures 3,7 4,5 1,8 22,2 20,2 10,2 5,0 5,7 2,4 

ja, bij alle vacatures 1,4 0,7 1,3 - 6,7 2,0 1,3 1,2 1,4 

weet niet 9,8 8,2 7,8 4,0 - - 9,4 7,5 7,2 

 780 680 511 55 59 41 836 739 553 
 

 

3 Wervingskanalen 

Tabel 9 - Worden vacatures voor docenten op de eigen website geplaatst? (%) 

 po vo totaal 

ja, op de schoolwebsite 9,9 68,5 14,2 

ja, op de bestuurswebsite 49,7 26,7 48,0 

nee 31,3 2,9 29,2 

niet van toepassing 9,1 1,9 8,6 

totaal (n) 1972 156 2128 
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Tabel 10 - Welke wervingskanalen worden in het po ingezet (% ja per vacaturetype) 

 
langdurende 

vacatures 
tijdelijke      

vacatures 
grote aanstel-
lingsomvang 

kleine aanstel-
lingsomvang 

Advertenties in regionale dagbladen 44,8 17,4 38,1 20,7 

Netwerk van huidige leraren / werknemers 41,7 47,3 41,4 47,2 

Advertenties op (vacature) websites 40,6 32,8 39,4 34,8 

Advertenties in landelijke dagbladen 27,4 4,5 24,8 7,2 

Invalpools 24,9 39,8 24,7 31,7 

Lerarenopleidingen voor afgestudeerden 20,7 23,3 20 20,8 

Advertenties in (onderwijs) vakbladen 20,5 2,9 18,1 5,3 

Samenwerking met andere instellingen 13,7 14,5 13,7 14 

Lerarenopleidingen voor stages 12,5 16,5 10,8 12,9 

Andere wervingskanalen 11,1 12 13 13,7 

Werving- en selectiebureaus 2,7 2,3 3 1,7 

Uitzendbureaus 1,1 4,2 1,1 1,7 

 

Tabel 11 - Welke wervingskanalen worden in het vo ingezet (% ja per vacaturetype) 

 
langdurende 

vacatures 
tijdelijke      

vacatures 
grote aanstel-
lingsomvang 

kleine aanstel-
lingsomvang 

Advertenties op (vacature) websites 75,9 68,4 71,8 68,4 

Advertenties in landelijke dagbladen 63,7 22 55,7 30,8 

Netwerk van huidige leraren / werknemers 62,2 64 59 60,4 

Advertenties in regionale dagbladen 55,8 40,1 50,1 42,1 

Samenwerking met andere instellingen 40,6 42 38,6 38,7 

Lerarenopleidingen voor afgestudeerden 39,8 43,6 35,4 40,3 

Lerarenopleidingen voor stages 26,6 41,8 25,1 39,2 

Uitzendbureaus 14,5 24,3 14,3 14,5 

Werving- en selectiebureaus 13,7 10,7 11,1 9,6 

Andere wervingskanalen 7,7 8,7 7,8 6,9 

Advertenties in (onderwijs) vakbladen 4,8 1,7 4,7 1,9 

Invalpools 4,4 9,4 5,1 5,6 
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Tabel 12 - Advertenties op welke (vacature) websites? (%)* 

 po vo totaal 

www.onderwijsvacaturebank.nl 39,4 23,2 37,4 

andere website(s) 32,3 24,2 31,3 

www.vacaturebank.nl 29,5 29,7 29,5 

www.vacatures-in-het-onderwijs.nl 15 20,6 15,7 

www.werk.nl 8,8 20,1 10,2 

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl 10,9 0,6 9,7 

www.meesterbaan.nl 5,9 34,9 9,6 

www.vacaturewijzer-bao.nl 9,3 - 8,2 

www.blijfbijdeles.nl - 43,2 5,4 

www.docentenbank.nl 2,2 20,6 4,5 

www.fairflex.nl 3,3 6,3 3,7 

www.deonderwijsbv.nl 1,3 10,2 2,4 

www.monsterboard.nl 1,4 2,3 1,5 

www.onderwijswerk.nl 1,4 0,5 1,3 

www.intermediair.nl 1 - 0,9 

www.de-vocare.nl 0,1 6,4 0,9 

www.totaljobs.nl 0,2 1,3 0,4 

totaal (n) 834 119 953 

* Alleen diegenen die eerder aangaven gebruik te maken van (vacature) websites als wervingskanaal 

 

Tabel 13 - Geeft uw instelling medewerkers een beloning voor het aandragen van kandidaten voor de ver-
vulling van vacatures? (%)* 

 po vo totaal 

ja, altijd 0,4 5,9 0,9 

ja, soms 3,2 11,2 4,0 

nee 94,1 82,4 93,0 

weet niet 2,3 0,6 2,1 

totaal (n) 930 103 1033 

* Alleen diegenen die eerder aangaven gebruik te maken van het netwerk van leraren als wervingskanaal 
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Tabel 14 - Effectiviteit van de ingezette wervingskanalen (%)* 

 zeer matig redelijk goed uitstekend weet niet  

  po vo po vo po vo po vo po vo 

Advertenties landelijke dagbladen 13,4 23,1 37,9 44,0 35,9 28,8 2,9 3,6 10,0 0,5 

Advertenties regionale dagbladen 7,2 11,0 38,5 49,4 40,9 36,8 4,3 2,2 9,1 0,5 

Advertenties (onderwijs) vakbladen 10,4 12,0 37,3 42,4 34,2 32,4 3,7 - 14,3 13,2 

Advertenties (vacature) websites 9,9 9,6 30,9 38,6 37,8 43,9 8,6 5,7 12,9 2,3 

Uitzendbureaus 20,0 25,4 37,8 53,0 30,7 17,2 3,0 1,2 8,5 3,2 

Invalpools 6,4 44,1 25,4 35,0 47,9 14,1 14,2 - 6,1 6,9 

Werving- en selectiebureaus 8,9 8,5 31,9 51,1 28,3 32,7 4,8 - 26,1 7,7 

Samenwerking met andere instellingen 11,7 23,4 33,2 39,5 42,2 31,3 6,7 3,9 6,3 1,8 

Lerarenopleidingen voor afgestudeerden 12,6 29,3 43,3 44,4 28,1 19,9 6,2 5,0 9,8 1,4 

Lerarenopleidingen voor stages 12,5 16,5 37,0 49,7 35,3 26,1 6,3 6,3 8,8 1,4 

Netwerk van huidige leraren 10,3 21,9 30,1 42,9 44,8 28,9 9,2 4,6 5,6 1,7 

Andere wervingskanalen 4,5 9,9 21,1 21,9 45,2 34,7 15,5 31,3 13,8 2,3 

* Per kanaal: alleen gevraagd indien eerder is aangegeven dat van dit wervingskanaal gebruik wordt gemaakt. 

 

 

4 Werving- en selectiebeleid  

Tabel 15 - Zijn er doelgroepen waarop uw instelling zich bij het werven van leraren specifiek richt? (%) 

 po vo totaal 

Zij-instromers 3,2 10,6 3,8 

Starters/jonge leerkrachten 35,7 34,5 35,6 

De 'stille reserve' 4,8 4,7 4,8 

Academici 2,2 15,2 3,1 

Mannen 34,2 3,8 32,0 

Een andere doelgroep 8,5 11,3 8,7 

Mijn instelling richt zich niet op een specifieke doelgroep bij werving van leraren 47,1 56,4 47,7 

totaal (n) 1972 156 2128 

 

Tabel 16 - Voert uw instelling een voorkeursbeleid voor bepaalde doelgroepen bij het werven van leraren? 
(% ja) 

 po vo totaal 

Beleid gericht op culturele diversiteit 4,9 7,2 5,1 

Beleid gericht op een team waarbij de man/vrouw verhouding in balans is 47,2 24,1 45,5 

Beleid gericht op een team met een evenwichtige leeftijdsopbouw 47,1 34,2 46,1 

Geen specifiek beleid op deze vormen van diversiteit bij werving en selectie 40,8 63,8 42,5 

totaal (n) 1972 156 2128 
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De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat wettelijk zeven competenties voor leraren. 

(1) Interpersoonlijke competenties: contacten met kinderen/collega's, kennis van groepsprocessen,etc.  

(2) Pedagogische competenties: pedagogische kennis en vaardigheden, identiteitsvorming, ontwikke-

lings- en opvoedingstheorieën etc.  

(3) Vakinhoudelijk een didactische competenties: onderwijsinhoudelijke kennis en vaardigheden, leer-

middelen, behoeften etc. 

(4) Organisatorische competenties: overzichtelijk werken, ordelijk, taakgericht werken, etc.  

(5) Competenties in het samenwerken met collega's: goede werkverhoudingen, professionele bijdrage 

aan schoolklimaat etc. 

(6) Competenties reflectie en ontwikkeling: opvattingen over leraarschap en bekwaamheden ontwikke-

len, onderzoeken etc. 

 

Tabel 17 - Doet u als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt bij de werving van leraren concessies aan de 
volgende competenties? (% ja) 

 po vo totaal 

Interpersoonlijke competenties 4,7 5,0 4,8 

Pedagogische competenties 5,0 8,6 5,3 

Vakinhoudelijke en didactische competenties 6,8 15,3 7,4 

Organisatorische competenties 5,0 6,9 5,1 

Competenties in het samenwerken met collega's 4,6 7,6 4,8 

Competenties reflectie en ontwikkeling 5,1 7,7 5,3 

Geen concessies bij de werving van nieuwe leraren 91,1 78,0 90,1 

totaal (n) 1972 156 2128 

 

Naast wettelijke bekwaamheidseisen bestaan er in een instelling vaak instellingsspecifieke bekwaam-

heidseisen voor leraren die gerelateerd zijn aan schoolconcept en/of andere schoolspecifieke kenmerken. 

 

Tabel 18 - Doet u als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt bij de werving van leraren concessies aan de 
volgende aspecten? (% ja) 

 po vo totaal 

Denominatie / levensbeschouwing 35,1 38,9 35,4 

Etniciteit 11,9 17,9 12,3 

Het aannemen van mannelijke of vrouwelijke kandidaten 39,7 23,2 38,5 

Het aannemen van oudere kandidaten 32,0 44,6 32,9 

Het aannemen van startende leraren 29,6 37,8 30,2 

Bevoegdheden van de kandidaat 19,9 69,9 23,6 

Andere bekwaamheidseisen 3,4 4,1 3,4 

totaal (n) 1972 156 2128 

 



15 – Werving en vacatures 

Tabel 19 - Doet u als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt bij de werving van leraren concessies aan de 
volgende aspecten? (%) 

 Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 
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Denominatie / levensbeschouwing 58,0 19,3 9,0 6,8 7,0 45,0 15,6 12,0 11,3 16,2 

Etniciteit 68,2 6,1 2,4 3,4 19,9 61,6 6,2 4,5 7,1 20,6 

Het aannemen van mannelijke of vrouwe-
lijke kandidaten 52,7 17,1 16,5 6,1 7,5 59,8 11,2 4,7 7,3 17,1 

Het aannemen van oudere kandidaten 56,3 22,4 7,1 2,6 11,7 42,8 24,3 12,4 7,8 12,7 

Het aannemen van startende leraren 61,8 15,1 11,2 3,4 8,6 50,0 16,8 14,6 6,4 12,2 

Bevoegdheden van de kandidaat 76,1 13,0 3,3 3,6 4,0 26,0 39,7 25,5 4,7 4,1 

Andere bekwaamheidseisen 50,3 2,5 0,6 0,2 46,3 40,4 3,1 0,4 0,7 55,5 

 

Tabel 20 - Maakt het geven van proeflessen op uw instelling onderdeel uit van de selectieprocedure voor 
nieuwe leraren? (%) 

 po vo totaal 

ja, altijd 22,0 2,8 20,6 

ja, soms 41,1 34,5 40,6 

nee 35,8 62,2 37,7 

weet niet 1,1 0,5 1,1 

totaal (n) 1972 156 2128 

 


