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Geen school kan er meer omheen: het lerarentekort is nijpend. 

 Schoolbesturen moeten creatief zijn en werken met bevoegde zzp’ers, 

pensionado’s en kunstenaars. Ook heel welkom zijn zij-instromers, mensen 

die een carrièreswitch naar het onderwijs willen maken. Maar daar zijn echte 

doorzetters voor nodig, want de ervaring leert dat zij-instromers nogal eens 

voortijdig afhaken. Het schoolbestuur kan wel helpen. 

Zij-instroom: 
op zoek naar doorzetters
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Zij-Instromer Nicky Theunissen, 

hier in groep 6 van de Gooise 

Daltonschool in Hilversum 

springt in. Zij ziet de overstap 

helemaal zitten.
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G
eert Looyschelder, schoolbe-

stuurder in Hilversum, kiest er-

voor stevig te investeren in een 

zorgvuldig zij-instroomtraject. 

‘Het eerste halfjaar zijn zij-instromers bij ons 

boventallig. Dat kost geld, maar het vergroot 

de kans op succes.’

Geert Looyschelder is directeur-bestuurder 

bij STIP, Stichting Openbaar Basisonderwijs 

Hilversum met 14 openbare basisscholen, 

verdeeld over 19 locaties. Ook hij merkt dat 

het elk jaar moeilijker wordt om alle vacatu-

res op de scholen in te vullen. Hoe moeilijk,  

blijkt als hij de situatie schetst. 

In de maanden voor de laatste zomerva-

kantie had STIP maar liefst 46 vacatures, 

waar dat er vroeger hooguit 10 waren. ‘Het 

verloop onder leraren neemt enorm toe. 

Ze verkassen vaker, ook halverwege het 

schooljaar,  naar een school dichter bij huis, 

bijvoorbeeld om het fileleed te ontlopen. 

Dat kan nu makkelijk, omdat overal meer 

vacatures ontstaan. Dat komt onder meer 

door de vergrijzing: er gaan steeds meer 

leraren met pensioen. Ik heb er alle begrip 

voor dat mensen switchen en het houdt 

hen ook fris, maar het wordt wel steeds 

lastiger om de vacatures in te vullen. Er 

komen minder reacties. Wij hebben nu een 

professionele recruiter,  die het hele jaar 

door bezig is met werving en selectie van 

leerkrachten. Ook invallers krijgen een vast 

contract en komen in onze eigen invalpool.  

Subsidie aanpak 
lerarentekort

Ook dit jaar kunnen schoolbesturen 

die in een regio samenwerken om het 

lerarentekort terug te dringen, daar-

voor subsidie aanvragen. Het geld kan 

onder meer worden ingezet voor pro-

jecten die gericht zijn op zij-instroom 

of het behoud van leraren. In het 

primair en voortgezet onderwijs be-

draagt de subsidie maximaal 250.000 

euro per regio, op voorwaarde van co-

!nanciering door de samenwerkende 

partijen. De subsidie moet uiterlijk 31 

augustus 2019 worden aangevraagd.  

Er zit in totaal 9 miljoen euro in de pot. 

Kijk op www.dus-i.nl.

Voordeel is dat je vanuit die invalpool soms snel een vacature kunt invullen. 

Maar dan mis je weer een invaller, en die invalpool is ook niet meer zo vol 

als vroeger.’ 

Carrièreswitch
Om zij-instromers te interesseren, organiseerde STIP in november een 

informatieavond. Daar kwamen maar liefst 45 belangstellenden op af. 

Looyschelder was blij verrast: ‘Het is nogal wat: helemaal opnieuw beginnen 

in een ander beroep en daar een opleiding naast doen. Vaak zijn het men-

sen die meer zingeving zoeken in hun werk. Dat biedt het onderwijs, maar 

wij vertellen direct dat er meer bij komt kijken. Als leraar heb je niet alleen te 

maken met kinderen, maar ook met ouders, ouderavonden en vergade-

ringen. Ook zijn we meteen helder over de salarisschalen.’

Na die informatieavond vroegen nog 30 mensen een persoonlijk gesprek 

bij STIP aan. Ze waren allemaal hbo- of wo-opgeleid en geschikt voor het 

zij-instroomtraject aan de Hogeschool Utrecht. STIP gaf hun de kans om 

nog voor de kerstvakantie een snu"elstage op een school te doen. ‘Om 

ze te laten kennismaken met het echte werk. Sommigen werden er heel 

enthousiast van, anderen haakten juist meteen af, bijvoorbeeld omdat ze 

merkten dat de school van nu heel anders is dan het beeld dat zij ervan 

hadden.’

Acht overgebleven
De overgebleven kandidaten deden in januari een assessment en uitein-

delijk zijn acht van hen begin februari daadwerkelijk begonnen aan de 

opleiding. Twee dagdelen per week gaan ze naar de Hogeschool Utrecht en 

drie à vier dagen werken ze op school. Volgens de wet mag een zij-instro-

mer dan direct zelfstandig voor de klas staan, maar STIP laat de kandidaten 

eerst een halfjaar stage lopen. Ze ontvangen salaris, maar zijn nog niet 

verantwoordelijk voor een eigen groep. ‘We willen ze niet te snel in het 

diepe gooien’, zegt Looyschelder. ‘Om het risico te verkleinen dat de verant-

Schoolbestuurder Geert Looyschelder: investeert fors in zij-instroomtraject om de 

kans op succes te vergroten.
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‘Deel z&-instromers haakt al af 
na de eerste snu9elstage’

woordelijkheid in combinatie met studie te zwaar wordt en 

mensen alsnog afhaken.’

De overheid vergoedt wel de studiekosten van zij-instro-

mers, maar niet hun salariskosten. Als ze een halfjaar bo-

ventallig zijn, kost dat dus extra geld. ‘Ja, daar investeren we 

als bestuur in, simpelweg omdat het de kans vergroot dat 

we straks inderdaad een aantal goede nieuwe leerkrachten 

hebben. Daarmee investeren we ook in kwaliteit.’ Looyschel-

der is tevreden met de opbrengst van het zij-instroomtra-

ject. ‘We zullen het voortaan wel elk jaar moeten doen, om 

de instroom op gang te houden’, zegt hij.

Andere opties
Intussen kijkt het schoolbestuur ook naar alle andere opties 

om het lerarentekort beheersbaar te houden. ‘Wij doen er 

alles aan om de werkdruk binnen de scholen te verlagen 

en de regeldruk te verminderen. Want dat helpt om onze 

zittende leerkrachten te binden en het ziekteverzuim laag te 

houden.’ Ook zorgt STIP ervoor dat startende leerkrachten 

Noodmaatregelen: wat is er mogelijk bij lerarentekort?  

Het ministerie van OCW en de 

Inspectie van het Onderwijs hebben 

een handreiking gepubliceerd waar-

in staat welke tijdelijke noodmaat-

regelen schoolbesturen kunnen ne-

men om te voorkomen dat klassen 

in het basisonderwijs zonder leraar 

komen te zitten.

Niet alleen staat erin wat er mogelijk is 

binnen de wet, maar ook wat scholen 

kunnen doen in gevallen van over-

macht. De veiligheid van leerlingen en 

personeel en de kwaliteit van het on-

derwijs zijn daarbij het uitgangspunt.

Het eerste hoofdstuk van de hand-

reiking gaat over bevoegdheden: wie 

mag er voor de klas staan? Toegestaan 

onder bepaalde voorwaarden zijn dat 

leraren in opleiding, pabo-studenten 

die al een ander diploma van het 

hoger onderwijs hebben, leraren met 

een vo-bevoegdheid en zij-instromers. 

Het ministerie en de inspectie bena-

drukken dat ook voor deze mensen 

geldt dat ze een Verklaring Omtrent 

het Gedrag (VOG) moeten kunnen 

overleggen. Onderwijsondersteunend 

personeel mag niet zelfstandig voor 

de klas staan. 

Ook andere oplossingen worden 

genoemd in de publicatie. Er staat dat 

schoolbesturen kunnen omkijken 

naar gepensioneerde leraren die 

wellicht een paar dagen per week 

willen terugkomen of parttimers die 

meer uren willen maken. In gevallen 

van overmacht wordt geadviseerd te 

kijken of de onderwijstijd op de school 

kan worden aangepast of dat onder-

steuners leraren kunnen ontlasten. 

Bepaalde vakken buiten het kerncur-

riculum mogen – als het niet anders 

kan – tijdelijk worden gegeven door 

onbevoegde krachten.

Handhaving inspectie

Als er in noodsituaties maatregelen 

worden genomen, zal de Inspectie van 

het Onderwijs niet direct handhaven. 

Voorwaarde is wel dat de schoolbe-

stuurder of directeur kan laten zien 

waarom en hoe bepaalde keuzes zijn 

gemaakt. Daarnaast wil de inspectie 

dat de school en het bestuur aantonen 

dat ze blijven zoeken naar structurele 

oplossingen.

De handreiking is te downloaden van-

af de website van VOS/ABB (zoekter-

men: handreiking lerarentekort).

intensief worden begeleid, waardoor er uit 

die groep nauwelijks mensen uitvallen. 

Voor invalwerk zet STIP soms tijdelijk zzp’ers 

in, die te vinden zijn via uitzendbureaus of via 

het kosteloze platform Flexleerkracht.nl. Looy-

schelder: ‘Dat zijn bevoegde leerkrachten die 

een eigen bedrijf zijn gestart, bijvoorbeeld 

een coachingspraktijk, maar nog een paar da-

gen per week in het onderwijs willen werken. 

Daardoor zijn ze geschikt als invaller, maar je 

lost er geen structurele tekorten mee op.’

Een creatieve oplossing voor invalproble-

men is de inzet van kunstenaars. ‘Dat is al 

succesvol gebleken. Er komt dan bijvoor-

beeld een beeldend kunstenaars of een 

docent van een muziekschool die een 

creatief project van een dag doet. Dat kan 
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een week lang elke dag in een andere klas zijn of een aantal 

woensdagen achter elkaar in verschillende klassen. Zo kun 

je ook ziekte opvangen en het team ontlasten.’ Looyschel-

der tipt Lukida.nl, een website waar snel creatieve docenten 

met ervaring te vinden zijn.

Onhoudbaar systeem
Op deze manier lukt het STIP tot nu toe om de 

personeelsproblemen beheersbaar te houden. ‘We 

doen wat we kunnen met het geld dat we hebben’, zegt 

Looyschelder. ‘Maar op de lange termijn zullen we de 

oplossing toch in een heel andere hoek moeten zoeken. 

Ik vrees dat ons systeem van één leerkracht voor een 

groep van rond de 25 leerlingen in de toekomst niet 

houdbaar blijkt. We moeten gaan denken aan andere 

onderwijsvormen. Bijvoorbeeld één leerkracht op een 

grotere groep met ondersteuning van assistenten, zoals 

we al op een van onze scholen doen. Of een vierdaagse 

schoolweek, of het Poolse model: daar krijgt de helft van de 

leerlingen ’s ochtends les van een leerkracht en de andere 

helft ’s middags. De rest van de tijd werken ze onder leiding 

van klassenassistenten. Het lerarentekort zal ons uiteindelijk 

in een ander schoolmodel dwingen.’ 

Zij-instromer Nicky Theunissen: 
‘Ik krijg er energie van’

Nicky Theunissen (28) uit Bussum is een van de zij-instro-

mers die dit schooljaar bij het openbaar schoolbestuur 

STIP in Hilversum is begonnen aan het zij-instroomtraject. 

Zij vertelt: ‘Ik was verbaasd over de hoge opkomst op de eerste 

informatieavond in november: 45 mensen! Maar ik had ook al 

snel door dat veel mensen dachten dat ze het er ‘wel even bij’ 

konden doen. Toen bleek dat je twee jaar lang drie of vier dagen 

per week werkt en daarnaast minstens een dag moet studeren, 

haakten er al meteen veel af, en na een eerste korte snu#elstage 

bleven er nog minder over die dit echt willen doen.’

Vertrouwen

Nicky is een van die doorzetters. Ze hee$ eerder culturele 

geogra!e gestudeerd aan de universiteit van Groningen en ze 

werkte een tijdje voor Humanitas, onder andere als coördi-

nator mantelzorg. ‘Maar ik merkte dat het toch niet helemaal 

mijn ding was: het was veel praten en weinig doen. Ik wil 

concreet iets betekenen voor mensen. Het onderwijs trok 

me altijd al aan en toen ik zag hoe STIP dit traject aanpakt, 

kreeg ik er vertrouwen in. Hier hoef ik niet op de eerste dag 

van mijn studie ook al meteen een groep te draaien, maar 

mag ik een hal%aar meekijken en leren van collega’s. Toen ik 

één dag op een school had meegelopen wist ik al dat dit vak 

echt iets voor mij is.’ Sinds 1 februari werkt ze nu vier dagen 

per week op de openbare Gooise Daltonschool in Hilversum. 

‘Ik krijg er energie van. Natuurlijk is het ook spannend, want 

mijn hele leven gaat op de schop. Ik geef een goede baan op 

en moet weer twee jaar studeren. Maar het is een uitdaging 

waar ik zin in heb!’

‘Natuurlijk is het spannend’

‘Het lerarentekort zal ons 
uiteindel>k in een ander 

schoolmodel dwingen’ 


