
 

Advies lerarentekort 
 Van de Maatschappelijke Adviesraad  

Aan het College van Bestuur van Optimus 

 
Het College van Bestuur van Optimus heeft de Maatschappelijke Adviesraad de 

volgende vragen voorgelegd: 
 

• Ligt er mogelijk in het tekort aan leraren een kans om gevestigde opvattingen 

over de invulling van educatie voor kinderen tussen 4-12 te doorbreken met een 

praktijk waardoor feitelijk met minder leraren gewerkt kan worden. Wat zijn dan 

eventuele denkrichtingen/mogelijkheden? 

• Welk globaal beeld is volgend de MAR denkbaar als de leefwereld van het kind 

i.p.v. alleen de leerwereld centraal staat? Welke maatschappelijke partners en 

ketens werken dan? 

• Wat betekent een en ander voor het onderwijs en andere belanghebbenden 

waaronder met name voor huidige scholen ouders en kinderen 

 

Vooropgesteld 
 
Wij pretenderen geenszins in het kader van deze adviesaanvraag dé oplossing 

voor het lerarentekort te kunnen bedenken. Wat we wel gedaan hebben: 
 

- Enkele relevante documenten bekeken 

o Innovatie Impuls Onderwijs, Min OC&W 2011-2014 

o Anders organiseren, minder tekort, CAOP 2017 

o Anders leren, anders werken, Arbeidsplatform Primair Onderwijs 

o De staat van het onderwijs, Inspectie voor het Onderwijs, 2019 

o De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Noord-

Brabant-Oost 

o Website www.klassewerkdenhaag.nl , education 3.0 

- Een ter zake deskundig CDA Kamerlid gebeld: Michel Rog 

- Een brainstorm sessie gehouden op basis van deze input en onze eigen inzichten 

en ervaringen  

 
Dat heeft geleid tot een aantal uitgangspunten en denkrichtingen die we 

hieronder samenvatten. In de adviesaanvraag wordt vooral gezocht naar 
manieren om een andere invulling te geven aan het onderwijs. Naar andere 
oplossingen, zoals het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep, wordt niet 

gevraagd. Daar hebben we ons dan ook niet over gebogen.  
 

Uitgangspunten 

 
Linksom of rechtsom: de efficiency moet omhoog, dus moet de leerlingratio 
omhoog, met andere woorden: per leraar moeten meer kinderen onderwijs 
krijgen dan nu het geval is. Daar mag de onderwijskwaliteit niet onder lijden en 

de werkdruk voor de docent mag niet toenemen. Ons inziens moet het salaris 
van de docent dan ook naar rato toenemen, waarmee wellicht de 

aantrekkelijkheid van het beroep voor sommigen toeneemt. 
Onderwijs blijft mensenwerk. Een kind leert op school behalve kennis en 
vaardigheden ook het functioneren in een groep en allerlei andere sociale 

aspecten van samenwerken en -spelen. Pedagogisch handelen van een leraar is 
daarbij onontbeerlijk. Dus wij zien de leraar als onmisbaar onderdeel van het 

leren, al zullen andere actoren (al dan niet digitaal) en andere omgevingen (IKC 
i.c.m. sport, cultuur) wel een grotere rol (moeten) gaan spelen en zullen 

toepassingen als robotisering en AI zich verder ontwikkelen. 



 

 

Tijdens de evaluatie van 28 mei hebben we besproken dat adviezen aan waarde 
winnen wanneer ze de basis vormen voor een dialoog met het CvB. 

Onderstaande resultaten van onze brainstormsessie lenen zich daarvoor. 
 

Oplossingen door veranderende regelgeving 
 

• Verminder de (contact)onderwijstijd1voor de leerlingen, met 

gelijkblijvende of licht toenemende contacturen voor de docent. Denk 
daarbij aan een situatie waarbij de docent twee keer vier uur per dag voor 

de twee verschillende klassen staat. 
• Vergroot de maximale groepsgrootte (zie SlimFit) 
• Beperk de taak van een leraar tot lesgeven, inclusief voor- en nazorg. 

Laat alle andere taken, niet alleen administratief, maar ook b.v. IB-er, 
schoolleiding, etc. door anders opgeleiden uitvoeren. 

• Start inservice opleidingen2 voor docenten en onderwijsassistenten, 
meteen tijdens het leren voor de klas. 

• Geef docenten een regionale aanstelling i.p.v. bestuursaanstelling3. 

 
In hoeverre bestaan er mogelijkheden om experimenteerruimte te verkrijgen bij 

het Ministerie van Onderwijs? 
 
 

Oplossingen door ander onderwijsconcept 
 

• Maak een nationaal (kern)curriculum: 
o Als alle kinderen hetzelfde moeten leren, kan het instructiegedeelte 

veel gemakkelijker gedigitaliseerd worden. 

o Afstandsleren kan nationaal worden toegepast: één docent geeft 
een voorbeeldles, via internet overal te ontvangen. 

o Ook niet-leraren kunnen kinderen begeleiden bij instructie of 
voorbeeldles. Dat kunnen ouders zijn (thuisonderwijs4 meer vrij 
laten dan nu), of medewerkers van de buitenschoolse opvang, zeker 

indien dit gecombineerd wordt met verminderde verplichte 
contacttijd/onderwijstijd 

• Haal alle niet direct op vaardigheden5 gerichte zaken uit het curriculum. 
Denk aan burgerschap, vrije school of andere onderwijsvisie, sport, 

cultuur, mogelijk ook levensbeschouwing, sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Deze onderdelen kunnen (naar wens) worden afgenomen via 
leercontracten en kunnen door andere medewerkers worden verzorgd, 

opnieuw: in de tijd die vrijkomt door verminderde onderwijstijd 
 

Overweeg herinvoering eerder uitgevoerde experimenten, waar mogelijk in 
een verbeterde versie. SlimFit lijkt goede kaarten te hebben, ook op basis van de 
behaalde resultaten. 

 
Waarom zijn deze experimenten –naar het schijnt- een stille dood gestorven? 

 

 
1 In andere landen is er minder contacttijd zonder aantoonbaar kwaliteitsverlies 
2 Wellicht een bespreekpunt met de opleidingsscholen waarmee Optimus contacten onderhoud 
3 Zie eigen fusieonderzoek met Peelraam: groter bestuur betekent betere inzetbaarheid personeel, grotere 

mobiliteit 
4 Een deel van de ouders geeft de helft van de week thuis onderwijs c.q. laat kinderen thuis werken 
5 schrijven, spellen, rekenen enz. 



 

 

Tot slot: 
 

Hoewel de Onderwijsinspectie niet enthousiast is over de vernieuwingen en 
eerdere onderzoeken geen enkel experiment als dé oplossing voor het 

lerarentekort hebben kunnen benoemen, is het steeds duidelijker dat er iets 
moet gebeuren. Het bestaande blijven doen, lost niets op.  
Kortom, ook in het onderwijs gelden Jessie Potters wijze woorden ‘als we blijven 

doen wat we altijd deden, krijgen we wat we altijd kregen.’ 
 

 
 

Namens de Maatschappelijke Adviesraad 

 
Alfred Kempe 
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