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D e vrees voor het lerarentekort
leidt ertoe dat verschillende
scholen docenten proberen te
lokken met extraatjes. Zo
krijgt een wiskundedocent in

Katwijk een welkomstbonus van tiendui-
zend euro. Ook Rotterdam probeert toe-
komstige leraren te verleiden met een ex-
traatje van vijfduizend euro. 
De alarmbellen rinkelen al een poos: als
we niet snel meer leraren voor de klas
krijgen, is er in 2020 een groot tekort. Bij
basisscholen zou het gaan om ruim tien-

duizend fulltime leraren en schoolleiders,
in het voortgezet onderwijs zit met name
bij de vreemde talen en de bètavakken
druk. De Nederlandse Vereniging van
Wiskundeleraren waarschuwde vorige
maand nog dat de kwaliteit van het wis-
kundeonderwijs gevaar loopt.
Gaat  een grote zak geld dit probleem op-
lossen?  Marc Vermeulen, hoogleraar On-
derwijssociologie,  betwijfelt het: “Het
strooien met bonussen is vooral symp-
toombestrijding.” 
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ONDERWIJSCULTUUR Er dreigt een tekort
aan leraren. Een zak geld alleen lost dat niet op,
zeggen deskundigen. Maak het onderwijs weer
aantrekkelijk. tekst Irene Schoenmacker

Onderwijs duur?
Wat denk je 
dat domheid kost?
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‘De hele cultuur
in het onderwijs
moet op de
schop. Er is een
hoge mate van
routine en sleur.’

VERVOLG VAN VOORPAGINA 
Volgens de hoogleraar  Onderwijssocio-
logie moet er in het onderwijs uit “radi-
calere vaatjes” getapt worden: de hele
cultuur moet veranderen. 

Zo kent het onderwijs een hoge ma-
te van routinematigheid en sleur. Marc
Vermeulen. “Elke maandagochtend
geef je Nederlands aan havo-3, en dat
elk jaar weer. Stompzinnige taken als
administratie en nakijken vreten uren
en energie weg. Dáár moet wat aan ge-
beuren.”

En daar zijn best middelen voor:
maak meer gebruik van techniek en
ICT, zegt Vermeulen. Zet bijvoorbeeld
computers in die taken als nakijken of
toezicht houden overnemen. “Waarom
moet er een docent voor de klas staan
als de leerlingen huiswerk aan het ma-
ken zijn? Dat is verspilling.” 

Zo houden ze tijd over om nieuwe
ontwikkelingen op poten te zetten,
waardoor hun baan een stuk uitdagen-
der en interessanter wordt. Op deze
manier zijn er ook minder leraren no-
dig, die je dan bovendien meer kunt be-
talen. Want zo’n welkomstbonus houdt
leraren wellicht een paar jaar vast, stelt
Vermeulen, maar als het werk niet ge-
noeg uitdaagt, gaan ze toch verder om
zich heen kijken.

De leraren mogen daarnaast ook
best eens bij zichzelf te rade gaan, vindt
de hoogleraar. “Het onderwijs is ouder-
wets en weinig flexibel. Van oudsher
trekt het lerarenberoep veel parttimers
aan. Die zijn vaak niet bereid om het te-
kort op te lossen door fulltime te gaan
werken of te verhuizen voor een baan.” 

Docent economie en lerarenopleider

Ton van Haperen gelooft eveneens niet
dat de bonussen de oplossing zijn. “Op
deze manier verschuif je het probleem
alleen maar, want het aanbod neemt
natuurlijk niet toe.” Bovendien, zegt
hij, wordt er gedaan alsof het tekort een
zaak is van het individuele schoolbe-
stuur, dat als een ondernemer leraren
probeert te werven. “En dat is niet zo.
Het is een probleem van het land.” 

De overheid moet daarom meer
doen dan alleen geld geven, vindt Van
Haperen. “De afgelopen jaren is er al
zoveel geïnvesteerd in het onderwijs: in
2013 nog 150 miljoen om jonge leraren
in het onderwijs te houden. Daar is
niets van terecht gekomen.”

Doe liever iets aan de werkdruk, advi-
seert hij. De overheid moet van het on-
derwijs weer een aantrekkelijke sector
maken, zoals in de jaren tachtig. Toen
kampte Nederland voor het eerst met
een lerarenoverschot.  

Maar als die tekorten niets nieuws
zijn, zeuren we dan nu niet een beetje?
Nee, vindt Vermeulen: door de toene-
mende vergrijzing is het zaak om ieder
talent eruit te pikken om de kenniseco-
nomie in stand te houden. “En om die
te selecteren hebben we goede leraren
nodig. Ik herinner me een oude quote:
als je denkt dat onderwijs duur is, wat
denk je dat de kosten zijn van dom-
heid?” 

Open dag op Science Park Amsterdam: hier leer je solderen. FOTO BERLINDA VAN DAm, HH

HOE GROOT ZIJN 
DE TEKORTEN?

In een brief aan de Tweede Kamer
gaf het kabinet eind vorig jaar een
schatting van het totaal tekort aan
leraren, zowel in 2016 zelf als in
2020. 

Vooral in het basisonderwijs is er
een probleem: voor 2020 wordt
een tekort verwacht van ruim 

4000
voltijdsbanen aan leraren 
en  directeuren.

In het voortgezet onderwijs loopt
het uiteen tussen de verschillende
vakken. Vorig jaar bestond al er al
een tekort aan leraren bij infor-
matica, scheikunde, natuurkunde,
Duits, klassieke talen en Frans.
In al die vakken doet het probleem
zich ook in 2020 voor. 

Ook het probleem bij wiskunde is
groot, en dan vooral omdat in dit
vak veel lesuren worden gegeven.
Voor 2020 is daardoor de ver-
wachting dat er, gemeten in vol-
tijdsbanen, 138 leraren te weinig
zijn, het hoogste aantal bij alle
vakken. Voor andere vakken lijken
er geen problemen te ontstaan.  


