
Werven in 
het onderwijs

YOBZ WHITEPAPER

Het vinden van leerkrachten: moeilijker dan ooit!



Vraag een willekeurig schoolbestuurder naar het 
aantal openstaande vacatures binnen de organisatie 
en je zult je verbazen over het aantal dat nog vervuld 
moet worden binnen afzienbare tijd. Het invullen 
van vacatures in het onderwijs lijkt steeds lastiger te 
worden. Dat zal voorlopig nog niet veranderen. Wij 
snappen dat jij je afvraagt: zijn er mogelijkheden om 
het onderwijs aantrekkelijker te maken en zo meer 
leerkrachten te werven? Daar gaan we het in deze 
whitepaper over hebben. 

Verder geven wij antwoord op de volgende vragen:
• Wat zijn de voor- en nadelen van werken in het 

onderwijs? 
• Wat zijn de cijfers omtrent het lerarentekort?
• Welke oplossingen zijn er voor het lerarentekort? 
• Hoe kan onderwijs aantrekkelijker worden 

gemaakt?
 
Veel leesplezier!

“Wij snappen dat 
jij je afvraagt: zijn 
er mogelijkheden 
om het onderwijs 
aantrekkelijker te 
maken en meer 
leerkrachten te 
werven?”



Leraar zijn: de mooiste hondenbaan?

De dubbelzinnigheid van deze titel, van een artikel in het AD van afgelopen januari 
2020, houdt ons bezig. Mensen vinden het fantastisch om in het onderwijs te werken, 
maar het is natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn. Wat zijn precies de voor- 
en nadelen van werken in het onderwijs?

Voordelen
Werken in het onderwijs kent vele 
voordelen. Zo draag je als leerkracht 
bij aan de ontwikkeling en groei van 
leerlingen. Deze leerlingen zijn de basis 
van onze toekomst. Niet alleen geeft 
een leerkracht hun een goede basis 
voor de toekomst. Ze krijgen er zelf ook 
ontzettend veel voor terug. Kinderen 
zijn eerlijk en houden je een spiegel 
voor. Zo leert men ook van hen en raken 
geïnspireerd. 

Daarnaast ken je als leerkracht veel 
vrijheid. Je bent zelf verantwoordelijk 
voor het geven van je lessen en kan 
hier je eigen draai en creativiteit aan 
geven. Verder betekent werken met 
leerlingen dat geen dag hetzelfde is. 
Afwisseling ten top en nooit een saaie 
dag! Voor de leerkrachten met kinderen 
in de basisschoolleeftijd is het ook een 
groot voordeel dat je ook vakantie hebt, 
wanneer je kinderen vakantie hebben.
Tot slot is de waardering die je krijg als 
leerkracht van (oud-)leerlingen geweldig. 
Je maakt hen mee tijdens een belangrijke 
ontwikkeling en ziet uiteindelijk hoe zij 
terecht komen met de kennis die jij ze 
hebt bijgebracht. Dat is een prachtige 
kers op de taart! 

Nadelen
Toch zijn er ook nadelen aan het werken 
in het onderwijs. Allereerst het salaris, 
wat relatief gezien lager ligt dan andere 

hbo-functies. Het salaris is vooral aan de 
lage kant wanneer leerkrachten wat meer 
ervaring hebben. In andere hbo-functies 
blijf je doorgroeien, maar in het primair 
onderwijs zit je al na een aantal jaren aan 
de top van je salaris. 

Ook de werklast en werkdruk worden wel 
alsmaar hoger door het lerarentekort. Dit 
maakt dat de baan van leerkracht minder 
aantrekkelijk wordt. Veel leerkrachten 
geven namelijk aan hun werk niet in 
de voorgeschreven contracturen uit te 
kunnen voeren. Dit betekent dat zij in 
hun vrije tijd of vakantie bezig zijn met 
nakijkwerk of lesvoorbereiding. Veel 
leerkrachten kiezen er mede daarom 
ook voor om niet fulltime te werken. Zo 
hoeven zij deze extra uren niet in de 
avond of weekenden te werken, maar op 
hun parttime dag. 

Daarnaast wordt er vanuit bestuur en 
inspectie ook steeds meer van een 
leerkracht verwacht. Met de komst van 
ELO dient alles te worden vastgelegd. 
Passend onderwijs vraagt ook meer en 
meer van leerkrachten. Leerkrachten 
kunnen zo niet de zorg leveren die de 
leerling verdient en zou moeten krijgen.
Tot slot ben je als leerkracht niet flexibel 
met het opnemen van vakantiedagen. 
De vakanties staan gelijk aan die van 
de schoolvakanties en er zijn regels 
verbonden aan het opnemen van een 
vrije dag tussendoor. 



De cijfers:
Uit het onderzoeksrapport van DUO 
(DUO, 2019) kwam naar voren dat 
organisaties voor het studiejaar 
van 2019-2020 1.383 leraren tekort 
zou komen. Dit is een tekort van 
zowel vaste als tijdelijke formatie en 
eventuele vervanging van bijvoorbeeld 
zieke docenten. Wij lazen ook goed 
nieuws in het onderzoeksrapport 
van DUO. Organisaties blijken geen 
moeite te hebben met het invullen 
van vacatures voor schoolleiders of 
onderwijsondersteunend personeel. 
Wellicht ligt hier een deel van de 
oplossing. 

DUO heeft de bestuurders van scholen in 
het onderzoek gevraagd hoe zij denken 

Hoe groot is het lerarentekort en hoe kunnen 
we dit oplossen?

het beste met het lerarentekort om te 
kunnen gaan. Oplossingen die hiervoor 
worden aangedragen zijn:
1. Leraren die parttime werken, vragen  
   om meer uren voor de groep te staan  
   (68%)
2. Het inzetten van LIO-stagiairs (55%)
3. Het aannemen van onderwijs- 
    assistenten (54%)  

Het lerarentekort kent natuurlijk zijn 
effecten. Ook deze worden in het 
onderzoeksrapport besproken. Zoals de 
werkdruk die bij veel zittende docenten 
steeds verder stijgt. Daarnaast benoemen 
de bestuurders ook dat door deze hoge 
werkdruk de kwaliteit van het onderwijs 
onder druk komt te staan.



1. Leraren die parttime werken, 
vragen om meer uren voor de groep 
te staan
Leraren hebben in meeste gevallen 
bewust voor een parttime constructie 
gekozen. Toch zijn er ook leerkrachten die 
momenteel minder uren maken dan zij 
wellicht zouden willen/kunnen. Wanneer 
zij de mogelijkheid zouden krijgen meer 
uren te maken, zou er al een groot deel 
van het tekort worden opgelost. Echter, 
in de praktijk blijkt dit vaak lastig. Zo zijn 
er bijvoorbeeld afspraken dat wanneer je 
met twee leerkrachten een groep deelt 
(zogeheten duo collega’s) degene met 
de meeste uren/dagen, degene is met 
de hoofdverantwoordelijkheid. Zij kijken 
vaker werk na, bereiden meer lessen 
voor en doen de oudergesprekken. Dit 
betekent dat zij, buiten de extra tijd die zij 
voor de klas zullen doorbrengen, ook voor 
deze derde dag van de week de extra tijd 
kwijt zijn aan bijkomende administratieve 
taken. Daar zien ze vaak tegenop. 

Ook zijn er vaak bepaalde voorkeuren 
m.b.t. dagen en groepen. Bijvoorbeeld 
een vacature voor de bovenbouw die 
open blijft staan, omdat een beschikbare 
leerkracht alleen in de onderbouw wil 
werken. Maar ook vacatures die open 
staan voor de maandag en dinsdag, 
omdat een beschikbare leerkracht alleen 
op maandag en donderdag kan werken. 
Parttime leraren meer uren laten werken 
kan dus zeker een oplossing zijn, mits 
de scholen en leerkrachten zich flexibel 
opstellen. 
 

Hoe denken onze onderwijs recruiters over 
deze oplossingen?

2. Het inzetten van LIO-stagiairs
Het inzetten van LIO-stagiairs is 
omstreden. Aan de ene kant ben je blij 
dat je extra medewerkers hebt om het 
werk op te vangen. Aan de andere kant 
krijgen de stagiairs minder mogelijkheden 
en ruimte om echt te leren en zijn er 
onvoldoende mogelijkheden ze goed te 
begeleiden. Vaak zijn zij al fulltime aan 
het werk in de positie van volwaardig 
leerkracht. Hiervoor krijgen ze in de 
meeste gevallen minder betaald dan een 
volwaardig leerkracht. Bovendien worden 
momenteel bijna alle LIO-ers al ingezet 
en is het tekort nog niet opgelost.

3. Het aannemen van 
onderwijsassistenten
Scholen hebben vaak één 
onderwijsassistent voor meerdere 
groepen, maar er zijn ook scholen die 
helemaal geen onderwijsassistenten 
hebben. Het komt ook wel eens voor 
dat ze, vanwege de afwezigheid van een 
leerkracht, voor een eigen groep staan. 
Onderwijsassistenten waren tot voor kort 
in overschot aanwezig. Nu is dat minder, 
maar het onderzoeksrapport van DUO 
stelt dat zij nog steeds zonder problemen 
te vinden zijn.

Het aannemen van onderwijsassistenten 
maakt een groot verschil. 
Onderwijsassistenten kunnen 
bijvoorbeeld de administratieve taken 
van de leerkrachten uit handen te 
nemen. Daarnaast kunnen zij andere 
ondersteunende taken op te pakken. 



Dit zorgt voor een lagere werkdruk voor 
leerkrachten. Dat brengt de volgende 
voordelen met zich mee: 
• Een lagere werkdruk zorgt voor 

minder uitval & uitstroom bij 
leerkrachten;

• De hoofdverantwoordelijke 
duo collega heeft minder extra 
administratie;

• Er is meer aandacht voor de 
leerlingen;

• Onderwijsassistenten kunnen de 
baan uitoefenen waarvoor zij hebben 
gekozen en zijn opgeleid.



We kunnen er samen voor zorgen het 
onderwijs een aantrekkelijke branche 
te maken om in te werken. Laten we 
allereerst kijken naar de bovengenoemde 
oplossingen. Het begint natuurlijk bij 
de huidige medewerkers. Bij hen moet 
je de onvrede weghalen, zodat zij niet 
stoppen of uitvallen. Bij de leerkrachten 
die parttime werken dienen werkgevers 
flexibeler te zijn. Met name: hoe kun je 
deze mensen meer uren bieden op een 
manier die voor beide partijen gunstig is? 
Tot slot, het cijfer van de leerkrachten die 
binnen een jaar na het afronden van hun 
studie alsnog stoppen moet lager. Door 
de LIO-ers goed te begeleiden, kunnen 
scholen hierin hun steentje bijdragen.  

Maar we kunnen nog meer doen. Dat 
begint bij de basis: de PABO’s. Het 
basisonderwijs heeft nog steeds een 
stoffig én vrouwelijk imago. Mede omdat 
er ook veel vergrijzing is binnen het 
onderwijs. Om het vak aantrekkelijker 
te maken, dient de PABO zich ook 
jonger, moderner en aantrekkelijker te 
positioneren. De leerlingen op het VO 
moet geïnformeerd worden over de 
kansen, voordelen en mogelijkheden 
van het volgen van de PABO. Zij zijn de 
nieuwe doelgroep en jouw potentiële 
kandidaten. Dit is uiteraard een lange 
termijn oplossing, maar moeten we zeker 
niet vergeten. 

Toch blijven er een hoop vragen. Kunnen 
scholen/schoolbesturen hun roosters 
zo inrichten dat die ene parttimer meer 
uren kan maken? Moeten zij dan voor 
iedereen uitzonderingen maken? Wat 
betekent dat dan voor de roosters? Hoe 
kunnen zij het werkdrukverlagingsbudget 
optimaal inzetten? Hebben zij de tijd en 

Hoe kan onderwijs aantrekkelijker worden gemaakt?

de mogelijkheden om mooie modernere 
campagnes te voeren om de toekomstige 
afgestudeerden naar hen toe te trekken? 
Zijn er samenwerkingen met de PABO’s 
en middelbare scholen in de omgeving? 

Tijd, middelen en geld blijven belangrijke 
factoren in de oplossing voor het 
lerarentekort. Een belangrijke schakel 
in dit verhaal is de overheid. Zij zijn een 
essentieel onderdeel van de oplossing.  

Wat kunnen scholen zelf doen aan 
het lerarentekort? 
De school zelf is een onmisbare schakel 
in het aantrekkelijker maken van het 
onderwijs. Zorg dat de leerkrachten 
het leuk hebben, tevreden zijn en laat 
ze dit uitstralen naar buiten. Met hun 
enthousiasme laten zij de leerkrachten 
van de toekomst kiezen voor dit vak. 
Ook zullen andere leerkrachten die zien 
hoe fijn jouw school is, eerder geneigd 
zijn ook voor jullie school te kiezen. Een 
fijne bijkomstigheid is dat wanneer je 
medewerkers tevreden zijn je ook minder 
ziekteverzuim en verloop hebt. 

Heb je snel een tijdelijke medewerker 
nodig vanwege uitval en zit er niemand 
meer in je flexibele schil? Dan kun je 
een uitzendbureau in de hand nemen. 
Uiteraard doe je dit liever niet, want 
je betaalt meer dan voor een vaste 
medewerker. Dit geld kun je als school 
goed gebruiken en geef je liever aan 
iets anders uit. Maar voor een tijdelijke 
oplossing is dit vaak te overzien. Wordt 
het een structureel probleem en zet je 
voor een lange periode een uitzendkracht 
in? Dan kunnen de kosten behoorlijk 
oplopen. 



Het lerarentekort is een bekend en 
groot probleem. Het invullen van de 
openstaande vacatures lijkt eerder 
moeilijker te worden dan makkelijker. Dat 
zien we ook terug in de cijfers. Hopelijk 
hebben we je met deze whitepaper 
handvatten gegeven om het tekort 
binnen jouw organisatie aan te pakken. 
Kijk dus allereerst binnen je organisatie 
wat je kunt verbeteren. Ben je flexibel 
genoeg? Kun je de werkzaamheden 
anders verdelen? 

Daarnaast, zorg goed voor je 
medewerkers en blijf met hen in gesprek. 
Hen wil je tevreden houden! Zij zijn 
tenslotte jouw beste ambassadeurs.

Succes! 

Kunnen wij je ergens mee helpen? Dat 
doen we graag! YOBZ is een partner 
voor al je recruitmentvraagstukken. 
Met 30 recruitmentprofessionals en 8 
arbeidsmarktcommunicatiespecialisten 
werken we voor organisaties in retail, 
IT, zorg, techniek en logistiek om talent 
aan te trekken, te werven en binnen de 
houden. Door onze gezamenlijke ervaring 
is er voor elk vraagstuk een geschikte 
collega aan boord.

Bel, mail of app vooral als je ergens een 
vraag over hebt. Wij helpen je graag.

In het kort Vragen?

Wij helpen je graag verder!

T. 06 23 91 77 80
E.  marnixwesselink@yobz.nl

A. Parklaan 48
 1405 GR Bussum



Dit whitepaper is geschreven door
Wendy Dirks. De vormgeving is
gedaan door Marleen Starrenburg.

Veel dank aan de collega’s die hun kennis
en ervaring beschikbaar hebben gesteld
voor deze whitepaper.

Colofon



yobz.nl


