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Lerarentekort

Geachte ouders/verzorgers,
Het zal u niet zijn ontgaan dat het onderwerp lerarentekort in het primair onderwijs op alle niveaus om
aandacht vraagt.
Sinds de zomervakantie is het tekort een serieus probleem geworden. De belangrijkste oorzaken zijn de
dalende instroom op de opleidingen (minder studenten) en het feit dat veel bevoegde leerkrachten er
niet in slagen om betaalbare woonruimte te vinden in Amsterdam en in omliggende gemeentes gaan
wonen en werken.
Het openbaar primair onderwijs in Amsterdam heeft het lerarentekort hoog op de agenda geplaatst.
Wij nemen verschillende maatregelen om leraren aan ons te binden en proberen via een invalpool (De
Brede Selectie) of via uitzendbureaus in de vervangingsaanvragen te voorzien. Dit laatste is gezien de
hogere kosten ten opzichte van de rijksinkomsten niet onbeperkt mogelijk. Ook parttime werkende
leerkrachten dragen bij door extra dagen te werken. Daarnaast doen we mee aan een project dat zijinstromers de gelegenheid geeft om in het onderwijs in te stromen. Tot slot hebben wij de wethouder
van Onderwijs verzocht om maatregelen te nemen om de situatie op de woningmarkt te verbeteren.
Het ziet ernaar uit dat daar de komende tijd enige beweging in komt.
Alle maatregelen die wij treffen zijn echter onvoldoende om in alle vacatures te voorzien, zeker waar
het gaat om het vervangen van zieke werknemers.
De directeuren van onze scholen zetten zich in om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de vraag
voor vervanging, zowel voor de korte als lange termijn. Regelmatig zijn de directeuren gedwongen om
klassen te verdelen of onderwijsassistenten (onder toezicht van een bevoegde leraar) in te zetten. Het
inzetten van ambulant personeel gebeurt ook op scholen, maar ook dat kan niet onbeperkt want de
organisatie en kwaliteitszorg moeten ook gewaarborgd blijven. In een enkel geval wordt aan ouders
gevraagd om hun kind een dag thuis te houden, maar wel als alle andere oplossingen zijn uitgeput.

Wij kunnen u verzekeren dat de directeuren en teamleden er alles aan doen om de nadelige gevolgen
van het lerarentekort te beperken en de ouders en de leerlingen zo min mogelijk te belasten met de
gevolgen van dit probleem.
Met deze brief brengen wij onder de aandacht dat directie en team soms in een moeilijke positie zitten.
Gezamenlijk zoeken we naar oplossingen voor de korte termijn, maar ook zetten we ons in om mee te
werken aan oplossingen voor het meer structureel terugdringen van het lerarentekort. Op schoolniveau
overleggen directeuren met de MR over school specifieke maatregelen.
Wij vragen u om ook in uw omgeving aandacht te vragen voor het tekort en mogelijke invalleerkrachten
te attenderen op de mogelijkheden om bij Amsterdam West Binnen de Ring aan de slag te gaan. Wij
hopen dat we er door gezamenlijke acties nog beter in slagen om de nadelige consequenties van het
lerarentekort binnen de perken te houden.
Met vriendelijke groet,

M.H.M. Voerman
bestuurder AWBR

