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De zegen van het lerarentekort 
De arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden, en in het bijzonder die van leraren, laat de vol
gende ontwikkelingen zien. Nu al is sprake van een tekort aan hooggeschoolden. De 
komende jaren gaan de eerste babyboomers met pensioen. Zij waren niet alleen met 
velen maar vormden ook de eerste generatie die massaal profiteerde van de 'externe 
democratisering' van het tertiair onderwijs. Bovenop de bestaande behoefte komt dus 
de toenemende vraag naar vervanging. 

H et onderwijs is de meest vergrijsde arbeids- d oor L e 0 P r jek 
sector. Bij universiteiten, hogescholen, 
middelbaar beroepsonderwijs en alle voort-

ding tot mondhygiëniste, vervolgens tot jeugdtan
darts en ongetwijfeld straks ook tot gewoon tan
darts. Voor de tandarts betekent dat meer begelei

gezet onderwijs gaat de komende tien jaar ongeveer de helft van 
de onderwijsgevenden met pensioen. Dat geldt in mindere mate 
voor het basisonderwijs, maar ook daar zorgt de vergrijzing voor 
de uitstroom van veel ouderen met vaak een fulltime baan. In het 
gehele primaire en secundaire onderwijs gaat het volgens de 
Rijksbegroting de komende tien jaar om zo'n 80.000 fulltime lera
ren, wat anderhalf tot twee keer zo veel banen betekent. 

Vrouwvriendelijk 

Het onderwijs was tot voor kort een uitzondering als een voor 
vrouwen aantrekkelijke sector. Halverwege de jaren tachtig was 
de mogelijkheid om parttime te werken veruit het belangrijkste 
motief voor studenten om de lerarenopleiding te volgen. Uit zelf
behoud en gestimuleerd door wettelijke en maatschappelijke druk 
stellen inmiddels ook andere sectoren zich veel vrouwvriendelij
ker op. De sector onderwijs is in dit opzicht dus niet langer een uit
zondering en dus ook niet langer om die reden aantrekkelijk. Wel
licht is dat medeoorzaak van de tanende belangstelling voor lera
renopleidingen, terwijl het aantal toch al niet voldoende was om 
de uitstroom te compenseren. De conclusie is dat het een illusie is 
te denken dat we de komende tien jaren de vertrekkende leraren 
kunnen vervangen door vergelijkbaar opgeleid nieuw personeel. 
Onderwijsorganisaties zullen hun werkzaamheden dus anders 
moeten organiseren. Daarbij moeten ze rekening houden met de 
veranderende eisen die mensen stellen aan hun werk. Belangrijk 
in dit verband is de toegenomen behoefte aan perspectief. Vroeger 
had je veel dead end careers op alle niveaus, de fabrieksarbeider, 
postbode of huisarts voor het leven. Ook de leraar was daar een 
voorbeeld van. Daarnaast kenden we veel tijdelijke krachten: het 
grote leger vrouwen dat tot aan huwelijk of geboorte van het eer
ste kind werkte als huishoudster, apothekersassistente, inpakster, 
medisch analist, verkoopster. Veel ook in het onderwijs. 
Mensen verlangen nu meer de mogelijkheid van een loopbaan, 
willen groeien in hun werk en de daaraan verbonden verantwoor
delijkheden. Bovendien wordt iedereen geacht een heel leven lang 
economisch zelfstandig te zijn. We zien de gevolgen in allerlei sec
toren. Vroeger had de tandarts om de paar jaar een andere assis
tente, nu wil die assistente meer en volgt een aanvullende oplei-
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ding en verantwoordelijkheid en minder zelf uitvoeren. 
Als gevolg van het gebrek aan hoogopgeleïden zien we overal de 
professionalisering van de werkzaamheden. De huisarts krijgt een 
praktijkassistente, politieagenten administratieve ondersteuning, 
de rechterlijke macht veel meer ondersteunend personeel. 

Toenemende verschillen 

Een derde belangrijke ontwikkeling betreft het onderwijs zelf, dat 
steeds meer moet afstemmen op de behoeften van individuele leer
lingen vanwege de toenemende verschillen tussen hen. 
Jongeren groeien steeds meer op in verschillende werelden. Vroe
ger waren er ook verschillen, maar ze waren kleiner, zeker in ver
gelijkbare milieus. Nu zien we ook tussen ouders met vergelijkba
re opleidings- en inkomensniveaus grote verschillen in life style. 
Bovendien hebben kinderen veel meer de mogelijkheid zich op 
hun eigen manier te ontwikkelen. De keuzemogelijkheden van 
vrijetijdsbesteding zijn sterk toegenomen. De een doet veel aan 
sport, de ander weet alles van computers, in het ene gezin wordt 
veel gelezen, in het andere nooit, sommigen doen belangrijke soci
ale ervaringen op als lid van een sportteam, anderen komen vaak 
in het buitenland, hebben veel buitenlandse kennissen. Dit brengt 
de noodzaak mee onderwijs waar wenselijk is af te stemmen op 
individuele leerlingen. Die wenselijkheid bestond wel, zeker waar 
het ging om verschillen in aanleg en belangstelling, maar ze is 
steeds meer noodzakelijke voorwaarde geworden. Mediatheek, 
open leercentra en IeT spelen hierin een rol. 

Consequenties 

Wat betekent dit voor het personeelsbeleid van scholen? In de eer
ste plaats zul je de schaarse hoogopgeleiden zo veel mogelijk inzet
ten bij activiteiten waar een hoge opleiding noodzakelijk is. 
Andere werkzaamheden worden verricht door mensen van andere 
niveaus. Verder moet alle medewerkers de mogelijkheid worden 
geboden om desgewenst carrière te maken. Ten slotte zullen scho
len steeds meer gedwongen zijn hun eigen kader op te leiden. 
Maar dat niet alleen. Ze zullen er ook mee moeten leven dat ze 
kader kwijtraken. Zo leert de ervaring dat veel leraren met een 
opleiding lerares basisonderwijs kiezen voor werk als assistente in 
het voortgezet onderwijs, bij voorbeeld omdat ze de verantwoorde
lijkheid voor een klas te zwaar vinden of liever werken met wat 
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oudere leerlingen. Verder heeft willen 
sommigen onder hen na enige tijd door
stromen naar een leraarsbaan in die sec
tor. Daarmee wordt een carrièrelijn her
steld die vroeger heel gewoon was: het 
doorstromen van leraren uit het basis
naar het voortgezet onderwijs en vandaar 
vaak naar het hbo. 

Zij-instroom 

Veel soelaas wordt verwacht van de zij
instroom: mensen met een hoge opleiding 
die alsnog naar het onderwijs willen. 
Hoewel ik er geslaagde voorbeelden van 
ken, valt daar onder de huidige omstan
digheden weinig van te verwachten. 
Radical career change, het voortzetten 
van je loopbaan in een heel andere sector, 
komt niet zo veel voor. Die zij-instroom 
wordt pas belangrijk wanneer het onder-
wijs het werk anders gaat organiseren. Dan gaat het om 'onderin
stroom', instroom van lager opgeleiden in verwante sectoren 
Geugdzorg, inrichtingsassistent, speltherapeut, groepsleidsters), 
mensen dus met een opleiding die aansluit bij bepaalde interes
sante aspecten. 
Tot op heden zoekt men in het onderwijs vooral mensen die zo veel 
mogelijk passen in het beeld van de leraar. Dat is logisch want bij 
de personele behoeften wordt uitgegaan van de traditionele ver
deling van alle taken onder leraren. Maar dit zal veranderen 
naarmate scholen zich steeds meer gedwongen zien het onderwijs 
anders te organiseren. Dit nu is de zegen van het lerarentekort, 
zoals ook de tandartsassistente haar nieuwe carrièremogelijkhe
den uitsluitend te danken heeft aan het tandartsentekort. Het 
lerarentekort dwingt scholen het onderwijs anders in te richten, 
wat onderwijskundig gezien ook wenselijk is. Dat is een zegen. 
Verder dwingt het tekort om mensen met ervaring van buiten de 
sector aan te trekken. Uit een onderzoek bleek dat scholen de in
troductie van leraarsassistenten zelf heel verfrissend vinden. Ook 
worden scholen gedwongen zich in te spannen om tegemoet te ko
men aan de loopbaanbehoeften van het personeel. Ook dat is een 
zegen voor het onderwijs, want het betekent dat mensen in staat 
worden gesteld hun talenten te ontdekken en verder te ontwikke
len. 
De term zij-instroom suggereert instroom op hetzelfde niveau. Die 
term past niet bij de personele ontwikkeling die het onderwijs de 
komende jaren noodzakelijk zal volgen. Scholen zullen gaan wer
ken met allerlei personeel, afhankelijk van bepaalde concrete 
werkzaamheden. De advertentie die de school nu plaatst vraagt 
om een leerkracht die flexibel is, enthousiast, breed inzetbaar, be
reid zich ook buiten de schooluren in te zetten, communicatief 
sterk, collegiaal, verantwoordelijkheidsgevoel, goed onderwijs wil
lende bieden. Allemaal algemeenheden. Logisch, want de taak is 
duidelijk: groepsleerkracht zijn. In de toekomst zal een school ge
richt gaan zoeken naar iemand met kwaliteiten op een bepaald 
terrein, bijvoorbeeld het begeleiden van individuele leerlingen, co
ordinatie van de werkzaamheden van assistenten, beoordeling 
van leervorderingen en leertekorten van individuele leerlingen en 
een aanpak om die te compenseren. Het zegenrijke gevolg van dit 
alles is dat scholen, net als andere arbeidsorganisaties, de taak-
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toedeling gaan afstemmen op de kwaliteiten en interesses van al 
het personeel. 

Kwaliteitbewaking 

De ervaring heeft geleerd dat velen huiverig staan tegenover de 
hier geschetste ontwikkeling. Men is bang dat het onderwijs kwa
litatief achteruit gaat als ook niet-leraren bij de onderwijsactivi
teiten worden betrokken. Dat iemand gediplomeerd leraar is, 
betekent niet dat hij ook geschikt is voor alle werkzaamheden die 
dat beroep met zich meebrengt. Ook leraren hebben sterke en 
zwakke kanten. Veel van hun werkzaamheden kunnen anderen 
net zo goed en soms veel beter. De introductie van leraarsassis
tenten leidde vrijwel unaniem tot verbazing: wat kan ze veel, we 
hebben het ook wel erg met haar getroffen. Een ding was duide
lijk: leraren hadden de neiging de assistenten vanwege hun lage
re opleiding (meestal mbo-niveau) te onderschatten. 
De kwaliteitsbewaking is, net zoals in iedere professionele orga
nisatie, de taak van de professionals, de leraren. Zij zijn deskun
dig op het gebied van leerstof en leervorderingen en moeten toe
zien op de kwaliteit van het werk. Ten dele zelf uitvoeren, ande
ren begeleiden, stimuleren, etc. De apotheker is illustratief. Hij 
doet lang niet alles zelf, maar is wel verantwoordelijk voor alles. 
Dit betekent dus dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan de 
kwaliteit van de leraren. 

Bottle neek 

Waar halen we al dat ondersteunende personeel vandaan? In Ne
derland heeft ongeveer een kwart van alle onderwijsverlaters een 
opleiding op universitair of hbo-niveau. Dat zijn de hoogopgelei
den. De onderkant is verbijsterend omvangrijk en bestaat uit on
geveer 40% van alle jongeren die (nagenoeg) ongediplomeerd het 
onderwijs verlaten. Slechts 35% heeft dus een opleiding op het ni
veau van middenkader. Ik denk dat daar de bottle neck zit van de 
arbeidsmarkt voor de komende jaren. Die 35% lijkt onvoldoende 
gezien de arbeidsmarktontwikkeling. Want nogmaals, wat zich in 
het onderwijs voordoet is een trend in alle sectoren waar veel 
hoogopgeleiden werkzaam zijn .• 
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