
Ondertekening convenant & aanpassing Amsterdamse toeslag 
Donderdag 9 juli 

 
Vandaag is in Den Haag het convenant tussen de Amsterdamse schoolbesturen, de 
Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse opleidingen en het ministerie van OCW 
ondertekend.  
 
De drie pijlers van het noodplan kunnen nu, in samenhang, worden geïmplementeerd.  
 
De eerste pijler, het versterken van het behouden en werven van leerkrachten, is al volop in 
gang. Dan gaat het over verhogen van het aantal zij-instromers en de kwaliteit van hun 
begeleiding verder verbeteren. Maar ook over modulaire opleidingen voor 
onderwijsassistenten op weg naar bevoegdheid. Een servicecentrum voor leerkrachten, bij 
vragen over bijvoorbeeld parkeervergunningen. Maar ook de Amsterdamse toeslag voor 
onze leerkrachten, omdat de kosten van levensonderhoud in de stad hoger zijn en de 
tekorten in de stad hoger dan in de ons omliggende gebieden. 
 
De tweede pijler gaat over het eerlijker verdelen van bestaande tekorten in de stad. 
Hiervoor is de Amsterdamse toeslag opnieuw van belang, waardoor bij de scholen met een 

gemiddeld hoger tekort de toeslag is verhoogd en het daarmee nog aantrekkelijker is 
geworden bij deze scholen te gaan of blijven werken. 

 
De derde pijler gaat over het (tijdelijk) ondersteunen van scholen met tekorten, om te 
voorkomen dat leerlingen naar huis worden gestuurd of leerkrachten over de kop worden 
gewerkt. Hiervoor worden het komende schooljaar bijvoorbeeld de eerste scholen 
ondersteund via een vijfde-dag programma. 
 
Bij elkaar moet de inzet ertoe leiden dat de tekorten aan leerkrachten in Amsterdam naar 
het landelijk niveau worden verlaagd en dat noodmaatregelen idealiter niet meer nodig zijn. 
Daarvoor zal naast het Amsterdamse noodplan ook een landelijke aanpak nodig blijven 
gericht op het (nog) aantrekkelijker maken van het beroep. 
 
Onderdeel van Amsterdam Noodplan lerarentekort is de Amsterdamse toeslag. Op initiatief 
van de Tweede Kamer (motie Kwint/Rog 27020-113) is het VSO aan de oorspronkelijke 

doelgroep (PO, SBO, SO) toegevoegd, terwijl het budget gelijk is gebleven. Dat betekent dat 
de oorspronkelijke gecommuniceerde bedragen (€1000 voor alle leerkrachten, en €2500 

voor leerkrachten die werken op reguliere basisscholen met een schoolweging > 35) zullen 
worden bijgesteld. 

De Amsterdamse leerkrachten zullen bij de start van het nieuwe schooljaar per brief op de 
hoogte worden gesteld van de definitieve bedragen. 

 
 


