Nummer 1 juni 2020

Monitor Programma Noodplan lerarentekort
Monitor

Deze vormen de basis voor de uitwerking van het programma en zijn het uitgangspunt voor
de actielijnen. Vanuit de volgende actielijnen worden de maatregelen opgesteld voor de
aanpak van het Programma Noodplan lerarentekort:
• Werving en behoud
• Ondersteuning scholen in omgaan met langdurig tekort
• Monitoren en lobby
• Wonen, Mobiliteit en Dienstverlening
De laatste ontwikkelingen staan in de rubriek Nieuws Noodplan in deze monitor.

Hoe is de voortgang en wat zijn de effecten van de aanpak van het Amsterdamse Noodplan
Lerarentekort? Met deze monitor informeren we iedereen die betrokken is bij de uitvoering
van het noodplan of er belang bij heeft, zoals de gemeente en het BBO.

Aanleiding
Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is ongekend groot. Grote aantallen
Amsterdamse kinderen hebben geen vaste leerkracht of een leerkracht die (nog) niet
bevoegd is voor de klas. Daarbij blijkt uit een onderzoek van het BBO (Breed Bestuurlijk
Overleg) uit begin december 2019 dat scholen die een groter aantal leerlingen met een risico
op een onderwijsachterstand hebben zwaarder lijden onder het lerarentekort dan scholen
met weinig of geen leerlingen die dit risico lopen. Dit vormt een rechtstreekse bedreiging
voor de toekomst van deze kinderen, die goed onderwijs juist het hardst nodig hebben.
Daarom worden er noodmaatregelen uitgerold om het lerarentekort in het basisonderwijs
terug te dringen en daarbij is besloten om zo nodig ongelijk te investeren
om de kansengelijkheid te bevorderen.
Tijdens het uitwerken en invoeren van dit plan brak de coronacrisis uit. Inmiddels is duidelijk
dat dit weerslag heeft op de uitwerking van het noodplan; een korte vooruitblik staat in
de rubriek Nieuws Noodplan in deze monitor.

Het lerarentekort in Amsterdam

Lerarentekort naar schoolgewicht*

Er is een nieuwe meetmethode voor het lerarentekort
gebruikt. Daarom betreft het eenmalig oudere DUO
data uit de oktobertelling van 2019. De volgende
monitor bevat de meest actuele cijfers.

*Het schoolgewicht duidt het aandeel leerlingen dat een
verhoogd risico loopt op een onderwijsachterstand. Uit
de analyses tot nu toe blijkt dat scholen met een hoger
schoolgewicht meestal een groter lerarentekort hebben.
Dit gaat ten koste van de kansengelijkheid.

Doel
Het doel van het Amsterdamse Noodplan lerarentekort is bereikt als in 2023 het gemiddelde
tekort aan bevoegde leraren in het basisonderwijs in Amsterdam kleiner is dan 5% en er geen
ongelijkheid in de verdeling van het tekort in de stad meer is.
Definitie lerarentekort Er zijn verschillende definities van het begrip lerarentekort
in omloop. Deze monitor gaat uit van het verschil tussen het aantal leraren (fte’s) dat
momenteel werkzaam is op een school en het aantal dat er in de ideale situatie zou zijn.

Plan van aanpak
Het Programma Noodplan lerarentekort berust op drie pijlers:
• Maximaal inzetten op werving en behoud van leerkrachten
• Gelijke verdeling van tekorten
• Scholen ondersteunen in omgaan met tekorten
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Nieuws Noodplan

Routekaart

1e scholen starten na zomer met noodscenario
Projectgroep Ondersteuning scholen in omgaan met langdurig tekort
De projectmanager Omgaan met langdurig lerarentekort, Mirjam Bonting, heeft in april 2020
een inventarisatie gemaakt van scholen met het hoogste tekort. Na de meivakantie wordt
met een aantal van deze scholen een klankbordgroep gestart, en al na de zomer beginnen
zij met een van de scenario’s uit het noodplan. Voor deze pioniersgroep, met voornamelijk
scholen die de ondersteuning het hardste nodig hebben, wordt in gezamenlijk overleg
een maat-oplossing gezocht. De ervaring die zo wordt opgedaan wordt gebruikt als input
bij het ontwikkelen van het online MatchingPlatform voor scholen die later starten. Via dit
platform wordt straks de vraag en behoefte van de school gekoppeld aan een aanbod van
professionals in de stad. Zo wordt een duurzame oplossing geboden voor alle scholen met
een lerarentekort. In november en na januari zullende volgende groepen scholen starten met
een scenario. Projectmanager Mirjam Bonting is bereikbaar via m.bonting@bboamsterdam.nl

Navigeer het noodplan
lerarentekort Amsterdam

Wat moeten we weten en niet vergeten?

Bekijk het startpunt
voor ieder scenario

Creëer zelf of kies 1
van de 3 scenario’s

Wet- & Regelgeving

Startpunt voor
ieder scenario

Waar zoek ik een oplossing voor?
Wat moet ik weten en niet
vergeten? Bekijk direct alle stops
op de route

Routekaart helpt bij verkennen van scenario
Projectgroep scholen Ondersteuning scholen in omgaan met langdurig tekort
Wat moet je als school weten en niet vergeten als je een scenario uit het noodplan gaat
onderzoeken? De projectgroep ondersteuning scholen omgaan met een langdurig tekort
ontwikkelde een routekaart, scholen kunnen daarmee een scenario verkennen. Doorgaans
weet de school wel al welk scenario het beste past bij haar leerlingen, team en ouders.
Dit scenario kan dan met de routekaart verder worden onderzocht. De kaart laat voor elk
scenario zien wat je moet weten of niet moet vergeten als je dat scenario kiest: de nadruk ligt
daarbij op de wet- en regelgeving waar rekening mee moet worden gehouden. Ook laat het
zien welke ruimte de beleidsregel biedt, welke stakeholders erbij betrokken zijn en hoe het
financieel zit. De routekaart ligt inmiddels bij veel scholen al op de teamtafel.

Op elk scenario zijn wetten en regelgeving van toepassing,
denk hierbij aan:
Wet op Medezeggenschap (WMS) met name artikel 10,
11, 12 en 13
Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met name artikel 3,
8 en 9.
Wet op Expertise Centra (WEC) met name artikel 3, 11,
12 en 13.
Uitvoeringsbesluit voorzieningen huisvesting po/vo
Let op! Algemene regelgeving blijft onverkort van kracht!
Denk hierbij aan:
Leerlingen gaan 5 dagen per week naar school
Minimale onderwijstijd 940 uur
Minimale vloeroppervlak 3.5m2 per leerling
Alle leerlingen doorlopen het kerncurriculum
Groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de groep
Bevoegd gezag blijft verantwoordelijk voor al haar
leerlingen en de uitvoering van de onderwijsactiviteiten
Aansprakelijkheid hangt altijd af van de concrete
omstandigheden van het geval. Wie je ook in huis haalt,
je hebt de (zorg)plicht om te zorgen voor goede
voorzorgsmaatregelen. School/bevoegd gezag blijft
verantwoordelijk .
Niet iedereen mag voor de klas. Hoe zit dat eigenlijk?

Let op! Het is niet mogelijk om een 4 daagse schoolweek
voor leerlingen in te voeren, wel mag de onderwijstijd
deels anders worden ingevuld.

Wat moet er worden afgestemd,
afgesproken, uitgelegd en
gecommuniceerd?

, n, p

Artikel 12 Instemmingsbevoegdheid
personeelsgeleding: b , f , g , j

Beleidsregel op scholen in G5
Mocht je andere professionals, niet bevoegden willen
inzetten, dan is het belangrijk dat om algemene route
hiervoor te doorlopen.

Artikel 13 Instemmingsbevoegdheid oudergeleding:
a, c, h , j

De stakeholders, met wie heb je
allemaal te maken en met wie zou je
eventueel rekening moeten houden?
Elke partij is een stakeholder, van
leerling en ouder/verzorger, de
leraren tot de externen die worden
betrokken.
Wat moet er worden afgestemd,
afgesproken, uitgelegd en
gecommuniceerd?

Wet op het primair onderwijs (WPO)
Artikel 3 Wie mag er voor de klas?

Klik op de bovenkant van de digitale
kaarten om terug te gaan

Financiën
Maak gebruik van de middelen die
vrijkomen door het lerarentekort.
Middelen die normaal gesproken
worden uitgegeven aan bevoegde
leerkrachten.
Subsidiemogelijkheden van de
gemeente zijn na te vragen bij het
bestuur.
Denk ook aan de middelen voor
basis- en extra ondersteuning.

Co-creatie kaarten

Stakeholders

,f

Artikel 11 Adviesbevoegdheid MR: b, e, f, k

Elke partij is een stakeholder, van
leerling en ouder/verzorger, de
leraren tot de externen die worden
betrokken.

Nadat een aantal scholen zijn
begonnen, zullen er nog
co-creatie kaarten komen, dit zijn
kaarten die scholen zullen
ontwerpen voor hun collega
scholen om ervaringen te delen.

Let op! PASSEND ONDERWIJS - Neem mee in de overweging
én voorbereiding: de behoefte van leerlingen met specifieke
onderwijs- behoeftes die (extra) ondersteuning ontvangen, of
leerlingen waarvan de verwachting is dat zij door de inzet van
een scenario specifieke ondersteuning nodig hebben.

Wet- & Regelgeving
Wet op Medezegggenschap (WMS)
Artikel 10 Instemmingsbevoegdheid MR: d

Stakeholders
De stakeholders, met wie heb je
allemaal te maken en met wie zou je
eventueel rekening moeten houden?

940 uur per jaar aanbod
(uniform aan huidige norm)
Geen meerkosten voor ouders
in deze uren
Maximaal 20% door
onbevoegden
Ten minste kerncurriculum door
bevoegde leerkrachten gegeven
Het gekozen model wordt
ontworpen met het team
Het gekozen model wordt voor
instemming aan MR voorgelegd
Vraag bij je bestuur hoe de
school mogelijk bijdraagt aan de
solidariteitsafspraken

Ik wil meer weten hierover!

Groepen vergroten
+

Met de kaarten heb je
de route in eigen hand

De belofte van het
noodplan

Beleidsregel op scholen in G5
De beleidsregel biedt, onder voorwaarden, ruimte om
maximaal 22 uur per maand – niet gemiddeld - het
onderwijs door andere professionals te laten verzorgen.
Dit komt neer op een dag (5,5 uur) per week. Deze andere
professionals kunnen niet worden ingezet voor
kernvakken. Wel mogen deze personen worden ingezet
om andere onderwijsactiviteiten te verzorgen dan die nu
in de wet staan, mits gericht op de emotionele en
verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van
creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en
van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De
wettelijke onderwijstijd blijft gelijk.

Scenario 1.

Uitvoeringsbesluit voorzieningen huisvesting po/vo

De belofte van het
noodplan

940 uur per jaar aanbod (uniform
aan huidige norm)
Geen meerkosten voor ouders in
deze uren
Maximaal 20% door
onbevoegden
Ten minste kerncurriculum door
bevoegde leerkrachten gegeven
Het gekozen model wordt
ontworpen met het team
Het gekozen model wordt voor
instemming aan MR voorgelegd
Vraag bij je bestuur hoe de
school mogelijk bijdraagt aan de
solidariteitsafspraken

Financiën
Zie algemeen scenario, met
daarbij extra alert te zijn op de
mogelijkheden die de stad tijdelijk
biedt.
Bereken ook financiën voor
afstemming en coördinatie.

Scenario 2.

Een deel van het curriculum
te laten verzorgen door onbevoegden

Amsterdam: sterke keten rondom zij-instromers
Projectgroep werving en behoud
De lobby voor financiering van een betere begeleiding voor zij-instromers was succesvol; het
ministerie van OCW zegde de G5 (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Almere) 9
miljoen euro toe, voor de komende vier schooljaren (2020 – 2024). Amsterdam krijgt jaarlijks ruim
3 miljoen. Daar komt per jaar 1,5 miljoen bij door cofinanciering door de gemeente Amsterdam
en schoolbesturen. De aanpak van Amsterdam wordt duurzaam en integraal, de zij-instromer
wordt kwalitatief beter begeleid. Zo komt er een loket met een intermediair, die de zij-instromers
matcht aan de juiste school en koppelt aan een passende begeleider. Deze begeleidt de zijinstromer vanaf een verplicht voortraject naar de verbeterde, op maat ingerichte, opleidingsroute
en zorgt voor een zachte landing op een ‘leer-school’ en een start op een ‘vaste school’. De focus
van het Amsterdamse plan is ‘opleiden voor de stad’ met een stadsbrede ‘bovenbestuurlijke’
begeleidingspool; dit houdt in dat scholen zij-instromers gaan opleiden voor andere scholen
die dat zelf niet kunnen omdat zij door het lerarentekort onvoldoende begeleidingscapaciteit
hebben. De projectgroep werving en behoud zorgt voor een projectgroep met Amsterdamse
schoolbesturen, lerarenopleiders en de gemeente om dit plan te realiseren.
gemeente Amsterdam – BBO

Legenda
Voldoet aan / moet voldoen aan
Let op / houd rekening met
Vraag
Link naar de website
Zie kaarten / klik voor meer uitleg

80
20

De belofte van het
noodplan

Wet- & Regelgeving
Wet op Medezegggenschap (WMS)
Artikel 10 Instemmingsbevoegdheid MR: d
Artikel 11 Adviesbevoegdheid MR: b, d, e, f, k

Beleidsregel op scholen in G5
, n, p

De beleidsregel is van toepassing bij dit scenario.

Stakeholders
Naast de gebruikelijke stakeholders
(zie algemeen scenario), komen daar
nu ook andere professionals bij.

Artikel 12 Instemmingsbevoegdheid
personeelsgeleding: a, b , f , j
Artikel 13 Instemmingsbevoegdheid oudergeleding:
a, c, h , j
Wet op het primair onderwijs (WPO)
Artikel 3 Wie mag er voor de klas?

940 uur per jaar aanbod (uniform
aan huidige norm)
Geen meerkosten voor ouders in
deze uren
Maximaal 20% door
onbevoegden
Ten minste kerncurriculum door
bevoegde leerkrachten gegeven
Het gekozen model wordt
ontworpen met het team
Het gekozen model wordt voor
instemming aan MR voorgelegd
Vraag bij je bestuur hoe de
school mogelijk bijdraagt aan de
solidariteitsafspraken

Financiën
Zie algemeen scenario, met
daarbij extra alert te zijn op de
mogelijkheden die de stad tijdelijk
biedt.
Bereken ook financiën voor
afstemming en coördinatie.

Scenario 3.

Een nieuwe week structuur
met externe professionals

De belofte van het
noodplan

Wet- & Regelgeving
Wet op Medezegggenschap (WMS)
Artikel 10 Instemmingsbevoegdheid MR: d
Artikel 11 Adviesbevoegdheid MR: b, d, e, f, k

Beleidsregel op scholen in G5
, n, p

Artikel 12 Instemmingsbevoegdheid
personeelsgeleding: a, b , f , j
Artikel 13 Instemmingsbevoegdheid oudergeleding:
a, c, h , j
Wet op het primair onderwijs (WPO)
Artikel 3 Wie mag er voor de klas?
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De beleidsregel is van toepassing bij dit scenario. Let
op! Het kan zijn dat je met structureel een dag in de
week net niet uitkomt met 22 uur in de maand. Het is
dan toegestaan om daar net boven uit te komen.

Stakeholders
Naast de gebruikelijke stakeholders
(zie algemeen scenario), komen daar
nu ook andere professionals bij.

940 uur per jaar aanbod (uniform
aan huidige norm)
Geen meerkosten voor ouders in
deze uren
Maximaal 20% door
onbevoegden
Ten minste kerncurriculum door
bevoegde leerkrachten gegeven
Het gekozen model wordt
ontworpen met het team
Het gekozen model wordt voor
instemming aan MR voorgelegd
Vraag bij je bestuur hoe de
school mogelijk bijdraagt aan de
solidariteitsafspraken

Financiën
Zie algemeen scenario, met
daarbij extra alert te zijn op de
mogelijkheden die de stad tijdelijk
biedt.
Bereken ook financiën voor
afstemming en coördinatie.

Maatregelen dichterbij met servicecentrum

Samenloop met coronacrisis vraagt om onverminderde inzet

Actielijn wonen, mobiliteit en dienstverlening
Er is een Amsterdams servicecentrum voor werkgevers en werknemers in de publieke sector
in de maak. Dit servicecentrum brengt producten en diensten rondom mobiliteit en wonen
dichter bij professionals zoals leraren, zorgverleners en werknemers in de kinderopvang.
Leraren kunnen daar straks terecht voor de maatregelen die Amsterdam aantrekkelijker
maken om te blijven of te komen werken. Daaronder vallen de regelingen waarbij woningen
met voorrang aan leerkrachten worden aangeboden en de mogelijkheid voor scholen om
extra parkeervergunningen of een extra tegemoetkoming voor reiskosten aan te vragen. Het
bleek in de praktijk voor aanvragers van deze regelingen nogal eens onduidelijk wie, wanneer
en waarvoor in aanmerking komt en door wie en waar het aangevraagd moet worden. Met
dit servicecentrum wil de gemeente de aanvrager beter informeren en begeleiden. Het gaat
in eerste instantie om leraren in het basisonderwijs; op korte termijn zal het servicecentrum
zich ook voor andere sectoren openstellen. Het streven is dat het servicecentrum half juli
wordt geopend. Meer informatie bij projectmanager Eric van Aart, e.aart@amsterdam.nl.

Stuurgroep Programma Noodplan lerarentekort
Naast het lerarentekort is er nu ook de coronacrisis. Wat de impact van deze samenloop
zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Leidt de herwaardering van beroepen in vitale
sectoren misschien tot een nieuwe aanwas van leraren en de activering van stille reserves?
Of zullen als gevolg van de coronacrisis meer leraren vertrekken of vervroegd met pensioen
gaan? Hoe dan ook, de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en
de voorspelde recessie zullen ongetwijfeld hun weerslag hebben op het onderwijsveld.
De maatregelen in het noodplan zullen direct worden geraakt door de coronacrisis.
Overheden maken straks financieel andere keuzes. De scholen zetten alle zeilen bij om
de coronacrisis het hoofd te bieden, de geplande implementatie van het noodplan loopt
daardoor vertraging op. En nu de scholen weer opengaan wordt er weer een extra beroep
gedaan op bevoegde leraren, om de leerachterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis
weg te werken. De coronacrisis doet een extra beroep op de draagkracht en draaglast van
leraren, schooldirecteuren, kinderopvang, ouders en leerlingen. Zij verdienen alle steun van
de (gemeentelijke) overheid die ze kunnen krijgen. De komende tijd wordt de samenloop
tussen beide crises gemonitord en waar nodig worden adviezen voor extra maatregelen of
ie
het wijzigen van maatregelen geformuleerd.

Planning en mijlpalen
De voorbereidingen voor de uitvoering van het Noodplan
zijn gestart. De tijd is kort om de maatregelen uit te voeren
en het doel, uiterlijk in 2023, te behalen. Daarom wordt
scherp gelet op de termijnen waarop maatregelen
moeten zijn uitgevoerd en gestuurd op het behalen van
de belangrijke mijlpalen. In de komende maanden worden
de mijlpalen concreter en zullen de eerste resultaten gemeld
kunnen worden.

Okt 2021:
Evaluatie en besluitvorming
vervolgstappen

2020
Schooljaar 19/20
Behoud en werving

Ondersteuning scholen
in omgaan met
langdurig tekort
Wonen, Mobiliteit
en Dienstverlening
Monitoring
en lobby
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2021

2022

Schooljaar 20/21

Schooljaar 21/22

Jan 2021:
Loket Zijinstromers
ingericht

Sept 2020:
Start begeleidingspoule
zij-instromers
Sept 2020:
Start eerste scholen
met maatwerktraject

Sept 2021:
Matchingsplatform
ingericht

Jun 2020:
Eerste loket
gereed

Metingen

3

0

Jan 2023:
Verbeteringen in voortraject
en opleidingen doorgevoerd

Mei 2021:
Loket met CRM
ingericht

1

2

3

Mei 2022:
Servicecentrum voor
beroepsgroepen ingericht
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5

6

7

8
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Sturen met maatregelen op
verschillende oorzaken van tekort

Sturen op vraag en aanbod
Het lerarentekort wordt bepaald door een wisselwerking tussen verschillende
factoren. Door deze factoren te beïnvloeden, kan er worden gestuurd
op vraag of aanbod. Het Programma Noodplan lerarentekort heeft een
maatregelenpakket samengesteld om zo te sturen op vermindering van
het lerarentekort.

Ondersteuning scholen in
omgaan met langdurig tekort
Zorgen dat scholen ondanks
de tekorten in staat zijn om het
onderwijs de komende jaren
vorm te geven. In het noodplan
staan scenario’s hoe scholen
kunnen omgaan met het tekort:
•	
Groepen vergroten.
•	
Een deel van het curriculum
laten verzorgen door
onbevoegden.
•	
Een andere weekstructuur
met inzet van externe
professionals.

Wonen, Mobiliteit en Dienstverlening
•	
Leraren behouden door gunstige
randvoorwaarden te creëren om in
Amsterdam te kunnen wonen en reizen naar
en binnen Amsterdam.
•	
Dienstverlening verbeteren op het
gebied van wonen en mobiliteit door een
servicecentrum in te richten.

Behoud en werving
•	
Goed werkgeverschap
•	
Zij-instroom: impuls in kwaliteit en omvang zij-instroom
en het verleggen van de financiering.
•	
Modulair opleiden.
•	
Platform vraag & aanbod voor invalkrachten.

Lobby en monitoring
•	
Grote stedentoelage; leerkrachten die
werken op scholen met een hoog
schoolgewicht ontvangen een toeslag
bovenop hun huidige salaris.
•	
Met een monitor wordt het tekort in
de stad inzichtelijk gemaakt.

Tekort in Amsterdam is (op dit
moment) ongelijk verdeeld

Lerarentekort per stadsgebied (peildatum 0kt. 2019)

Noord West

Westpoort

Lerarentekort in Amsterdam

Noord

Een doel uit het noodplan is dat er geen ongelijkheid meer is in de verdeling van het tekort
in de stad. Op dit moment is het lerarentekort groter bij scholen met een hoger gemiddeld
schoolgewicht. Op deze scholen is meestal al sprake van kansenongelijkheid, met het
lerarentekort neemt dat toe. Daarom moeten de tekorten gelijker worden verdeeld over alle
scholen. In de schema’s wordt dat dan zichtbaar door een gelijkmatiger inkleuring van de
stadsgebieden.

Westerpa
rk
Centru
m west
Centrum
West en
Oost
De
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Geuzenveld

Osdorp
Slotervaa
rt

Indische buurt
en Oostelijk
havengebied
Ijburg en Zeeburgereiland

Oud
Oost

De Pijp en
Rivierenbuurt

Zuid

De Akker en Nieuw Sloten

Percentage tekort

Noord Oost

Bos
en
Lom
mer

Watergraafsmeer

Buitenveldert en Zuidas

0 – 5%

Gaasperda
m en
Driemon

5 – 10 %
10 – 20 %

Bijlmer
Centrum

Bijlmer Oost

20 en meer

Schoolgewicht* per stadsgebied (peildatum nov. 2018)

Noord West

Westpoort

percentage lerarentekort

aantal scholen met tekort

Noord
Bos
en
Lom
mer

Geuzenveld

West en
De
Baarsjes

Osdorp
Slotervaa
rt

Gem. schoolgewicht

Noord Oost

Westerpa
rk
Centru
m west
Centrum
Oost

Indische buurt
en Oostelijk
havengebied
Ijburg en Zeeburgereiland

Oud
Oost
De Pijp en
Rivierenbuurt

Zuid

De Akker en Nieuw Sloten
Watergraafsmeer
Buitenveldert en Zuidas

<25

Gaasperda
m en
Driemon

25-30
30-35

Van de Amsterdamse basisscholen heeft 14 procent geen lerarentekort en 21 procent heeft
een tekort van meer dan 25%. Volgens de ambitie uit het noodplan om het tekort gelijker
te verdelen zouden de komende periode deze scholen dichter bij elkaar moeten komen.
Links van de tabel zijn de tekortpercentages, in de blokken is het percentage scholen met
betreffend tekort aangegeven.
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35+

Bijlmer
Centrum

Bijlmer Oost

*Schoolgewicht geeft aan hoeveel leerlingen risico lopen op een onderwijsachterstand, waarbij het gewicht groter is als het meer leerlingen betreft.
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Deze monitor betreft specifiek het noodplan lerarentekort
Vanuit de Taskforce Lerarentekort, met vertegenwoordigers van de gemeente, het onderwijs
en de lerarenopleidingen, worden ook maatregelen genomen die zijn gericht op werving
en behoud van leraren en schoolleiders. Het college B&W investeert onder meer in extra
ondersteuning van de scholen met de grootste tekorten, reiskostenvergoedingen voor
leraren van buiten Amsterdam, voorrang bij woningbemiddeling en ondersteuning van
schooldirecteuren. Het complete programma is te vinden op amsterdam.nl/lerarenagenda.

Colofon
Stuurgroep Programma Noodplan lerarentekort
(BBO en gemeente Amsterdam)
Contact: info@bbo.nl of lerarenagenda@amsterdam.nl

Het BBO is de vereniging van
schoolbesturen van het Primair
Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te
Amsterdam

NOODPLAN LERARENTEKORT AMSTERDAM
UPDATE 1 - 16 APRIL 2020

Doel van het Noodplan: in 2023 is het gemiddelde tekort aan bevoegde leraren in het
basisonderwijs in Amsterdam kleiner dan 5% en er is geen ongelijkheid in de verdeling van
het tekort in de stad.

Met deze update informeren we u als schoolleider over de voortgang van de implementatie van
het Noodplan Lerarentekort en we geven u alvast enkele handvatten voor de implementatie.
De coronacrisis doet op dit moment een groot beroep op de draagkracht van onze scholen, die
toch al zo zwaar belast waren door het lerarentekort. De corona-crisis heeft nu natuurlijk de
grootste urgentie. We verwachten desalniettemin dat het lerarentekort de komende jaren
onverminderd groot zal zijn, en daarom hebben de schoolbesturen en de gemeente doorgewerkt
aan maatregelen om het tekort tegen te gaan.
De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam werken sinds enkele maanden
samen in de Stuurgroep Noodplan Lerarentekort aan de implementatie van het noodplan, dat eind
januari is aangeboden aan onderwijsminister Slob. We werken in verschillende project- en
werkgroepen om het noodplan te realiseren. Een beknopt overzicht van de werkwijze en beoogde
effecten vindt u in de tabel hieronder. De maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat de
tekorten worden teruggedrongen en manieren geven om de komende jaren met de tekorten om
te kunnen gaan. De ambitie is om tot een meer gelijkmatige verdeling van de tekorten te komen;
deze zijn nu onevenredig groot op scholen waar de risico’s op een onderwijsachterstand het
grootst zijn. In het noodplan wordt ook uitgegaan van een solidariteitsprincipe, er wordt nog
gewerkt aan de concrete invulling hiervan. Daarvan houden we u op de hoogte.
Pijler
gemeente
Behoud & Werving van
leerkrachten

Projecten/Maatregelen
Amsterdam
– BBO
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