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Ontwikkeling lerarentekort

Deze monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van het lerarentekort in Amsterdam.
Met analyses van het tekort in de stad op gebiedsniveau en het lerarentekort op scholen
met leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand.

Bij de oktobertelling van 2019 bedroeg het lerarentekort 12,6%*. Uit de oktobertelling van
2020 volgt dat het lerarentekort afgenomen is en 10,3% bedraagt. De grafiek rechts laat het
tekort naar schoolgewicht zien. Het schoolgewicht duidt het aandeel leerlingen dat een
verhoogd risico loopt op een onderwijsachterstand. De verschillen van het lerarentekort
tussen scholen met een verschillend schoolgewicht zijn in 2020 kleiner dan in 2019. Het is
een belangrijk doel van het noodplan dat er geen ongelijkheid meer is in de verdeling van
het tekort in de stad.

Aanleiding
Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is groot. Te veel Amsterdamse
kinderen hebben geen vaste leerkracht of een leerkracht die (nog) niet bevoegd is voor
de klas. Daarom is een Noodplan opgesteld met maatregelen om het lerarentekort in het
basisonderwijs terug te dringen. Daarbij is besloten om zo nodig ongelijk te investeren om
de kansengelijkheid te bevorderen.

Doel

Op pagina 3 en 4 vindt u meer informatie over de ontwikkeling van het lerarentekort.

Ontwikkeling totaal tekort

Ontwikkeling tekort naar doelgroep

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

Definitie lerarentekort
Er zijn verschillende definities van het begrip lerarentekort. In deze monitor gaan we
uit van het verschil tussen het aantal leraren (fte’s) dat momenteel werkzaam is en het
aantal dat er in de ideale situatie zou zijn.

Het Noodplan: de drie pijlers
• Maximale inzet op werving en behoud van leerkrachten
• Gelijke verdeling van tekorten
• Scholen ondersteunen in omgaan met tekorten
Hieruit volgen de actielijnen en het pakket maatregelen van het Programma Noodplan
lerarentekort:
• Werving en behoud
• Ondersteuning scholen in omgaan met
langdurig tekort
• Monitoren en lobby
• Wonen, Mobiliteit en Dienstverlening
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* Sommige data wijken gedeeltelijk af ten opzichte van de eerste monitor uit juni 2020. Dit komt doordat
de DUO data voor een aantal schoolbesturen gecorrigeerd/verbeterd zijn.
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Sturen met maatregelen op
verschillende oorzaken van tekort

Het lerarentekort wordt bepaald door verschillende
factoren. Het Noodplan lerarentekort omvat maatregelen
die gezamenlijk gericht zijn op vermindering van het
lerarentekort en een gelijke verdeling van het tekort over
de scholen in de stad.

Scholen ondersteunen
in omgaan langdurige
tekorten
Zorgen dat scholen in staat
zijn om het onderwijs de
komende jaren vorm te
geven. In het noodplan staan
hiervoor tijdelijke scenario’s:
• Groepen vergroten.
• Een deel van het
curriculum laten verzorgen
door andersbevoegden.
• Een andere weekstructuur
met inzet van externe
professionals.

Wonen, mobiliteit en dienstverlening

Behoud en werving

Lobby en monitoring

• Gunstige randvoorwaarden om in Amsterdam te
kunnen wonen en duurzaam te reizen naar en binnen
Amsterdam.
• Optimale dienstverlening op het gebied van wonen
en mobiliteit met het Servicecentrum onderwijs.

• Extra inzet op school- en bestuursniveau op behoud
van personeel en goed werkgeverschap.
• We leiden extra zij-instromers op en begeleiden hen
intensiever. We doen dit vanuit een centrale plek
voor de hele stad.
• Modulair opleiden; doorgroeimogelijkheden voor
onderwijsassistenten en onderwijsondersteunend
personeel met opleidingen op maat.
• Een campagne om het beroep van leraar in
Amsterdam aantrekkelijker te maken voor
Amsterdamse jongeren.
• Besturen kijken kritisch naar de levensvatbaarheid
van kleine scholen in Amsterdam.
• Platform vraag & aanbod voor invalkrachten.

• De Amsterdam toelage; alle leraren in Amsterdam
ontvangen een toelage. Leraren die werken op
een school met veel kinderen met een risico op
achterstand ontvangen een hogere toelage.
• Met de monitor wordt het tekort in de stad
inzichtelijk gemaakt.
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Lerarentekort in Amsterdam is afgenomen
Lerarentekort in Amsterdam - context

Het lerarentekort verschilt per school

In 2020 zijn er meer scholen zijn die geen tekort hebben. Ook zijn er minder scholen
met een tekort van meer dan 25%.
De meeste schoolbesturen in Amsterdam geven aan dat ze in 2020 minder last hebben
van het lerarentekort. De voornaamste reden is dat minder leraren van baan wisselen in
verband met baanzekerheid als gevolg van Covid-19.
Bij scholen waar het aantal leerlingen groeit zien we met de gekozen methodiek
(zie kader onder) dat het tekort toeneemt als het aantal leraren niet mee stijgt.
Bij veel scholen waar de groei van het aantal leerlingen stabiel is, zien we dat het
lerarentekort fors is afgenomen.

Methodiek:
In de methodiek wordt voor iedere school een vergelijking gemaakt met de situatie
in 2015, er wordt dus zichtbaar wat de ontwikkeling is van het tekort sinds 2015 in
2019 en in 2020. 2019 en 2020 kunnen ook onderling vergeleken worden om de
ontwikkeling binnen dit jaar te zien. Bij het bepalen van het tekort wordt rekening
gehouden met de ontwikkeling in aantal leerlingen en de ontwikkeling in de
bekostiging.

Uitleg grafiek: In 2020 heeft 24 procent van de Amsterdamse basisscholen geen
lerarentekort terwijl dit in 2019 maar 15% is. Ook zien we dat 12% van de basisscholen
in 2020 een tekort heeft van meer dan 25% (ten opzichte van 18% in 2019).
De verschillen tussen scholen zijn in een jaar kleiner geworden dus deze ontwikkeling is
in lijn met de ambitie uit het noodplan om het tekort gelijker te verdelen.

• Sommige data wijken gedeeltelijk af ten opzichte van de eerste monitor uit juni 2020. Dit komt
doordat de DUO data voor een aantal schoolbesturen gecorrigeerd/verbeterd zijn.
• De kaart van Amsterdam wijkt af van de eerder gepubliceerde tekorten per stadsgebied door
aanvullingen van ontbrekende scholen waarvan de data pas na de vorige meting beschikbaar was.
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Tekort naar doelgroep
Lerarentekort per stadsgebied, peildatum okt 20191

Schoolweging* per stadsgebied, peildatum 2019

Lerarentekort per stadsgebied, peildatum okt 2020

De twee kaarten links laten de ontwikkeling van het lerarentekort in Amsterdam zien tussen
2019 en 2020. Het lerarentekort in twee gebieden in Zuidoost is afgenomen. In een aantal
gebieden in Nieuw-West is te zien dat het lerarentekort licht is toegenomen. In de kaart
rechtsboven is het schoolgewicht op gebiedsniveau te zien. Bij de oktobertelling van 2020
is te zien dat het lerarentekort gelijker is verdeeld in de stad.

1

Deze kaart wijkt af van de eerder gepubliceerde tekorten per stadsgebied door aanvullingen van

ontbrekende scholen waarvan de data pas na de vorige meting beschikbaar was
* Schoolweging: de maat die de Inspectie van het onderwijs hanteert om de leerlingenpopulatie van
een school in kaart te brengen. Op basis van: het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld
opleidingsniveau van alle moeders op school, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van
de moeder in Nederland en of ouders in de schuldsanering zitten. Bron: CBS
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Planning en mijlpalen

De uitvoering van het Noodplan is gestart. Om de
doelen in 2023 te behalen heeft het programma een
duidelijke planning en mijlpalen voor de uitvoering van
de maatregelen.

Deze monitor betreft specifiek het
Noodplan lerarentekort
DeTaskforce Lerarentekort, met vertegenwoordigers
van de gemeente, de onderwijssectoren po, vo en mbo
en de lerarenopleidingen, zet ook maatregelen in op
werving en behoud van leraren en schoolleiders.
Het complete programma is te vinden op
amsterdam.nl/lerarenagenda.
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Colofon
Stuurgroep Programma Noodplan lerarentekort
(BBO en gemeente Amsterdam)
Contact: info@bboamsterdam.nl of
lerarenagenda@amsterdam.nl

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