
      
 
Aan: de Amsterdamse onderwijsprofessionals 
Datum: 1 februari 2023 
 
Betreft reactie op artikel Parool 30 januari jl.  
  
Beste onderwijsprofessionals,   
 
Afgelopen maandag publiceerde Het Parool een interview met drie Amsterdamse schoolbestuurders 
die namens het BBO vooruitblikken op de toekomst van het onderwijs nu deze zo stevig onder druk 
staat door het lerarentekort. In jullie werk worden jullie dagelijks geconfronteerd met de tekorten 
die er zijn en dat noopt de besturen om na te denken hoe wij onderwijsteams zo goed mogelijk 
kunnen helpen om jullie werk te blijven doen en leerlingen het onderwijs te geven dat zij verdienen.  
 
Uiteraard zijn alle Amsterdamse schoolbesturen van mening dat een bevoegde en bekwame leraar 
voor iedere klas de allerbeste manier is om de kwaliteit van onderwijs te garanderen. Tot onze spijt 
ontbreekt het ons momenteel aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten om deze garantie ook te 
kunnen geven aan elke leerling. Dat betreuren wij ten zeerste en daarom werken wij ook al een 
aantal jaar intensief samen met de gemeente en het Rijk om ervoor te zorgen dat wij ons 
onderwijspersoneel zo goed mogelijk behouden voor onze scholen en tegelijk nieuw, goed 
gekwalificeerd personeel blijven werven. De inzet daarvoor is intensief, maar zullen wij met volle 
kracht voort blijven zetten. Het doel is en blijft dat elke klas weer een bevoegde, bekwame leraar 
voor de klas krijgt. 
 
Ondertussen constateren wij dat de huidige situatie vraagt om creativiteit en flexibiliteit om te 
voorkomen dat leerlingen het kind van de rekening worden als gevolg van lesuitval. Sinds enige tijd 
werken we daarom samen met de gemeente in het kader van het noodplan lerarentekort. Dit 
noodplan is erop gericht om leraren zo goed mogelijk te ondersteunen en belonen en in het uiterste 
geval lesuitval te voorkomen met inzet van andersbevoegde professionals, zoals vakleerkrachten 
cultuur en sport. Wij willen benadrukken dat de bevoegde leerkracht de kern van ons onderwijs is en 
blijft. Onderwijs geven is een mooi, maar ook uitdagend vak waarvoor kwalificatie een vereiste is. Dat 
besef en principe blijft voor ons als een paal boven water staan.  
 
Het was onze intentie om hier duidelijkheid over te geven in het interview in het Parool, maar helaas 
moeten we constateren dat onbedoeld het beeld is ontstaan dat wij een nieuwe onderwijsvorm tot 
standaard wilden maken. Wij begrijpen dat dit tot onrust onder ons eigen onderwijspersoneel heeft 
geleid. Dat vinden wij jammer omdat wij waardering voelen en willen uitstralen voor de grote inzet 
die jullie dagelijks leveren voor de leerlingen van onze scholen en ons terdege realiseren dat er veel 
van jullie wordt gevraagd in deze tijd van grote tekorten. 
 
Het blijven zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, is een grote opgave in deze ingewikkelde tijd. 
Maar zal altijd ons enige doel zijn en blijven. Daar hebben we jullie inzet, creativiteit en ideeën 
onverminderd bij nodig. We blijven hierover met elkaar, scholen én bestuur, in gesprek, zoals we dat 
gewend zijn. 
 



Met vriendelijke groet, in overeenstemming met wethouder Moorman, 
 

 
 
Lieke Thesingh 
Onafhankelijk voorzitter 
 
  
 
 


