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INSTROOM SECTOR PO
VERTREK SALDO

UITSTROOM

Jaar VO MBO VO MBO VO MBO

2013 92 48 173 28 265 76

2014 112 24 183 100 295 124

2015 146 29 213 85 359 114

2016 243 38 111 82 354 120

2017 359 81 18 54 377 135

Mobiliteit van leraren  
in het primair onderwijs nader bekeken 

Hoe zit het met de mobiliteit van leraren  
in het primair onderwijs (po) in tijden van 
leraren tekort? Arbeidsmarktplatform PO  
liet het onderzoeken. 

Mobiliteit  
tussen onderwijssectoren
De mobiliteit tussen onderwijssectoren is niet groot. Jaarlijks 
verlaten weinig leraren het po voor een baan in het vo of mbo. 
Andersom stappen relatief weinig leraren uit het vo en mbo 
over naar het po. Opvallend is wel de stijging van het aantal 
nieuwe leraren po afkomstig uit het vo:

Mobiliteit  
binnen het primair onderwijs
Leraren kiezen er steeds vaker voor om als leraar op een andere 
school in de sector te gaan werken. Dat doen ze vooral op een 
school binnen hetzelfde schoolbestuur. In 2013 gold dat voor 
3,9 procent van het totaal aantal leraren in het po, in 2017  
voor 4,7 procent. 

Opvallender is de stijging van het aantal leraren dat overstapt naar 
een school van een ander bestuur: van 0,9 procent van het totaal 
aantal leraren in het po in 2013 naar 4,4 procent in 2017. De 
precieze oorzaak van deze stijging is niet bekend. Misschien gewoon 
omdat het kan: het lerarentekort biedt ook extra baankansen.

ZELFDE BESTUUR                   ANDER BESTUUR

Jaar
wordt directeur, 

zelfde school
wordt directeur, 
andere school

blijft leraar, 
andere school

wordt 
directeur

blijft 
leraar Totaal

2013 207 89 5003 41 1163 6503

2014 271 118 5142 59 1575 7165

2015 268 116 5187 103 2405 8079

2016 265 106 5462 126 3362 9321

2017 299 130 5846 158 5414 11847
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Mobiliteit  
tussen arbeidsmarktregio’s
Leraren zijn vooral mobiel binnen de eigen regio. Toch neemt 
ook de mobiliteit buiten de eigen regio toe. Vooral in het laatste 
jaar is er in diverse regio’s een vertrekoverschot van meer dan  
2 procent van het totaal aantal leraren. Dit betekent dat meer 
leraren de regio verlaten dan erbij komen. Met name in het 
laatste jaar is in een aantal regio’s sprake van vertrekoverschot-
ten van meer dan 2% van de formatie leraren. Het gaat daarbij 
om de regio’s Groot Amsterdam, Amsterdam, Almere,  
’s-Gravenhage, Rotterdam en de Achterhoek. Van de vier grote 
steden valt Utrecht hier met een vertrekoverschot van 1% dus 
buiten. Almere is de arbeidsmarktregio met het grootste 

Meer lezen
Wil je meer weten over dit onderwerp?  
Lees dan het onderzoeksrapport ‘Arbeidsmobiliteit van 
leraren primair onderwijs’ van onderzoeksbureau 
CentERdata.

Ben je benieuwd naar meer cijfers over het po?  
Bekijk dan de Onderwijsatlas.

Disclaimer:
De gegevens in deze factsheet hebben als peildatum 1 oktober. Zo betekent ‘2013’: van 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2014.

Welke leraren zijn mobiel  
en wie niet? 
Over het algemeen zijn mobiele leraren wat jonger dan 
niet-mobiele leraren en zijn mannen mobieler dan vrouwen.  
Salaris lijkt geen doorslaggevende reden te zijn van mobiliteit: 
het salaris van mobiele leraren stijgt over het algemeen niet  
veel meer dan dat van niet-mobiele leraren. Wel zijn leraren 
met een salaris in de laagste periodieken, vaak beginnende 
leraren, duidelijk mobieler dan hun collega’s. Verder spelen 
denominatie, type school en schoolomvang en andere school-
kenmerken een rol bij de mobiliteit van leraren. 

VERTREKOVERSCHOTTEN EN VESTIGINGSOVERSCHOT 
LERAREN PO PER ARBEIDSMARKTREGIO

2013 2017

Mobiliteit van leraren  
in het primair onderwijs nader bekeken 

vertrekoverschot (meer dan 4%). Aan de andere kant zien we 
ook regio’s met een vestigingsoverschot. Hier vestigen zich meer 
leraren dan er vertrekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regio 
Midden-Gelderland (zie figuur hieronder).

Situatie in de vier grote steden
In de vier grote steden (G4) is het vestigingsoverschot om-
geslagen in een aanzienlijk vertrekoverschot. In 2013 verlieten 
128 leraren de G4 en kozen 141 leraren voor een baan in de 
G4; in 2017 verlieten 818 leraren de G4 en kozen slechts  
448 leraren voor de G4. 
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ARBEIDSMARKTPLATFORM 
PO. Van en voor 
werkgevers en werknemers

https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/fileadmin/bestanden/bijlagen_nieuws_agenda/2019/arbeidsmobiliteit-van-leraren-primair-onderwijs.pdf
https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/fileadmin/bestanden/bijlagen_nieuws_agenda/2019/arbeidsmobiliteit-van-leraren-primair-onderwijs.pdf
https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/fileadmin/bestanden/afbeeldingen/nieuws_agenda/2019/APPO_Onderwijsatlas_2019.pdf

