
Lerarentekort 

po, vo en mbo

Voorlichtingsbijeenkomst 
regionale aanpak op 11-12-2018



Van overschotten naar tekorten

Voor alle sectoren geldt:

• Verouderd lerarenbestand: veel leraren gaan komende jaren 
met pensioen.

• Instroom in de pabo en lerarenopleidingen is niet voldoende om 
dat te compenseren.

• Economische ontwikkelingen: hoogconjunctuur.
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Ramingen po en vo
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PO VO MBO

Raming tekorten 2022 4.100 fte 700 fte onbekend

Raming tekorten 2027 11.000 fte 1.200 fte onbekend



Een maatschappelijk probleem

Tekorten zijn niet uniek voor onderwijs…

Zorgsector: 

100.000-125.000 personen 

tekort in 2022 
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Aanpak: gezamenlijke verantwoordelijkheid 

5



Aanpak langs zes lijnen

In 2017 plan van aanpak opgesteld:

1. Verhogen in-, door- en uitstroom

2. Stimuleren zijinstroom

3. Behouden leraren

4. Activeren stille reserve

5. Beloning en carrièreperspectief 

6. Stimuleren innovatie
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Regionale verschillen (po)
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Regionale verschillen (vo)
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Regionale aanpak: subsidieregeling
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Doel: 

• Partijen in de regio stimuleren om het lerarentekort in het po, 
vo en mbo gezamenlijk aan te pakken.

Uitgangspunten: 

• Aanpakken kwantitatieve en kwalitatieve tekorten.

• Aansluiten bij de regionale ideeën en bestaande initiatieven. 
Daarom geen inhoudelijke criteria.

• Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor het starten of 
versterken van samenwerking in de regio.



Regionale aanpak: Wat is een regio?
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• Partijen bepalen zelf het gebied (langs gemeentegrenzen). 

• Er kan worden gekozen voor een aanpak per sector po en vo, 
of sector-overstijgend. Mbo sluit aan bij vo. 

• Ten minste een derde van de besturen in de regio neemt deel.

• Met ten minste 800 fte (po) of 1200 fte (vo).

• Minimaal één lerarenopleiding neemt deel.

• Per regio kan per sector maximaal één keer subsidie worden 
toegekend.



Regionale aanpak: subsidieregeling
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• De subsidie bedraagt maximaal €250.000 per regio, per sector. 
Indien bij het vo ook het mbo deelneemt wordt maximaal 
€75.000 extra verstrekt. 

• Voor sector-overstijgende aanvragen is maximaal €500.000 per 
regio beschikbaar (€ 575.000 als ook het mbo deelneemt).

• Cofinanciering verplicht: samenwerkende partijen dragen bij 
aan de kosten van de uitvoering: in geld of inzet personeel.

• Omvang cofinanciering is een derde van de kosten: plan van €
240.000 � subsidie € 160.000 en cofinanciering € 80.000.



Regionale aanpak: subsidieregeling
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• Aanvragen kan tussen 15 januari en 31 augustus 2019. 

• Vooralsnog een regeling voor één jaar. Uitloop van activiteiten 
is mogelijk tot 1 augustus 2020. 

• De effecten van de regeling gemonitord. 

• Er is perspectief op een meerjarige regeling: amendement.



Regionale aanpak: aan de slag
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• Vandaag starten we met de eerste voorlichtings- en 
inspiratiebijeenkomst.

• Op 11 februari wordt samen met het UWV en het 
participatiefonds een inspiratiebijeenkomst georganiseerd.

• Ook worden er bijeenkomsten voor kennisdeling gepland.

• Heb je vragen over de regeling, de aanpak of wil je advies? 
Dan kan je vandaag bij de stand terecht.

• Vanaf morgen bij…



Regionale aanpak: aan de slag
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PO Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland:
Henny Steenbergen, 06 - 22 71 98 13, H.Steenbergen@caop.nl
PO Noord Holland Zuid, Gelderland en Overijssel: 
Simone Hoogenboom, 06-22 61 42 99, S.Hoogenboom@caop.nl
PO Zuid Holland: 
Angela Gomes, 06 - 12 66 23 77, A.Gomes@caop.nl
PO Noord Brabant: 
Suzanne Vos, 06 - 23 20 31 31, S.Vos@caop.nl
PO Limburg: 
Tiny Rompen, 06 – 22 65 26 23, T.Rompen@caop.nl
PO Utrecht, Noord Holland Noord en Zeeland: 
Hans Schwartz, 06 – 46 18 34 59, H.Schwartz@caop.nl

VO Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel: 
Jack de Bruin, 06-22 93 96 65, j.debruin@caop.nl, en 
Marius Bilkes, 06-10 26 95 27, m.bilkes@caop.nl. 
VO Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, Zuid 
Holland en Utrecht: 
Robert Hommen, 06 – 10 07 41 70, r.hommen@caop.nl en 
Kees van der Velden, 06 – 11 38 77 87, k.vandervelden@caop.nl. 


