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Friesland

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt in steeds meer regio’s voelbaar. Echter, niet elke regio zal de komende
jaren in dezelfde mate te maken krijgen met dit tekort: ontwikkelingen in de ene regio zijn niet per definitie hetzelfde als
in een andere regio. Aangezien de arbeidsmarkt in het primair onderwijs een sterk regionaal karakter heeft, is het voor
scholen en schoolbesturen belangrijk om een goed beeld te hebben van de arbeidsmarkt in de regio.
Om de sector hierin te ondersteunen heeft het Arbeidsmarktplatform PO achttien regionale arbeidsmarktanalyses
opgesteld. In de analyses worden cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs op regionaal
niveau inzichtelijk gemaakt. In deze regionale arbeidsmarktanalyse wordt ingegaan op de arbeidsmarkt in de regio
Friesland. Deze regio bestaat enkel uit de RPA-regio Friesland.
In totaal zijn er veertien regionale arbeidsmarktanalyses beschikbaar en vier analyses gericht op de G4. Samen bieden
deze analyses een landelijke dekking. Bent u geïnteresseerd in een andere regionale arbeidsmarktanalyse? U vindt alle
regionale arbeidsmarktanalyses op de website van het Arbeidsmarktplatform PO.

Aantal leerlingen daalt
De behoefte aan leraren in een regio is sterk
afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal
leerlingen in deze regio. Ook andere zaken
spelen hierbij een rol, zoals de uitstroom
van het personeel, personeel dat van functie
wisselt of waarvan de aanstellingsomvang
wijzigt, de organisatie van het werk en de ratio
tussen het aantal leerlingen en het personeel.
Het primair onderwijs heeft de afgelopen
jaren te maken gehad met een teruglopend
aantal leerlingen. Landelijk nam het aantal
leerlingen in de sector tussen 2013 en 2017
met 4,4 procent af, tot 1.515.740 leerlingen in
2017. Ook in de regio Friesland zien we in deze
periode een afname van het aantal leerlingen.
Tussen 2013 en 2017 nam het aantal leerlingen
in deze regio met meer dan 7 procent af, tot
58.253 leerlingen in 2017. De krimp in de regio
Friesland is het meest zichtbaar in het speciaal
onderwijs. In het speciaal onderwijs in deze
regio nam het aantal leerlingen tussen 2013 en

2017 met ruim 17 procent af, terwijl het aantal
leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs
in dezelfde periode met 6 procent steeg.
Landelijk was de krimp het meest zichtbaar in
het speciaal basisonderwijs.

Basisonderwijs 2017

toegekend krijgt, betekent dit dat de school
of gemeente extra geld krijgt. Hoe hoger het
gewicht, hoe hoger het bedrag.2 Landelijk is
in 2017 aan 4,3 procent van alle leerlingen in
het basisonderwijs het gewicht 0.3 toegekend,
terwijl aan 4,1 procent van de leerlingen het
gewicht 1.2 is toegekend. Aan de andere
leerlingen is geen gewicht toegekend. In deze
regio is aan een lager aandeel leerlingen een
gewicht toegekend. In Friesland is aan 3,3
procent van de leerlingen het gewicht 0.3
toegekend en aan 2,4 procent van de leerlingen
het gewicht 1.2.

Voor leerlingen in het basisonderwijs
geldt op dit moment de gewichtenregeling
voor het verhelpen of voorkomen van
onderwijsachterstanden. Het opleidingsniveau
van de ouders of verzorgers bepaalt het
zogenoemde gewicht dat een school toekent
aan een leerling. Als een leerling een gewicht
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De komende jaren zal het aantal leerlingen
in het primair onderwijs naar verwachting
verder dalen, hoewel minder sterk dan
voorheen. Kijken we in meer detail naar de
ontwikkelingen in de regio Friesland, dan zal
ook hier het aantal leerlingen naar verwachting
dalen. De basisgeneratie1 in deze regio zal de
komende jaren afnemen, van 61.032 personen
in 2016 tot 55.923 personen in 2021. Dit komt
neer op een daling van meer dan 8 procent.
Landelijk daalt de basisgeneratie in deze
periode met 3 procent.
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1 De basisgeneratie voor het primair onderwijs bestaat uit de bevolking van 4 t/m 12 jaar, waarbij de 12-jarigen voor 30 procent meetellen. De basisgeneratie biedt meer inzicht in het verwachte aantal leerlingen in een regio.
2 Bron: www.rijksoverheid.nl
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Werkgelegenheid daalt
In 2017 werken in de regio Friesland 6.247 personen in het primair
onderwijs. Samen werken zij 4.351 fte. Dit betekent dat het aantal fte
ten opzichte van 2013 met meer dan 5 procent is gedaald, terwijl het
aantal werkzame personen in dezelfde periode met ruim 4 procent
is gedaald. In Nederland is er in deze periode sprake van een daling
van respectievelijk 2,5 en 1,2 procent. De werkgelegenheid (in fte) in
de regio Friesland is in deze periode met ruim 8 procent het sterkst
gedaald in het speciaal basisonderwijs.
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Een groot deel van het personeel in het primair
onderwijs werkt in deeltijd. Dat zien we ook
in deze regio. In de regio Friesland werkt zo’n
19 procent van het personeel op basis van
een aanstelling van 0 – 0,5 fte, terwijl bijna 40
procent werkt op basis van een aanstelling van

Samenstelling personeel
Het primair onderwijs staat bekend als een sector
waarin relatief veel vrouwen werken. Landelijk
wordt 81 procent van de werkgelegenheid (in
fte) vervuld door vrouwen. In personen ligt dit
aandeel hoger, omdat vrouwen vaker dan hun
mannelijke collega’s in deeltijd werken. Ook in de
regio Friesland zijn veel vrouwen werkzaam. Dit
zien we vooral onder leraren: bijna 85 procent
van de leraren in deze regio is vrouw. Onder
het directiepersoneel in deze regio is, evenals
in Nederland, het kleinste aandeel vrouwen
werkzaam, maar ook hier is ruim 52 procent van
het personeel vrouw.
Het onderwijs staat bekend als een relatief
vergrijsde sector. Dat geldt ook voor het primair
onderwijs. Gemiddeld is in Nederland zo’n
27 procent van het personeel in het primair
onderwijs 55-plus. In Friesland is een groter
aandeel van het personeel 55-plus: 28 procent
in 2017. In deze regio, maar ook in Nederland,
is vooral onder het directiepersoneel een groot
aandeel 55-plussers werkzaam: ruim 45 procent
in 2017. Ter vergelijking: onder leraren is ruim 25
procent van het personeel 55-plus en onder het
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0,5 – 0,8 fte. Vooral onder leraren en onder
het ondersteunend personeel wordt veel in
deeltijd gewerkt. Zo werkt ruim 15 procent
van de leraren en bijna 40 procent van het
ondersteunend personeel in de regio Friesland
op basis van een aanstelling van 0 – 0,5 fte. Ook
in Nederland zien we dat zowel onder leraren
als onder ondersteunend personeel naar
verhouding veel in deeltijd wordt gewerkt. Het
directiepersoneel werkt relatief vaak op basis
van een aanstelling van meer dan 0,8 fte.
Een ruime meerderheid van het personeel
in deze regio, 92 procent, heeft een
vast dienstverband. Dit is hoger dan het
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landelijk gemiddelde. In vergelijking met
het directiepersoneel hebben leraren en
het ondersteunend personeel relatief vaak
een tijdelijk dienstverband. Het hogere
aandeel vaste dienstverbanden onder het
directiepersoneel is mogelijk een gevolg van de
hogere gemiddelde leeftijd onder deze groep.
In 2017 heeft ruim 7 procent van de leraren
en circa 14 procent van het ondersteunend
personeel in de regio Friesland een tijdelijk
dienstverband. Dit komt redelijk overeen met
het landelijke beeld.
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ondersteunend personeel ruim 33 procent.
Tegenover een aanzienlijk aandeel 55-plussers
staat het aandeel jongeren in de sector. In
totaal is bijna 3 procent van het personeel in de
regio Friesland jonger dan 25 jaar. Onder het
ondersteunend personeel in deze regio is het
grootste aandeel 25-minners werkzaam: ruim
5 procent.
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de nieuwe toelatingseisen die vanaf 2015
gelden voor de pabo. Tussen 2013 en 2017
is de instroom van studenten aan de pabo in
deze regio met ruim 31 procent gedaald, tot
144 studenten in 2017. Landelijk is de instroom
tussen 2016 en 2017 weer licht gestegen. Deze
toename is vooral te danken aan het aantal
studenten dat kiest voor de deeltijdopleiding.
Dit beeld zien we niet in deze regio. In 2016
en 2017 zijn in de regio Friesland geen
studenten gestart met de deeltijdopleiding.
De voltijdopleiding in deze regio is wel minder
populair is geworden. Dit komt overeen met
het landelijke beeld.

Aantal gediplomeerden pabo naar opleidingsvorm, 2016

NHL Hogeschool, Leeuwarden
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Verwachte tekorten aan leraren
Als gevolg van de leerlingendaling zal de
werkgelegenheid voor leraren in het primair
onderwijs de komende jaren afnemen. In
Nederland daalt de werkgelegenheid voor
leraren van 85.662 fte in 2018 tot 83.267
fte in 2023. Ook in de regio Friesland zal de

Ondanks de dalende werkgelegenheid
neemt het tekort aan leraren in Nederland
de komende jaren naar verwachting fors toe.
Het tekort ontstaat doordat een relatief grote
groep leraren de komende jaren met pensioen
gaat, terwijl de instroom van nieuwe leraren,
vanuit de lerarenopleidingen of vanuit de stille
reserve, onvoldoende is om in de vraag naar
leraren te voorzien. Landelijk wordt in 2023,
bij ongewijzigd beleid, een tekort van 4.673
fte aan leraren verwacht. Ook in deze regio
zal het tekort naar verwachting toenemen. In
2018 wordt in Friesland een tekort van 34 fte
verwacht. Dit loopt op tot een tekort van 170
fte in 2023.
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 it is gebaseerd op de vestigingsgemeente van de hogeschool. Een hogeschool kan meerdere vestigingen
D
hebben in meerdere gemeenten. Om dit zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen, wordt gekeken
naar de gemeente waar elke vestiging van de hogeschool is gevestigd. Er worden, omwille van de
overzichtelijkheid, geen gegevens gepresenteerd van (vestigingen van) hogescholen in andere regio’s.
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 it is de vraag naar leraren die optreedt omdat personen uit de
D
sector stromen (pensioen of anderszins), minder gaan werken
(inclusief verandering in gebruik van de seniorenregeling), of
een andere functie binnen de sector gaan bekleden.
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Niet alleen het aantal gediplomeerden is de
afgelopen jaren teruggelopen, maar ook het
aantal studenten dat kiest voor de pabo. Deze
daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door

Duaal

Bron: Vereniging Hogescholen

Aantal gediplomeerden pabo blijft nagenoeg
gelijk
De pabo speelt een belangrijke rol op de
arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Niet
alleen de kwaliteit van de opleiding, maar zeker
ook het aantal studenten dat de opleiding
met succes afrondt, is daarom van groot
belang. De afgelopen jaren is het aantal pabogediplomeerden in Nederland fors afgenomen.
In 2012 waren er nog 4.560 afgestudeerden,
in 2016 is dit aantal teruggelopen tot 3.816
afgestudeerden. In de regio Friesland bleef het
aantal afgestudeerden nagenoeg gelijk. In 2012
studeerden in totaal 103 studenten af aan de
pabo’s in deze regio3, in 2016 zijn dit er 105.
Dit komt neer op een stijging van 2 procent.
Dit wil overigens niet zeggen dat dit het
volledige potentiele aanbod aan leraren is.
Zo kunnen afgestudeerden uit andere regio’s
ook naar deze regio komen om te werken als
leraar. Ook kunnen afgestudeerden uit deze
regio ervoor kiezen in een andere regio te gaan
werken of kunnen zij kiezen voor een baan in
een andere sector.

Deeltijd

Bron: Vereniging Hogescholen

Voltijd

werkgelegenheid in deze periode dalen, in
totaal met bijna 7 procent, tot 2.910 fte in
2023.
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Het Arbeidsmarktplatform PO biedt verschillende activiteiten aan die u kunt inzetten
ter versterking van uw arbeidsmarkt- en formatiebeleid. Hieronder vindt u verschillende
voorbeelden.
Meer regionale cijfers?
Adviestraject regionale samenwerking

Scenariomodel PO

De arbeidsmarkt is in rap tempo veranderd
van ‘overschotten’ naar ‘tekorten’. Wanneer
u samenwerkt met collega-besturen in de
regio, beperkt u risico’s. POvoorderegio
ondersteunt initiatieven van schoolbesturen
die willen samenwerken. Een adviseur kan
u ondersteunen bij het verkennen van een
gezamenlijk doel, het concretiseren van
onderlinge afspraken en het formuleren
van juridische en financiële kaders.
Aan het adviestraject zijn geen kosten
verbonden. Wilt u meer weten over de
mogelijkheden voor uw regio, dan kunt
u terecht op www.povoorderegio.nl.

Het Scenariomodel PO is een instrument voor
schoolleiders en schoolbesturen om kosteloos
toekomstscenario’s te maken op basis van de
verwachte leerlingenaantallen. Op die manier
krijgt u inzicht in uw personeelsbehoefte,
de benodigde bekostiging en de benodigde
schoolruimte.

Aanpak lerarentekort
Heeft u in de regio een vernieuwende aanpak
om het aantal en de kwaliteit van toekomstige
leraren te vergroten? En kunnen collega’s
elders in het land van uw experiment, project
of idee leren? Of bent u op zoek naar inspiratie
vanuit andere regio’s? Wij kijken graag met u
mee.

Methodiek strategische personeelsplanning
Hoeveel onderwijspersoneel hebt u de
komende vijf jaar nodig? Wie stroomt er uit?
Hoe zijn deze medewerkers ingeschaald?
Hoe zorgt u dat er voldoende en goed
gekwalificeerde leraren voor de klas staan?
Om deze vragen te beantwoorden, is
strategische personeelsplanning nodig.
Het Arbeidsmarkplatform PO heeft een
rekenmodel strategische personeelsplanning
ontwikkeld dat u daarbij helpt.

Scenariomodel PO

Adviestraject regionale
samenwerking

Arbeidsmarktplatform PO
Methodiek strategische
personeelsplanning

Arbeidsmarktplatform PO

Bent u op zoek naar aanvullende gegevens
over de arbeidsmarkt in uw regio, bijvoorbeeld
over uw eigen school, schoolbestuur of
samenwerkingsverband? Of heeft u een andere
vraag over regionale arbeidsmarktgegevens?
Het Arbeidsmarktplatform PO helpt u graag.

Het Arbeidsmarktplatform PO is het
expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het
primair onderwijs van de werkgeversorganisatie
(PO-Raad) en de werknemersorganisaties (AOb,
AVS, CNV Onderwijs en de FvOv). U kunt bij
het Arbeidsmarktplatform PO terecht voor
ondersteuning bij vraagstukken op het gebied
van arbeidsmarktbeleid en professionele
werkomgeving. De wensen en behoeften van de
sector staan hierbij centraal.
Voor vragen en informatie over het
Arbeidsmarktplatform PO kunt u contact met
ons opnemen via:
(070) 376 57 70
info@arbeidsmarktplatformpo.nl
www.arbeidsmarktplatformpo.nl
Twitter
Linkedin
YouTube
Om op de hoogte te blijven van het laatste
nieuws en onze activiteiten kunt u zich
aanmelden voor onze nieuwsbrief.

ARBEIDSMARKTPLATFORM
PO. Van en voor
werkgevers en werknemers
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