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Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, 
eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente 
Leeuwarden, ingediend op 27 september 2019. De vragen zijn afkomstig van D66 en gaan over 
het Lerarentekort in de gemeente Leeuwarden.

Vragen Antwoorden
1. Kan het college aangeven hoe groot 

precies het lerarentekort op dit 
moment is bij de PO-scholen in de 
gemeente Leeuwarden?

Dat kunnen wij in absolute zin niet. De gestelde 
vraag ziet op een maatschappelijk vraagstuk dat in 
eerste instantie de verantwoordelijkheid is van het 
onderwijs. Het lerarentekort is het gevolg van 
Rijksbeleid, imagoschade/werkdruk, instroom bij 
de PABO’s , de omstandigheden binnen het 
onderwijs en de geografische ontwikkeling. In de  
jaarstukken en begrotingen van de schoolbesturen 
van het openbaar onderwijs wordt aangegeven dat 
het rond krijgen van de formaties steeds moeilijker 
wordt. Wij zullen tijdens de eerst volgende LEJA 
vergadering dit onderwerp laten agenderen en bij 
alle schoolbesturen navraag doen over het absolute 
probleem. 

2. Onderkent het college dat de    
situatie omtrent het lerarentekort, 
ook voor onze gemeente, steeds 
nijpender wordt.

Vanuit de openbare schoolbesturen hebben wij nog 
geen concrete signalen concrete ontvangen dat op 
dit moment in onze gemeente de situatie nijpend 
is. Wij kunnen ons wel voorstellen dat gelet op de 
landelijke ontwikkelingen en krimp in de regio een 
tekort aan leerkrachten kan ontstaan.
  

3. Is het college reeds in gesprek is 
met de schoolbesturen over het 
lerarentekort?

4. Zo ja, welke rol ziet het college 
voor zichzelf in het terugdringen van 
het lerarentekort?

5. Zo niet, is het college van plan dit 
op  korte termijn te doen?

Wij laten dit onderwerp, zoals hierboven 
aangegeven, agenderen in de LEJA en faciliteren 
op die manier het gesprek hierover. Daarnaast 
wordt wel met de besturen voor openbaar 
onderwijs binnen de gemeente Leeuwarden 
gesproken over het toekomstbestendig onderwijs 
bij het beoordelen van de jaarstukken. In deze 
gesprekken komt de inzet van het personeel in 
relatie tot instandhouding altijd aan de orde.

De verantwoordelijkheid voor het terugdringen van 
het lerarentekort ligt primair bij het onderwijs in 
samenwerking met de onderwijskoepels en 
vakbonden. De gemeente kan in overleg met 
schoolbesturen relaties leggen met sociale zaken 
met betrekking tot het mogelijk werven en 
opleiden van leerkrachten en onderwijsassistenten.

Zoals aangegeven laten wij dit onderwerp 
agenderen in de LEJA en faciliteren het gesprek 
hierover.



Blad 2

6. Is het college van mening dat de  
toenemende lerarentekorten ook in
onze gemeente aangepakt moeten
worden.

7. Als het college dit onderkent, ziet 
het college dan ruimte binnen het 
onderwijsbudget om dergelijke 
veranderimpulsen te faciliteren?

8. Zo niet, wat doet of gaat het college
doen om het lerarentekort aan te 
pakken binnen onze gemeente?

9. Zouden fusies van scholen die onder 
de opheffingsnorm zitten met 
andere basisscholen op de lange 
termijn ook een oplossing kunnen 
zijn in onze gemeente om het 
lerarentekort te bestrijden?

10. Zo ja, is het college bereid dit mee 
te nemen in het nog nieuw te       
schrijven integrale  
onderwijshuisvestingsplan voor de 
gemeente Leeuwarden?

Wij hebben, zoals eerder aangegeven, nog geen 
concreet zicht op de materie. Daarnaast zijn wij 
met de D66 fractie van mening dat een tekort aan 
leerkrachten geen goede ontwikkeling is en mede 
op landelijk niveau dient te worden aangepakt.

Nee. Financiële middelen beschikbaar stellen aan 
het onderwijs op het gebied van personeel is een 
alleenrecht van de rijksoverheid. Als een gemeente 
op dit vlak middelen beschikbaar stelt aan 
schoolbesturen, om leerkrachten aan te trekken of 
onderwijs assistenten aan te stellen, vallen deze 
onder de materiële en financiële gelijkstelling: de 
zogenoemde doorbetalingsverplichting aan de 
schoolbesturen.

Binnen de gemeente vinden er gesprekken plaats 
met de Hoge Scholen inzake het curriculum van de 
PABO bijvoorbeeld over een opleiding tot  IKC 
leerkracht. Daarnaast zijn er binnen het primair 
onderwijs initiatieven c.q. opleidingsscholen waar 
PABO-studenten en zij-instromers ervaringen op 
kunnen doen voordat zij definitief het onderwijs in 
gaan.

Fusies van scholen  is wettelijk een zaak van het 
schoolbestuur op grond van richtlijnen van het 
ministerie. Als gemeente hebben wij ons te houden 
aan de wet. Als met het fuseren van een school 
c.q. samenwerking een oplossing kan worden 
gevonden voor een mogelijk lerarentekort is dat 
een positief neveneffect voor het onderwijs in met 
name de krimpregio’s. In de jaarstukken van de 
besturen voor openbaar onderwijs wordt het rond 
krijgen van de personeelsformatie als risico 
benoemd. 

Wij hebben opdracht gegeven voor het opstellen 
van een voorzieningenplanning t/m 2030. Na de 
inventarisatie gaan wij met de schoolbesturen in 
gesprek. Hierbij zullen alle aspecten aan de orde 
komen. Dus ook het toekomst bestendig onderwijs 
met daarbij het in standhouden van scholen in de 
stad en het platteland. 
  

Leeuwarden, 19 november 2019

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
   
burgemeester.

secretaris.


