
 

Schriftelijke vragen: Lerarentekort   

Maandag 27 September 2019, 

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, 

van het regelement van orde voor de vergadering van de raad der gemeente Leeuwarden 

Geacht College, 

Vandaag vernam D66 het bericht dat een basisschool in Amsterdam de deuren moet sluiten, naar eigen 

zeggen vanwege het tekort aan leraren.1 Begin september kwam er ook een bericht dat de scholenkoepels 

van de vijf grootste steden aandacht vragen in een brief aan de minister voor het lerarentekort. Volgens hen 

zijn er structurele oplossingen nodig en is de situatie nijpend.2 Ook werd er vandaag bekend dat leraren in 

het basis- en voortgezet onderwijs een landelijke stakingsdag aangekondigd hebben met onder andere als 

doel om aandacht te vragen voor het toenemende lerarentekort.3 De fractie van D66 maakt zich zorgen om 

deze ontwikkelingen en heeft daarom de volgende vragen: 

1. Kan het college aangeven hoe groot precies het lerarentekort op dit moment is bij de PO-scholen in 

de gemeente Leeuwarden?  

D66 is van mening dat de basisscholen, ook in de gemeente Leeuwarden, steeds lastiger aan leraren 

kunnen komen. Zo blijkt ook uit brieven die ouders krijgen over ´Vervanging bij ziekte of afwezigheid 

leerkracht´. De invalpool wordt steeds kleiner en er moeten onorthodoxe maatregelen genomen worden om 

toch maar mensen voor de klas te krijgen. 

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

nijpender wordt. 

De gemeente staat aan de lat voor datgene waar ze wettelijk toe verplicht is op het gebied onderwijs, zoals 

bijvoorbeeld huisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht. Deze taken worden vanzelfsprekend zorgvuldig in 

goede afstemming met de schoolbesturen vervuld.  Daarnaast heeft de gemeente echter de vrijheid om in 

samenwerking met de schoolbesturen op meer vlakken in te zetten dan alleen op de wettelijke verplichte 

taken en daar (financiële) middelen voor beschikbaar te stellen of maatregelen te nemen die bevorderlijk zijn 

voor het aantrekken van leerkrachten. Denk aan nog betere huisvesting. Maar ook de inzet van 

onderwijsassistenten is een mogelijkheid. 

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? 

De gemeente Rotterdam werkt al aan een verdere intensivering voor de aanpak van het lerarentekort. Ze 

nemen maatregelen zoals extra subsidie voor zij-instromers, subsidie om onderwijsassistenten op te leiden 

zodat die kunnen doorstromen naar een baan als docent of extra leerwerkplaatsen zodat leraren-in-opleiding 

 
1 https://nos.nl/artikel/2303487-basisschool-amsterdam-dicht-om-tekort-aan-leraren.html (Geraadpleegd op 27-11-
2019) 
2 https://nos.nl/artikel/2300718-scholen-in-grote-steden-vragen-om-crisisaanpak-lerarentekort.html (Geraadpleegd 
op 27-11-2019) 
3 https://nos.nl/artikel/2303554-leraren-dreigen-met-landelijke-staking-op-6-november.html 
(Geraadpleegd op 27-11-2019) 
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al ingezet kunnen worden als docent. Wij onderkennen dat de problemen niet zo nijpend zijn als in 

Rotterdam, maar willen graag dergelijke problemen zoals nu in Rotterdam en Amsterdam zoveel mogelijk 

voorkomen.  

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?  

Een van de oplossingen die vandaag voorbij kwam is bijvoorbeeld dat scholen die onder de opheffingsnorm 

vallen sneller na moeten gaan denken over fusieplannen met andere basisscholen. Slob roept scholen die 

ook onder de zogenoemde opheffingsnorm zitten op „tijdig te handelen”. Daarnaast kijkt de minister of de 

regels voor scholen in de toekomst misschien moeten worden aangescherpt, zodat scholen niet te lang 

kunnen openblijven als ze te weinig leerlingen hebben. 

9. Zou dit op de lange termijn ook een oplossing kunnen zijn voor basisscholen 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? 

 

Namens D66 Leeuwarden, 

Met vriendelijke groet, 

Johan Magré 

 


