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Inleiding
De afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport heeft Onderzoek & Statistiek gevraagd om de uitvoering van
het actieplan ‘Leraren voor Almere’ te monitoren. De uitvoering van het actieplan is in 2019 gestart.
In het eerste kwartaal van 2020 is de raad op de hoogte gebracht door een raadsbrief.
Deze monitor rapporteert over het tweede kwartaal van 2020 en is gebaseerd op kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens. Er zijn interviews afgenomen met betrokkenen en er is gebruik gemaakt van
bronmateriaal.
Om de ontwikkeling van het lerarentekort in Almere in kaart te brengen is er gekeken naar
ontwikkelingen in het recente verleden, de huidige positie van het lerarentekort in Almere en naar
de verwachtingen voor de toekomst. Ontwikkelingen vanuit het recente verleden laten zien dat de
arbeidsmarkt voor leerkrachten primair en voortgezet onderwijs in Flevoland in het algemeen gezien
krapper is dan in Nederland gemiddeld. De pieken in krapte zijn in Flevoland extremer dan in
Nederland gemiddeld. Als er sec gekeken wordt naar de cijfers over het aantal leerlingen per
leerkracht in Almere ten opzichte van de vier grootste Nederlandse gemeenten, is het deze
verhouding in Almere relatief hoog. Almere telt in het algemeen gezien relatief veel leerlingen per
leerkracht. Dit kan een aanwijzing zijn van het bestaan van verborgen vacatures of de inzet van
vervangers of tijdelijk personeel. Bij het bepalen van de verhouding tussen de aantallen leerlingen
per leerkracht wordt namelijk alleen gekeken naar de reguliere formatie. De inzet van vervangers,
stagiaires, gastdocenten en uitzendkrachten wordt niet meegenomen.
Een inventarisatie van cijfers over het ‘heden’ laat zien dat het huidige aantal openstaande vacatures
niet erg hoog is. Een inventarisatie ten behoeve van het opstellen van het noodplan lerarentekort uit
begin 2020 laat echter een grote verborgen vraag aan leerkrachten zien. De verborgen vraag naar
leerkrachten betreft de vraag naar leerkrachten waarvoor geen vacature uitgezet wordt maar die
anders ingevuld wordt. Bijvoorbeeld, doordat directeuren of IB-ers (meer) voor de klas gaan staan.
Als naast gepubliceerde vacatures ook de verborgen vraag meegeteld wordt, komt het tekort aan
gepubliceerde plus verborgen vacatures binnen het Almeerse primair onderwijs begin 2020 uit op
totaal 137 fte.
Bij het opstellen van de raming van het lerarentekort over de periode 2019-2024 is het bestaan van
deze verborgen vraag naar leerkrachten meegenomen. Uitkomst van de raming is dat het
lerarentekort in Almere naar verwachting zal oplopen tot 200 fte in 2024/2025. Het lerarentekort
loopt hiermee zonder ingrijpen op van 11,3% in 2019/2020 tot 15,7% in 2024/2025.
Begrijpelijkerwijs is bij het uitvoeren van het actieplan ‘Leraren voor Almere’ in het tweede kwartaal
vertraging opgelopen. Door de coronacrisis konden bijeenkomsten niet plaatsvinden en hadden
schoolbesturen andere prioriteiten.
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Deel 1. Cijfermatige gegevens ontwikkeling lerarentekort Almere
Om de ontwikkeling van het lerarentekort in Almere in kaart te brengen kan er zowel gekeken
worden naar ontwikkelingen in het recente verleden, de huidige positie van het lerarentekort in
Almere als naar verwachtingen voor de toekomst. Om de ontwikkelingen van het lerarentekort in
Almere (of soms: Flevoland) in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit tabel 1.
Periode
Recente historie

Huidige situatie

Verwachtingen voor de toekomst

Gegevens
Ontwikkeling van de spanning op de
arbeidsmarkt voor leerkrachten in Flevoland
ten opzichte van Nederland (bron gegevens:
UWV)
Ontwikkeling tussen de verhouding tussen het
aantal leerlingen en leerkrachten binnen de
verschillende soorten onderwijs (bron
gegevens: DUO)
Aantal openstaande vacatures voor
leerkrachten bij Meesterbaan (peildatum
gegevens: 17 augustus 2020)
Vergelijking van de spanning op de
arbeidsmarkt in Flevoland met de spanning in
andere regio’s. Hiervoor worden de meest
recente gegevens gebruikt die halverwege
augustus 2020 beschikbaar zijn.
Vergelijking van de verhouding tussen het
aantal leerlingen en leerkrachten in Almere met
andere gemeentes. Hiervoor worden de meest
recente gegevens gebruikt die halverwege
augustus 2020 beschikbaar zijn.
Uitkomsten van de inventarisatie van de vraag
naar leerkrachten op de verschillende Almeerse
scholen. Deze inventarisatie is in begin 2020
uitgevoerd in het kader van het opstellen van
het noodplan lerarentekort. Bij deze
inventarisatie is expliciet ook aandacht
geschonken aan de vraag naar leerkrachten
waarvoor geen vacatures uitgezet worden,
maar die op een andere manier ‘opgelost’
wordt
Uitkomsten van de raming lerarentekort
Almere 2020 over de periode 2019-2024

Tabel 1: Gebruikte gegevens
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Ontwikkeling van het lerarentekort in het recente verleden
Ontwikkeling van de spanning op de arbeidsmarkt
Om de stand van zaken rond het lerarentekort in kaart te brengen kan gekeken worden naar de
ontwikkeling van de spanning op de arbeidsmarkt voor pedagogische beroepen. Het UWV gebruikt
de Spanningsindicator Arbeidsmarkt: de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het
aantal personen met een ww-uitkering met een verstreken ww-duur van minder dan een half jaar
(benadering direct beschikbaar aanbod).
De spanningsindicator kan als volgt ‘gelezen’ worden. Een laag getal geeft een ruime arbeidsmarkt
weer. Er zijn relatief weinig vacatures ten opzichte van het aantal kortdurende werklozen. Des te
hoger het getal, des te krapper de arbeidsmarkt.
Figuur 1 en 2 geven een overzicht van de ontwikkeling van de krapte op de arbeidsmarkt voor
leerkrachten basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Flevoland ten opzichte van landelijk
(gegevens specifiek voor Almere zijn niet beschikbaar).
De figuren laten zien dat de arbeidsmarkt in Flevoland voor leerkrachten primair en voortgezet
onderwijs in het algemeen gezien krapper is dan in Nederland gemiddeld. Vanaf het eerste kwartaal
2018 loopt de krapte op en zijn vooral de ‘pieken’ in krapte extremer. Voor zowel primair als het
voortgezet onderwijs lijkt er in de krapte voor Flevoland en Nederland een jaarpatroon te zitten: de
arbeidsmarkt is vooral krap in het tweede kwartaal van het jaar. De pieken in krapte zijn in
Flevoland extremer dan in Nederland gemiddeld.
Voor de periode 2016 tot en met het eerste kwartaal van 2020 was er voor leerkrachten primair
onderwijs een sterke ‘piek’ in krapte in eerste en tweede kwartaal van 2019. Voor de leerkrachten
voortgezet onderwijs lag de sterkste piek in krapte (tot en met het eerste kwartaal 2020) wat eerder
in het eerste kwartaal van 2018.
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Figuur 1: Ontwikkeling Spanningsindicator UWV Flevoland en Nederland, leerkrachten
basisonderwijs
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Figuur 2: Ontwikkeling Spanningsindicator UWV Flevoland en Nederland, leerkrachten voortgezet
onderwijs
Ontwikkeling in de verhouding tussen het aantal leerlingen en leerkrachten
DUO geeft voor verschillende regio’s en vijf gemeenten een overzicht van de verhouding (ratio)
tussen aantallen leerlingen en leerkrachten voor de verschillende soorten onderwijs. De vijf
gemeenten die uitgelicht worden zijn de vier grootste gemeenten en Almere. Deze vijf gemeenten
zijn de vijf gemeenten waarvoor de landelijke aanpak lerarentekort van kracht is.
De weergave heeft een belangrijk aandachtspunt. Bij het berekenen van deze verhouding wordt er
alleen gekeken naar de reguliere formatie van leerkrachten binnen een school. De inzet van
vervangers, stagiaires, gastdocenten en uitzendkrachten wordt niet meegenomen met de
berekening van de ratio leerlingen per leerkracht.
Figuur 3 laat de ontwikkeling zien van de verhouding zien tussen het aantal leerlingen per leerkracht
in Almere en de vier grootste Nederlandse gemeentes (G4). De figuur laat zien dat het aantal
leerlingen per leerkracht in Almere (de blauwe lijn) in het reguliere basisonderwijs en het
(voortgezet) speciaal onderwijs ten opzicht van de G4 relatief hoog is. Per leerling staan in Almere in
het reguliere basisonderwijs en het (v)so relatief weinig leerkrachten (reguliere formatie) voor de
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klas. Voor het speciaal basisonderwijs en het voortgezet onderwijs geldt dat de inzet van
leerkrachten per leerling in Almere ongeveer in lijn ligt met de inzet in de vier grootste gemeentes.
Wel valt Almere aan de bovenkant van het spectrum.
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Figuur 3: Ontwikkeling van de verhouding (ratio) tussen het aantal leerlingen en leerkrachten in
Almere en vier grootste Nederlandse gemeentes. De blauwe lijn geeft de ontwikkeling van de ratio
leerlingen per leerkracht voor Almere weer.

Huidige stand van zaken lerarentekort
Aantal vacatures op Meesterbaan
De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal vacatures die op 17 augustus 2020 uitstaan op
de website van Meesterbaan. Het totaal aantal openstaande vacatures is niet erg hoog. Op
basisscholen op maximaal 10 kilometer afstand van Almere staan in totaal 4 vacatures open. Wordt
er gekeken naar een afstand van maximaal 25 kilometer loopt het aantal vacatures op tot 19
vacatures. Ook voor het voortgezet onderwijs staan er in augustus vacatures open, maar ook daar
zijn de aantallen beperkt.
Dat het aantal openstaande vacatures op 17 augustus laag is kan goed te maken hebben met de
zomerperiode. Deze dag is de eerste dag de scholen in de regio Noord na de vakantie weer open
gaan.
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Tabel 2: Openstaande vacatures in de buurt van Almere op de peildatum van 17 augustus 2020 op
Meesterbaan.nl
Afstand tot Almere
<10 km
<25 km
<10 km
<25 km
<10 km
<25 km
<10 km
<25 km
<10 km
<25 km

basisonderwijs
voortgezet onderwijs
mbo
vso
sbo en so

Aantal openstaande vacatures
4
19
4
10
0
0
0
0
0
0

Vergelijking van de spanning op de arbeidsmarkt in Flevoland met de spanning in andere regio’s
Tabel 3 geeft voor Flevoland, de respectievelijke regio’s van de vier grootste Nederlandse
gemeenten, twee nabij Almere gelegen regio’s en twee meer stedelijke gebieden buiten de
Randstad een overzicht van de spanning op de arbeidsmarkt voor leerkrachten in het eerste
kwartaal van 2020.
Deze vergelijking laat zien dat arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2020 in veel van deze
gebieden (zeer) krap en soms ook gemiddeld is. Wat betreft de krapte op arbeidsmarkt voor
leerkrachten primair onderwijs komt Flevoland in dit eerste kwartaal als relatief positief naar voren:
de spanning op de arbeidsmarkt is gemiddeld. Voor leerkrachten voortgezet onderwijs geldt dat de
Flevolandse arbeidsmarkt in verhouding tot de andere regio’s juist relatief krap is. Latere metingen
over latere kwartalen van 2020 moeten laten zien hoe de krapte op de arbeidsmarkt in de
verschillende regio’s zich verder ontwikkelt.
Tabel 3: Typering spanning arbeidsmarkt Flevoland ten opzichte van andere regio’s, leerkrachten
primair onderwijs, leerkrachten voortgezet onderwijs, eerste kwartaal 2020
Regio

Rijk van Nijmegen
Gooi en Vechtstreek
Midden Utrecht
Amersfoort
Groot Amsterdam
Haaglanden
Rijnmond
Zuid Oost Brabant (hierbinnen
ook: Eindhoven)
Flevoland
Nederland

Typering spanning
arbeidsmarkt leerkrachten
primair onderwijs
Geen gegevens beschikbaar
krap
krap
krap
zeer krap
krap
Geen gegevens beschikbaar

Typering spanning
arbeidsmarkt leerkrachten
voortgezet onderwijs
gemiddeld
gemiddeld
krap
gemiddeld
gemiddeld
krap
krap
krap

gemiddeld
krap

krap
krap
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Vergelijking van de verhouding tussen aantallen leerlingen en leerkrachten in Almere ten opzichte
van andere gemeentes
Figuur 4 geeft een overzicht van de ratio leerlingen per leerkracht op scholen in Almere en de vier
grootste Nederlandse gemeenten voor het jaar 2019 (meest recente gegevens). Ook voor deze
vergelijking geldt dat er bij het berekenen van deze verhouding er alleen gekeken wordt naar de
reguliere formatie van leerkrachten binnen een school. De inzet van vervangers, stagiaires,
gastdocenten en uitzendkrachten wordt niet meegenomen met de berekening van de ratio
leerlingen per leerkracht.
De meeste leerlingen per leerkracht (reguliere formatie) komen voor op het reguliere
basisonderwijs. Het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs tellen relatief
weinig leerlingen per leerkracht (of: zetten per leerling relatief veel leerkrachten in).
De figuur laat zien dat er enkele gemeentes ‘uitschieters’ zijn en dat Almere relatief vaak ‘hoog’
scoort. Almere telt bij meerdere typen onderwijs vaak relatief veel leerlingen per leerkracht. Latere
metingen moeten laten zien hoe de verhouding tussen de inzet van leerkrachten per leerling in de
verschillende gemeenten zich verder ontwikkelt.
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Figuur 4: Ratio leerlingen per leerkracht, Almere en de vier grote gemeenten, jaar 2019
Bron: DUO
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Inventarisatie tekort leerkrachten
Begin 2020 is er in het kader van het opstellen van het noodplan Lerarentekort een inventarisatie
uitgevoerd naar het tekort aan leerkrachten op Almeerse scholen primair onderwijs. Scholen hebben
in een vast format onder andere gegevens ingevuld over aantallen openstaande vacatures en over
de verborgen vraag naar leerkrachten op school.
De verborgen vraag naar leerkrachten betreft de vraag naar leerkrachten waarvoor geen vacature
uitgezet wordt maar die anders ingevuld wordt. Bijvoorbeeld, doordat directeuren of IB-ers (meer)
voor de klas gaan staan of doordat parttimers meer uren gaan werken dan in hun contract staat.
Uitkomst van de inventarisatie is dat de som van het aantal gepubliceerde plus het aantal verborgen
vacatures begin 2020 op totaal 137 fte uitkomt.

Verwachting voor de toekomst
De lokaal beschikbare gegevens over openstaande en verborgen vacatures uit de inventarisatie zijn
gebruikt om een eerdere raming van het lerarentekort in het primair onderwijs van Centerdata aan
te scherpen1.
De raming start met een onvervulde vraag naar leerkrachten in het primair onderwijs van 137 fte
(het aantal fte uit de inventarisatie). De vraag naar leerkrachten die niet ingevuld is, komt hiermee
uit op 11,3%. Dit lijkt een lokaal realistisch percentage te zijn.
Volgens de raming neemt het aantal leerlingen primair onderwijs maar heel licht toe en blijft de
vervangingsvraag ongeveer gelijk. De instroom neemt echter verder af de komende jaren waardoor
de tekorten verder toenemen. Voor het schooljaar 2024/2025 wordt zonder ingrijpen een tekort van
200 fte of als percentage, een tekort van 15,7% van het aantal benodigde leerkrachten verwacht.
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Figuur 5: Raming onvervulde vraag leerkrachten primair onderwijs, 2019-2024

1

Bron: Lerarentekort 2020, raming 2019-2024, team Onderzoek & Statistiek gemeente Almere, april 2020
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Deel 2. Voortgang actieplan ‘Leraren voor Almere’
In samenwerking met de Pabo van Windesheim en de schoolbesturen is het actieplan opgezet. In
deze monitor worden de activiteiten gevolgd die in het actieplan zijn omschreven.
De hoofdlijnen van het actieplan zijn:
• Leraren verbinden aan Almere;
• Het bevorderen van de instroom van leraren;
• Het versterken van het imago van leraren en onderwijs in Almere;
• Onderwijs anders organiseren en innoveren.
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de vorderingen op de hoofdlijnen.

Leraren verbinden aan Almere
Deze hoofdlijn heeft drie punten waarop de binding van de (startende) leraar met Almere kan
worden opgebouwd.
1. Woonbeleid
Na de succesvolle pilot met GoedeStede waarbij bevoegde leerkrachten PO of docent VO
(eerste of tweedegraads) werkzaam in de gemeente Almere, voorrang hebben gekregen bij
het toewijzen van een huurwoning, wordt nu gekeken, samen met de schoolbesturen en de
woningcorporaties, of dit beleid voortgezet wordt.
In het actieplan staat verder dat vanuit onderwijs wordt gevraagd of het woonbeleid in de
woonvisie ‘Thuis in Almere, de woonvisie 2020-2030, Evenwichtig bouwen aan de toekomst’
kan worden vastgesteld dat leraren worden ondersteund bij het zich vestigen in Almere. Dit
kan door onderwijzend personeel voorrang te geven bij de woonruimteverdeling van sociale
huurwoningen.
Resultaat: De woonvisie is door de Raad van Almere aangenomen. In deze visie worden
leerkrachten alleen in de samenvatting, een terugblik vanuit 2030 op de resultaten,
genoemd: Een ander deel van de nieuwbouw zijn koopwoningen voor huishoudens met een
middeninkomen. Dit zijn woningen voor de jonge gezinnen aan het begin van hun
werkcarrière. Het zijn ook woningen voor de ZZP-ers, de leerkrachten en voor vele anderen
die essentieel zijn voor de economie van de stad.2
2. Verhuispremie
Indien leraren er voor kiezen zich in Almere te vestigen kunnen zij aanspraak maken op een
verhuisvergoeding via hun schoolbesturen. De invulling van deze vergoeding wordt intern
besproken. Wordt vervolgd.
3. Lerarenbeurs
De lerarenbeurs moet bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort en kan
daarnaast een bijdrage leveren aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en
onderwijsvernieuwing op Almeerse scholen. Er ligt een concept-regeling klaar ter bespreking
met de schoolbesturen.

2

‘Thuis in Almere, de woonvisie 2020-2030, Evenwichtig bouwen aan de toekomst’, blz. 5
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Het bevorderen van de instroom van leraren
Samen met de Pabo en de schoolbesturen wil de gemeente Almere de instroom op de Pabo
bevorderen om daarmee meer leraren voor Almere te realiseren. Hiervoor zijn verschillende acties
voor uitgezet.
1. MHBO trajecten
Het traject dat mbo-studenten onderwijsassistenten voorbereidt op instroom naar de
lerarenopleiding start naar alle waarschijnlijkheid in september (schooljaar 2020-2021).
2. Flexibele trajecten zij-instroom
De gesprekken tussen Pabo en de schoolbesturen over het flexibiliseren van de
deeltijdopleiding is door corona vertraagd. Wel starten het UAF, Flevowijs en Windesheim in
komend schooljaar 2020-2021 een leerwerktraject voor statushouders. De elf deelnemers
volgen eerst dit traject om daarna te kunnen doorstromen naar het tweejarige zij-instroom
opleiding tot docent voor het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs. Aanvankelijk
zou dit leerwerktraject in maart 2020 starten, maar het taalniveau van de deelnemers was
nog op B1 niveau en niet op het benodigde B2 niveau. Door extra conversatielessen in te
kopen kan de groep in september met het leerwerktraject beginnen. De deelnemers komen
uit Syrië (9), Eritrea (1) en Turkije (1).
3. Diversen
De meeloopdag van 27 februari in Lelystad en Almere is geëvalueerd en de verbeterpunten
worden meegenomen voor de volgende meeloopdag. Voor eind oktober 2020 is de
onderwijsmarkt gepland, deze staat in het teken van de zij-instromers.
Door de coronacrisis zijn veel acties nog niet uitgevoerd, zo is er geen vervolg gegeven aan
de gesprekken met de decanen. En ook de workshops die Pabo-studenten zouden geven aan
leerlingen van de examenklassen van het voortgezet onderwijs zijn om die reden niet
doorgegaan.
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Versterken van het imago van leraren en onderwijs in Almere
De afdeling Communicatie van de gemeente Almere heeft het marketing- en communicatieplan
opgesteld. Hierin staat een nieuwe online omgeving het hart van de campagne. Iedereen die
geïnteresseerd is in een baan in het Almeers onderwijs vindt hier alle informatie. Het zwaartepunt
binnen de campagne ligt op online advertising.
Door middel van een briefing is een Almeers bureau geselecteerd om, mogelijk in oktober 2020, het
marketing- en communicatieplan uit te voeren.

Onderwijs anders organiseren en innoveren
Deze hoofdlijn richt zich op de langere termijn. Met de twee onderstaande acties wordt onderzocht
of het onderwijs ook anders kan worden georganiseerd/geïnnoveerd.
1. Edu-match
Door corona zijn de prioriteiten tijdelijk veranderd bij schoolbesturen, gemeente en
partners. Hierdoor zijn de werkzaamheden vertraagd.
2. Haalbaarheidsonderzoek kenniscentrum Kwaliteit en Innovatie
Het haalbaarheidsonderzoek wees uit dat er geen animo was voor een kenniscentrum
Kwaliteit en Innovatie.
Inspiratiebezoeken worden mogelijk anders ingevuld. Hierover is nog contact met PO- en VO
raad voor advies.
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