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Aanpak lerarentekort landelijk

Noodplannen G5 per stad maart 2020
Noodplan lerarentekort Den Haag Actie in Perspectief

Kamerbrief 16 april 2020
• Experiment alternatieve dag- en weekindeling G5
• Subsidieregeling ‘Versterken zij-instroom G5’
• Subsidieregeling ‘Extra middelen G5-noodplannen’
• Extra middelen regionale plannen (eenmalig in 2020)
• Extra middelen flexibilisering opleidingen



Subsidieregeling (1)
Landelijke regeling
• Beschikbare middelen landelijk 

EUR 116 miljoen voor 2020-2024

• Bij voorjaarsnota jaarlijks EUR 21 miljoen structureel (2020: EUR 17,7 miljoen)

• Geld wordt toegekend via subsidieregeling
• Convenant per stad
• Samenwerkingsovereenkomst
• Begroting
• Cofinanciering is noodzakelijk: 

• Rijk draagt totaal 116 miljoen bij
• Besturen én gemeente dragen voor minimaal 1/3 bij => landelijk in totaal 

58 miljoen 



Subsidieregeling (2)
Convenant Den Haag
• Basis is noodplan lerarentekort Den Haag Actie in Perspectief => maart 2020
• Convenant zet in op:

• Maatregel A: Behoud van leraren
• Maatregel B en C: Anders organiseren
• Maatregel D: Verhogen van de instroom van leraren

• Convenant geeft ruimte om binnen de gekozen maatregelen als school/scholen en 
bestuur eigen keuzes te maken



De maatregelen uitgelicht (1)
Behoud leraren
Inzet bovenschoolse en/of externe begeleiding voor startende en ervaren leraren met 
als doelstellingen:
• minder verzuim
• minder uitstroom
• verhogen welbevinden



De maatregelen uitgelicht (2)
Anders organiseren
Inzetten van meer OOP in meer functies met als doelstellingen: 
• functiehuizen met minder OP en meer gekwalificeerd OOP
• afname werkdruk van zittende leraren



De maatregelen uitgelicht (3)
Verhogen instroom
Inzetten Pabo-studenten, met als doelstellingen:
• succesvol duurzaam plaatsen van startende leraren in het beroep
• afnemen taakbelasting leerkrachten
• het aantrekkelijker maken van het beroep voor starters



Beschikbare financiën
Beschikbare middelen vanuit Rijk:
• 2020 => EUR 3,5 miljoen 
• 2021, 2022 en 2023 => EUR 4,2 miljoen

Benodigde cofinanciering vanuit gemeente en besturen:
• 2020 => 1,75 miljoen
• 2021, 2022 en 2023 => EUR 2,1 miljoen

Deelnemende partijen
• 22 deelnemende schoolbesturen
• 3 pabo’s
• Gemeente den Haag
• Lucas onderwijs penvoerder voor Den Haag



Indienen aanvraag

Inregelen programma => financieel
• Berekenen bedragen per bestuur
• Opvragen gegevens 

deelnemende besturen
• Overmaken gelden aan 

deelnemende besturen

Inregelen programma => organisatorisch
• Samenstellen en bijeenroepen 

werkgroep
• Aanstellen programmamanager 

(per 1-2-2021)
• Integreren Alternatieve invalpool 

in programma

Stappen tot eind 
2020



Kennismakingsronde deelnemende partijen
Lancering ‘Samen voor de Haagse klas’ 

Kennisdeling (boven) bestuurlijk

Zelfevaluatie, resultaten relevant voor:
• OCW t.a.v. voortgang en monitoring
• Programma Den Haag t.a.v. inzet 

middelen ’21-’22
• Verantwoording einde schooljaar ’20-’21

Bepalen werkwijze doorstart onderdelen 
Klassewerk

• Begeleidingspool
• Alternatieve invalpool
• Vacaturebank

Doorlopend:
• Werkgroep (elke maand)
• PPO plus (twee keer per jaar)
• Communicatie via website (collectief) 

en op basis van vragen besturen 

Vervolgproces



Samen voor de 
Haagse klas 



• Communicatie
• Strategie
• Kanalen
• Huisstijl
• Organisatie

• Doorstart onderdelen Klassewerk
• Begeleidingspool
• Alternatieve invalpool
• Vacaturebank
• Campagne wordleraarindenhaag
• Inzet op zij-instroom

Samen voor de Haagse klas
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