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Van de vergadering 

van 

: Werkgroep Noodplan Lerarentekort 

Datum : Dinsdag 05 oktober 2021 

Tijd : 15.30 uur – 17.00 uur 

Plaats : Teams 

Aanwezig : Astrid de Graaff (OK&I Lucas Onderwijs), Marja Holsheimer (HRM Lucas 

Onderwijs), Gert Mallegrom (Inholland), Hedda Saas en Loes Dragt (Gemeente 

Den Haag), Kim Cober (KC, HS Leiden), Renske Kolvoort (RK, SCOH), Elly Taal 

(HHS) tot 16.15 uur.  

Afwezig : Carmen Louer (Laurentiusstichting) 

Notulist : Astrid de Graaff 

 

1 Opening / mededelingen 
Loes Dragt is nieuw bij de gemeente Den Haag en stelt zich voor. Kirsten Lems is nieuw bij de Haagse Scholen en 
stelt zich voor. Carmen Louer heeft als personeelsfunctionaris de taak overgenomen, maar is helaas afwezig. 
 
Het onderzoek van het CAOP is afgerond en wachten is nu op de eerste resultaten en presentatie. Zodra hier 
meer over bekend is wordt dit gedeeld met de werkgroep.  
 
2 Agenda 
Blijft ongewijzigd. 
 
3 Brainstorm Anders Organiseren 
SCOH geeft aan hier in het voorjaar al met de directeuren een tweedaagse over te hebben gehad, waarbij ook 
concrete uitwerkingen werden gemaakt. Echter, in de waan van de dag blijft dit op de plank liggen. Ook is er door 
de bestuurswissel te merken dat dit onderdeel weer aandacht behoeft en zal er naar alle waarschijnlijkheid een 
werkgroep lerarentekort worden opgericht die snel en efficiënt kan handelen in deze tijden. 
 
Hogeschool Leiden is met verschillende vormen van begeleiding en studie/stagebegeleiding bezig. Het vergt veel 
maatwerk, want doel is geen leerkrachten voor de klas weg te halen. Werven is duidelijk punt van aandacht nu. 
 
Inholland geeft de werving nu ook aan als urgent punt, aangezien een daling zichtbaar is van het aantal 
studenten. Instroom fors lager dan in 2020. Waar komt dit door? Wel breder palet nu aanwezig door 
bijvoorbeeld AD-PEP. Zijinstroom is van de grond gekomen voor SBO; pilot met De Haagse Scholen.  
 
Haagse Hogeschool geeft ook werving aan. Opzet is ook een opleiding van HALO/PABO in 5 jaar te behalen, start 
waarschijnlijk in schooljaar 2022-2023. Start met zijinstromers aantal 30, in november een groep van 8, in 
februari 2022 rond de 20 verwacht. 
 
Haagse scholen benoemt ook de pilot zijinstroom voor SBO. Zij zijn goed begonnen. Bij het anders organiseren 
moet je uit blijven gaan van visie gedreven i.p.v. noodmaatregel die het soms nu is. Dit moet je proberen voor te 
zijn. De kwaliteit moet gewaarborgd blijven. Er is op dit moment een grotere inzet te zien van OOP en dit geeft 
andere verhoudingen wat betreft personeel. Een vorm van schaalvergroting is mogelijk; verhouding leerkracht – 
leerling. 
Andere inzet van digitale middelen is ook een mogelijkheid; als voorbeeld alle groepen 8 leerlingen 1 dag per 
week digitaal lesgeven vanuit thuis.  
In november 2021 volgt er een tweedaagse met de directeuren van de Haagse scholen waarbij dit onderwerp van 
gesprek is. Wat is de veranderkracht van een schoolteam? 
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Vakkrachten opnemen heeft zeker voordelen, maar we zien nu ook negatieve aspecten ontstaan op gedrag. Hoe 
hier mee om te gaan? 
Andere taak- en functiedifferentiatie is zeker ook een mogelijkheid (te denken valt aan organisatie binnen een 
schoolteam van bijvoorbeeld een schoolreis, kerst, Pasen, enzovoort). De werkzaamheden moeten hierbij onder 
de loep worden genomen; welke werkzaamheden passen op jouw opleidingsachtergrond?  
 
Lucas Onderwijs benoemt verder de kansen van de onderwijstijd; de definitie moet helderder en passend bij 
deze tijd. Arbeidsvoorwaarden en taakbeleid bieden mogelijkheden voor het gesprek.  
 
Samen voor de Haagse Klas kan hier een meer prominente rol in gaan spelen met voorbeelden en uitwerkingen 
van wat werkt. De website onder de aandacht houden van de schooldirecteuren, ook het besloten gedeelte wat 
eraan komt in november.  
 
Astrid gaat de volgende gespreksronde starten in oktober en november langs alle partners van het convenant en 
zal in de bijeenkomst van november hierop een korte samenvatting geven. Ook wordt het gesprek gevoerd over 
het anders organiseren en waar ieder bestuur op dit moment mee bezig is. Ook wordt er met de 
programmamanagers van de G5 een moment geprikt om hierover met elkaar te sparren wat andere steden aan 
het doen zijn en hoe we van elkaar kunnen leren.  
 
Volgende bijeenkomst: 23-11-2021 van 15.30 uur - 17.00 uur  
Locatie: digitaal  
 


