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Van de vergadering van : Werkgroep Noodplan Lerarentekort 

Datum : Dinsdag 18 januari 2022 
Tijd : 15.30 uur – 17.00 uur 
Plaats : Teams 
Aanwezig : Astrid de Graaff (OK&I Lucas Onderwijs, voorzitter), Marja Holsheimer (HRM Lucas 

Onderwijs), Gert Mallegrom (INHOLLAND), Loes Dragt (Gemeente Den Haag), Kim Cober 
(KC, HS Leiden), Renske Kolvoort (RK, SCOH), Brenda van de Fliert (HHS), Kirsten Lems 
(De Haagse Scholen), Theo Kosterink (de Haagse Scholen), Marjoleine van Leeuwen 
(Laurentiusstichting), Brenda van de Fliert (Haagse Hogeschool) 

Afwezig : Hedda Saas (gemeente Den Haag) 
Notulist : Astrid de Graaff 

 
1. Opening / mededelingen / Agenda / Notulen laatste bijeenkomst 
Marjoleine van Leeuwen neemt vanaf heden deel aan deze werkgroep en volgt hiermee Carmen Louer op vanuit 
de Laurentiusstichting. Marjoleine heeft zichzelf voorgesteld aan de groep.   
 
2. Kamerbrief en brief wethouder  
Deze zijn gedeeld en gelezen in december 2021 en levert geen vragen op vanuit de werkgroep.  
 
3. Rapport Centerdata uitvraag oktober 2021 
Er is kort voor dit overleg bekend gemaakt dat de uitvraag van februari 2022 is geannuleerd. Dit heeft te maken 
met het feit dat OC&W verwacht dat de respons laag zal zijn vanwege de huidige coronamaatregelen. Astrid 
communiceert deze week naar alle convenantpartners hierover. Theo geeft aan dat Astrid naar de 
begeleidingscommissie kan meenemen dat er gezien de annulering niet iets anders voor in de plaats wordt 
gevraagd, maar dat de volgende uitvraag de reguliere 1 oktober is zoals voorheen.  
 
Het rapport van de uitvraag van 1 oktober 2021 geeft een cijfermatige onderbouwing van het feit dat het 
lerarentekort hoger is op die scholen met leerlingen met leerachterstanden. Dit was reeds verwacht en bekend, 
maar nu onderbouwd.  
 
4. Matchingsplatform G5 
Astrid deelt een presentatie over een zogenoemd matchingsplatform in de G5. Amsterdam heeft de website 
ontwikkeld en Almere is inmiddels aangehaakt. Streven is dat alle G5 steden deelnemen. Werkgroep is 
enthousiast en ziet meerwaarde en tijdsbesparing voor schooldirecteuren. Vanuit Klassewerk is er ooit een 
Talenpoule gestart, maar heeft geen vorm gekregen. Marja kan dit terugzoeken en mailt Astrid. Belangrijk is om 
mee te nemen dat we geen groepsleerkrachten hiermee kunnen werven vanwege mantelcontract wat loopt. 
Maximale uurtarief; prijsafspraken hierover maken?    
 
5. W.V.T.T.K. 
Gert heeft verteld over het feit dat de instroom bij InHolland en de Haagse Hogeschool is gestegen bij de voltijd 
opleiding met 20% t.o.v. vorig studiejaar. Hogeschool Leiden geeft aan op landelijk gemiddelde te zitten. (NB: 
deze cijfers wisselen wel van week tot week) 
Gert geeft verder toelichting op de aanpassing van de toelatingstoetsen voor de Pabo’s. Er is een wetswijziging 
voor nodig, in maart is er meer duidelijkheid. Er volgt een experiment om de toelatingstoetsen formatief voor de 
poort af te nemen. Hierna kan er op Pabo niveau een keuze gemaakt worden om op drie manieren deze toetsen 
te behalen: 
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1. Middels dezelfde toetsen 
2. Via practica 
3. Portfolio ontwikkeling 

De Pabo’s kunnen in de poort de toetsen aanbieden en daarnaast nog 1 andere optie kiezen. Over dit laatste 
punt is nog veel onduidelijkheid en moet nog veel worden uitgewerkt. 
 
De Wiscat gaat vanaf komende schooljaar ook voor de poort formatief worden afgenomen. Deze moet in de 
poort ook nog behaald worden.  
 
 
  

 


