
        

    

Betreft: Inbreng VBS AO Leraren op 24 januari 2019 

 

 

Geachte woordvoerders onderwijs, 

 

 

Op 24 januari a.s. spreekt u over leraren. Al eerder bracht VBS, de vereniging van algemeen bijzondere 

scholen, 12 goede voorstellen onder uw aandacht. In de bijlage vindt u ze opgesomd.  

Op deze plaats bepleiten wij om vooral aandacht te geven aan het positieve en dat te laten bloeien. Een 

aantal kernbegrippen staat daarbij centraal.   

 

• Flexibiliteit:  

o Laten we het gemakkelijker maken voor mensen om een baan als leraar te combineren 

met een baan elders. Geef deze mensen de mogelijkheid om zich alleen op het 

lesgeven te kunnen richten zonder andere taken. Zorg ook dat het tijdsbeslag en de 

kosten om een bevoegdheid te halen geen belemmerende factor meer is. Laten we het 

potentieel ontsluiten en de buitenwereld binnen het onderwijs halen.   

 

• Innovatie: 

o Veel startende VBS-scholen hebben geen personeelstekort. Hun innovatieve concept in 

een atmosfeer van ondernemerschap, teamgeest en menselijke maat is aantrekkelijk 

voor veel leraren. Meer ruimte voor scholen met innovatieve (onderwijskundige) ideeën 

passend bij deze 21
e

 eeuw en bescherming van de menselijke maat in het onderwijs 

maakt het beroep van leraar aantrekkelijker.  

o Ondersteunen van bottom-up initiatieven van innovatieve en enthousiaste  leraren die 

de mooie kanten van het beroep onder de aandacht brengen (bijvoorbeeld het project 

‘Verhalen uit de klas’). 

 

• Maatwerk: 

o Een toekomstige leraar die bijvoorbeeld weet dat zijn hart bij de middenbouw ligt zou 

zich gedurende de opleiding daarop moeten kunnen richten (natuurlijk met kennis van 

de doorgaande leerlijn, zodat een bredere inzet niet bij voorbaat worst uitgesloten). 

 

• Experimenteren: 

o Volop ruimte voor nieuwe scholen en concepten. 

o Geef leraren vouchers voor woonruimte in gebieden met hoge lerarentekorten (en 

weinig betaalbare woonruimte) 

 

Tot slot op deze plek een oproep voor meer aandacht voor de cruciale rol van een inspirerende en 

visionaire schoolleider en de tekorten die hier ook ontstaan. Deze persoon is cruciaal in het verbinden, 

inspireren en innoveren en is de sleutel om de beroepstrots van de leraar te stimuleren.  

 

Voor vragen of toelichting zijn we beschikbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Edward Moolenburgh 

directeur 



Bijlage 

 

 

 

 

1. Stimuleer regionaal en/of lokaal praktische oplossingen voor betaalbare woonruimte voor 

leraren in de Randstad, 

2. Faciliteer blijvende mogelijkheden voor omscholing en begeleiding voor (startende) leraren. 

In Den Haag en omgeving werven 41 vo-scholen samen zij-instromers, jonge ingenieurs als 

bèta-docenten en werken ze samen aan professionaliseringsprogramma’s voor zittende 

docenten.  

 

 

3. Zorg voor meer maatwerk bij de opleidingen zodat die aantrekkelijker wordt voor zij-

instromers waardoor die sneller de overstap kunnen en zullen maken. 

4. Faciliteer voldoende tijd voor goede begeleiding van startende leraren in het onderwijs. 

5. Neem het initiatief tot een interdepartementale aanpak van personeelstekorten.  

6. Maak de Pabo aantrekkelijker, met specialismes voor onder-, midden- en bovenbouw. Maar wel 

met behoud van kennis van de doorgaande leerlijn, zodat leerkrachten indien nodig in alle 

groepen ingezet kunnen worden. 

 

 

7. Geef de leerkracht het perspectief op hernieuwd vertrouwen in zijn professionaliteit en biedt 

hem hiertoe daadwerkelijk ruimte, zodat het vak van leerkracht weer aantrekkelijk wordt voor 

potentiele startende leraren, maar ook voor zittende leraren die zich afvragen of ze nog wel in 

het onderwijs willen blijven werken.  

8. Aansluitend hieraan staat de behoefte naar inspirerend en visionair onderwijskundig 

leiderschap centraal en dus ook de vraag naar schoolleiders die kunnen verbinden, inspireren 

en innoveren en daarmee een sleutel zijn tot het stimuleren van de beroepstrots bij een team. 

Deze beroepstrots zal vervolgens afstralen op de omgeving van de school en laten zien dat een 

leerkracht het verschil kan maken.  

 

 

9. Herwaardering van de kleine schoolbesturen met aandacht voor de menselijke maat waarin een 

leraar goed kan gedijen en zich ontwikkelen.  

10. Breng een halt toe aan de impliciete druk op schaalvergroting in het onderwijs.  

11. Blijvend punt van zorg: voldoende stageplekken bij kleinere schoolbesturen (Pabo’s sluiten nu 

mantelcontracten met grote schoolbesturen en zien de kleinere besturen niet meer staan)  

 

 

12. Laten we met z’n allen vooral ook niet vergeten om de mooie kanten van het beroep van leraar 

meer in het daglicht te zetten. Zoals centraal staat in de film ‘Iedereen is leraar’ en zijn nieuwe 

project ‘Verhalen uit de klas’ van Maarten Stuifbergen, directeur-bestuurder van VBS-lid 

Montessorischool Leidschenveen. 

 

 

 

VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Meer dan 

tweehonderd schoolbesturen en vierhonderd scholen – met ruim honderdtienduizend leerlingen – zijn lid van VBS. 

Veel van onze leden zijn kleinere schoolbesturen en scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. 

 

VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier 

die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder kind anders is, vragen om 

scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand wanneer ouders en anderen zelf het 

initiatief nemen om een school te stichten. Dit kan dankzij artikel 23 van de Grondwet, dat het (algemeen) bijzonder 

onderwijs mogelijk maakt. 

 

VBS staat voor de menselijke maat in het onderwijs, waarbij scholen en schoolbesturen dicht bij ouders en 

leerlingen staan. Voor haar leden is VBS belangenbehartiger, helpdesk en verbinder. Bij alles wat we doen, handelen 

we vanuit betrokkenheid en deskundigheid. 


