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HET LERARENTEKORT Cijfers, aanpak en effecten
Investeren in instroom

Aantrekkelijk werkgeverschap

Anders organiseren

Meer en diverse opleidingsroutes,
andere doelgroepen aantrekken en
een positieve impuls aan het imago.

Een laag ziekteverzuim, het versterken van goed
werkgeverschap en strategisch HRM-beleid
dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de sector
en het behouden van personeel.

De sector zoekt naar manieren om onderwijs
slimmer en anders te organiseren, zowel binnen
de sector als in samenwerking met kinderopvang,
jeugdzorg en voortgezet onderwijs.

De PO-Raad zet zich in voor een open toegang tot het beroep: meer
opleidingsroutes, meer ﬂexibiliteit en maatwerk bij opleidingen en
goede samenwerking tussen werkveld en opleidingen:

De PO-Raad pleit voor een eerlijk salaris en bekostiging voor
betere werkomstandigheden. We stimuleren strategisch
HRM-beleid en goed werkgeverschap in de sector:

De PO-Raad ontsluit kennis en deelt goede voorbeelden uit de
praktijk, zodat iedere school en ieder bestuur hiervan kan
proﬁteren.

Succesvolle lobby voor subsidie voor
zij-instromers en onderwijsassisstenten.

Salarissen in het PO zijn gemiddeld
met 9,5 % gestegen door lobby
PO-Raad en sociale partners.

PABO

Lobby bekostiging voor meer opleidingsscholen.
Dit faciliteert een nauwe aansluiting tussen
opleiding en beroepspraktijk.

+9,5%

Project 'Anders Organiseren'
Ondersteuning voor scholen die hun
onderwijs, met behoud van kwaliteit,
anders willen organiseren.

Verlaging werkdruk door werkdrukakkoord
Ondersteuning voor leden
Project: Regie op strategisch HR-beleid

24% meer pabo deeltijdstudenten (2019)

10.000

WW-uitkeringen

Ondanks deze inspanningen verlaten er meer leraren
de sector dan dat er binnenkomen.

Schoolbesturen hebben in 2019:

853 zij-instromers aangesteld
3315 extra onderwijsondersteunend personeel aangesteld
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Aantal zij-instromers

Om dit te doorbreken is er meer nodig.
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82% van de startende leraren
hebben (uitzicht op) een vast
dienstverband, een half jaar na
afstuderen in 2019.
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Daarom pleit de PO-Raad voor het dichten van de
salariskloof met het voortgezet onderwijs en meer
studenten volgens het principe van Samen Opleiden.
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PO-Raad deelt goede voorbeelden uit de praktijk
De PO-Raad ziet schoolbesturen, scholen, gemeenten, partners
en opleiders samenwerken in de aanpak tegen het lerarentekort.
Het ziekteverzuim
is de afgelopen
jaren gedaald

Wij delen deze verhalen via onze website. Zo maken
we initiatieven bekend om anderen te inspireren.

