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Dwingeloo, 06-12-2018 

 

Betreft: Krapte op de arbeidsmarkt 

Aan: Ouders verzorgers van kinderen op OBS Burg. W.A. Storkschool, OBS De 

Singelier, OBS Ten Darperschoele, OBS De Hoekstee, OBS De Kievitshoek, KC De 

Vuursteen, OBS Oosterveldschool, OBS De Bosrank en OBS De Veldwikke 

U heeft ongetwijfeld uit de media vernomen dat scholen in Nederland op dit moment heel 

veel moeite hebben om vacatures te vervullen en om invallers wegens o.a. ziekte te 

vinden. De invalpools zijn zo goed als opgedroogd. 

Helaas heeft Stichting Talent ook met deze krapte op de arbeidsmarkt te maken. 

De komende jaren zal het tekort aan leraren in het primair onderwijs naar verwachting 

toenemen. Uit arbeidsmarktramingen die in opdracht van het ministerie van OCW zijn 

opgesteld, blijkt dat de sector, zonder veranderingen in de omstandigheden, in 2022 te 

maken krijgt met een tekort van zo’n 4.100 fte aan leraren en directeuren. De 

voorspelde tekorten zullen wel per regio verschillen.  

Voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs is het van belang dat scholen 

beschikken over voldoende (en goed opgeleide) leraren. Het voorspelde lerarentekort is 

dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de politiek en het onderwijs zelf. De 

afgelopen periode zijn verschillende maatregelen getroffen om het voorspelde tekort 

tegen te gaan, bijvoorbeeld door potentiële leraren te interesseren voor het beroep en 

zittende leraren te behouden voor het onderwijs.  

Stichting Talent doet haar uiterste best om voldoende personeel te werven. Daarnaast 

proberen de scholen, in bijvoorbeeld de griepperiodes, creatieve oplossingen te 

bedenken. Dit kan, gezien de omstandigheden, per locatie verschillend zijn. Hoe de 

scholen hiermee omgaan staat vermeld in de schoolgids.  

                                                                                                  

De arbeidsethos onder ons personeel is hoog, maar ziekte kan een ieder overkomen.                                                                                       

Alleen in uiterste nood zullen kinderen naar huis gestuurd worden. De school 

probeert u zo vroeg mogelijk te informeren.  

Mocht u tips, suggesties hebben, voelt u zich dan uitgenodigd om ze te delen met de 

directeur. 

Namens alle directeuren hoop ik op uw begrip. 

Hartelijke groet, 

J.H. Scholte Albers 

Voorzitter College van Bestuur 


