
ONDERWIJS

Veel leraren in
WWondanks
tekorten
Eennationale ramp. Zoomschrij-
ven schooldirecteuren, experts en
politici het huidige lerarentekort
inhet basisonderwijs.Dit jaar
gaat het om1700 voltijdbanen,
maar voor 2024 rekenen vakbon-
denen scholenop ruim4800
voltijdbanen.Wat veelmensen
nietweten, is datmeerdan8800
leerkrachten, schoolleiders en
onderwijsassistentenmomenteel
werkloos zijn. Zij zijn omdiverse
redenenontslagenenontvangen
eenuitkering.
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. Ruim 8800 leraren
krijgen een werkloos-
heidsuitkering.. De meerderheid is 55
jaar of ouder en heeft
recht op een uitkering
tot aan de AOW-leeftijd.. De oorzaken van ont-
slag zijn divers, maar ge-
zondheidsproblemen
staan met stip op één.. Experts pleiten voor
beter personeelsbeleid
om herhaling te voorko-
men.

O N D E R W I J S

Duizenden
leraren zitten
zonder werk,
ondanks
de enorme
tekorten
Dat scholen zoeken naar leraren is bekend.
Minder bekend is dat duizenden leraren werkloos
thuiszitten. Terugkeren naar de klas is voor de
meesten geen optie, laat onderzoek zien. En dat
hebben scholen, vakbonden en overheden mede
aan zichzelf te danken.

In het kort

E
ennationale ramp. Zoomschrijven
schooldirecteuren, experts enpo-
litici het lerarentekort inhet basis-
onderwijs.Dit jaar gaat het om1700
voltijdbanen, in 2024 rekenen vak-
bondenen scholenop ruim4800 fte.

Wat veelmensennietweten, is dat ruim8800
leerkrachten, schoolleiders enonderwijsassis-
tentenwerkloos zijn. Zij zijn omdiverse redenen
ontslagenenontvangeneenuitkering.

Met zoveel leraren indeWWisde rekensom
snel gemaakt. Er is helemaal geen lerarente-
kort!Helaas, die vlieger gaat niet op, blijkt uit
gesprekkenmet experts.Demeerderheid vande
zogenoemde ‘stille reserve’wil bijvoorbeeldniet
meer voordeklas staanof ziet het ontslagdank-
zij extraWW-rechtenals vormvan vroegpensi-
oen.Wat is er aandehand?

1. Meer dan 8800
leraren zitten thuis

In 2018kregen8836mensendiehunbaan in
het basisonderwijs zijn kwijtgeraakt eenuit-
kering, aldushet Participatiefonds.Deze zelf-
standige overheidsorganisatie keerde vorig jaar
namens ruim6000 scholenbijna €250mlnuit
aanuitkeringen.Belangrijkenoot: naar schat-
tingheeft bijna 40%eenbetaaldebaannaast de
WW-uitkering.

WiedeWW’ers precies zijn,weet het Par-

ticipatiefondsniet. Zo is de laatste functie
inhet onderwijs onbekend, omdathetUWV
deze informatieniet doorgeeft aanhet fonds.
Dit staat namelijkniet indewet, aldusde
uitkeringsinstantie.

OnderzoeksbureauRegioplanheeft vorig jaar
met eenenquête geprobeerdomdegroep in
kaart te brengen.Opbasis vandeantwoorden
van1700mensen—die representatief zijn voor
dehele groep—schathet bureaudat bijna 90%
eenonderwijsbevoegdheidheeft.Hetmeren-
deel (65%) stond voordeklas, gevolgddoorma-
nagers (15%) enonderwijsondersteuners (10%).

2. Opvallend
veel 55-plussers...

Bijna 60%vandemensen inhet fonds is ouder
dan55 jaar.Dat is opvallend, zegt onderzoeker
Jos Lubberman vanRegioplan: ‘Je verwacht
dat dewerkloosheid,metnamebij jongeren,
meer eenafspiegeling is vanhet personeelsbe-
stand. Eenbepaalde groep lijkt ophet onderwijs
afgeknapt.’

De redenen voor ontslag zijn divers,maar in
de enquête staat gezondheidmet stip op één.
Het gaat danbijvoorbeeld omstress enburn-
outs, klachtendie inhet onderwijs vaker voor-
komendan in andere sectoren.

Andere redenen zijn onvoldoende functione-
ren, een arbeidsconflict, boventalligheid enhet

aflopen van een tijdelijk contract.

3. ... met een extra
lange uitkering

Wienudeberichtenoverhet lerarentekort leest,
zoubijna vergetendat basisscholenuit eenpe-
riode van ‘overschotten’ komen.Deafgelopen
zeven jaar is het aantal leerlingenopbasisscho-
lenmet 150.000gedaald. Veel ouderedocenten
zijn ontslagenomplaats temaken voor jongere
collega’s.

Onderwijsbestuurdershebbendebevolkings-
krimpookgebruikt omoudere leerkrachtendie
moeitehaddenmetdewerkdruk,mondigeou-
ders enadministratie, via deWWeen ‘uitweg’ te
bieden.Wie 52 jaar is enminstens 12 jaar inhet
basisonderwijs heeft gewerkt, heeft recht op een
uitkering tot 65 jaar.Uit de enquêteblijkt dat
81%vandeWW’ers inhet fonds vandeze rege-
ling gebruikmaakt.

De rechten zijn afgesproken in een tijddat
lerarennet als ambtenarenwachtgeld kregen
en vroegpensioen viadeVUTheel gewoonwas,
legt advocaat enonderwijsrechtspecialistWil-
lemLindeboomuit. ‘Dat ernu zo veelmensen
aanspraakopmaken, komtomdathet inde cao
staat en vakorganisaties de regelingenwilden
behouden.’

Eugenie Stolk vanonderwijsvakbondAOb
noemtde extra langeuitkering ‘nietmeer van
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deze tijd’. Vanaf volgend jaar is de regeling in-
gekort naarmaximaal 8 jaar. ‘Inhet basison-
derwijs kost het naar verhouding langer omeen
baan te zoekendan inhet bedrijfsleven’, legt
Stolkuit. ‘Iemanddiedertig jaar voordeklas
heeft gestaan, heeft tijdnodig omzichomte
scholen.’

4.Mismatch tussen
vacatures enWW’ers

Eenanderprobleem isdat deWW’ersmeestal
nietwonenopdeplekkenwaar lerarennodig
zijn.De tekorten lopen vooral op inAmsterdam,
Rotterdam,Utrecht ende regioHaaglanden.
DemeesteWW’erswonen juist in krimpregio’s.
Verhuizen is vaak geenoptie, als lerarenal een
betaalbarewoning indeRandstadkunnen
vinden.

Dan is er ooknogeenkloof tussendewensen
van scholen endie vanwerkzoekende leraren.
Langniet elkeWW’er raakt enthousiast over
een zwangerschapsvervanging van0,4 fte of een
baanals invalkracht.

Enwat te denken vande vooroordelendie
schoolbesturenoverWW’ershebben?Sommi-
ge lerarenwillenwelwerken,maar krijgenkeer
opkeer eenafwijzing, blijkt uit de enquête. ‘Ie-
mandheeft in eenuitkering gezeten, dusdaar
zalwelwatmismee zijn’, omschrijft voorzitter
GekeFaber vanhet Participatiefondshet ‘stig-

ma’. ‘Terwijl iemandmet ondersteuninghet
heel goedkandoen.’

5. Leraren zijn
het onderwijs zat

Demeerderheid vande lerarenmet eenuitke-
ringpiekert er niet over omweer voordeklas
te staan. In totaalwil 48%vandemensen inde
WWnietmeer als leerkrachtwerken, gevolgd
door 29%diehelemaal nietmeerwilwerken.
De resterende23% iswel enthousiast over het
leraarschap.

Het ideedat alle 8836WW’ersweer aanhet
werk gaan, is danookniet haalbaar, benadrukt
Faber. Vorig jaar introduceerdehet fonds een
nieuwe re-integratieaanpak,met als doel om
1000mensen in2020weer aanhetwerk te krij-
gen.De teller staat inmiddels op670.

Belangrijkste verschilmethet verleden is dat
het fonds actiever helptmet zoekennaar een
baan, legtmanagerdienstverleningHermanvan
Liere uit. ‘Bij 60%vandemensenkost de re-in-
tegratiemeer tijddanwedachten.Bijvoorbeeld
omdat zehet ontslagnogniet hebben verwerkt,
eendeuk inhet zelfvertrouwenhebbengekre-
genof zichniet senang voelenmetdedigitalise-
ring indeklas.

Of zewillenwel voordeklas staan,maarniet
met alle administratieve last enoudergesprek-
keneromheen.’

6. Hoe nu verder?
Daterduizenden lerareneenuitkeringontvan-
gen in tijdenvaneen lerarentekort, hebbenvak-
bonden, scholen,uitkeringsinstanties enhet
ministerie vanOnderwijsmedeaanzichzelf te
danken, concludeert onderzoeksbureauRegio-
plan. ‘Tegensommigemensen is eenaantal jaar
geledengezegd: jehebtwelwatplichten,maar je
hoeftnietmeeraanhetwerk’, zegtLubberman.
‘Iedereenheeftdeze situatie latenbestaan.’

Een vandebelangrijkste oplossingen is beter
personeelsbeleid, vindende experts. Zokunnen
scholen voorkomendat leraren, schooldirecteu-
ren enonderwijsassistentenopgebrand raken
en indeWWterechtkomen.Ook veel genoemd:
eenuitkering zoueen vangnet tussen tweeba-
nenmoeten zijn, geeneindstation.

Vakbondsbestuurder Stolkwijst naar ande-
re sectoren,waar organisatiesmeernadenken
over de vraaghoe ze eenaantrekkelijkewerkge-
ver kunnen zijn. ‘Dit soort taal hoor jenooit bij
besturen inhet primair onderwijs. Zij denken
vaakdat iedereen inde rij staat,maardie tijd is
voorbij.’

Ookde vooroordelenover ouderewerkne-
mersmoeten van tafel, vindt Stolk. ‘Ik vinddat
wemensen te snel opgeven. Sommigewerkge-
vers zienhetniet zittenomeenuitkeringsge-
rechtigde van58aan tenemen.Maardieheeft
nog zeven jaar.Omdezemensen in te zetten, is
eenmentaliteitswisselingnodig.Dat vraagt visie
en lef van schoolbestuurders.’

patiefonds, Algemene Onderwijsbond. CAO primair onderwijs
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“
‘Er is tegen
sommigemen-
sengezegd:
je hebtwel
wat plichten,
maar jehoeft
nietmeer
aanhetwerk’

Jos Lubberman
onderzoeker Regioplan
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