
 
 
 
 
Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal 
 
 
Datum  19 september 2019 
 
Onderwerp Terugdringen lerarentekort en investering in samen opleiden en professionaliseren 
 
 
Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 
 
In het kader van de Algemene Politieke Beschouwingen spreekt uw Kamer vandaag over de inzet van 
het kabinet om het lerarentekort terug te dringen.  
 
De sectorraden, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU, hebben de gezamenlijke ambitie om 
100 procent van de studenten aan een lerarenopleiding op te leiden volgens het concept Samen 
opleiden en professionaliseren en binnen zogenaamde opleidingsscholen. Een opleidingsschool is 
een samenwerkingsverband tussen één of meerdere lerarenopleidingen en een aantal scholen in het 
po, vo en/of mbo. Binnen dit samenwerkingsverband wordt een intensievere vorm van leren op de 
werkplek verzorgd.  
 
In de Kamerbrief “Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt” van 2 juli 2019 geven ook de 
bewindslieden van OCW expliciet aan te willen toewerken naar een intensievere samenwerking 
tussen lerarenopleidingen en scholen. Wij onderschrijven deze ambitie van harte. Samen opleiden en 
professionaliseren zou ons inziens de norm moeten zijn voor het opleiden en doorlopend 
professionaliseren van leraren. 
 
Aangetoond is dat het samen opleiden en begeleiden van aankomende en startende leraren een 
belangrijke bijdrage levert aan een betere kwaliteit van leraren en zorgdraagt voor minder uitval van 
startende leraren; zeker in de aanpak van het lerarentekort is het behoud van leraren en voorkomen 
van voortijdige uitstroom essentieel. Ook studenten en leraren in opleiding ervaren de voordelen van 
“Samen opleiden”. Het concept “Samen opleiden” levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan het 
terugdringen van het lerarentekort. 
 
Om bovengenoemde ambitie te bereiken is uiteindelijk een structurele investering noodzakelijk van  
€ 44 miljoen per jaar. Wij willen uw Kamer van harte verzoeken hiervoor extra financiële middelen 
vrij te maken zodat op dit terrein een forse stap gezet kan worden. Een extra investering in Samen 
opleiden en professionaliseren is een duurzame en belangrijke impuls voor het terugdringen van het 
lerarentekort en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de vijf sectorraden 

R. den Besten,    
voorzitter PO-Raad   


