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Landelijke tafel tekorten

Geachte mevrouw Van Engelshoven en geachte heer Slob,
Namens AVS, FvOv en CNV Onderwijs brengen wij graag het volgende onder uw
aandacht.
Het personeelstekort in het onderwijs is zeer groot en groeiende. De consequenties
daarvan worden in steeds meer scholen en regio’s gevoeld. De urgentie is daarom
enorm groot.
Aan de Landelijke tafel tekorten wordt gesproken over de aanpak van de
personeelstekorten. Bij aanvang van de landelijke tafel zijn de volgende doelen en
taken vastgesteld:
Het stimuleren en ondersteunen van de regionale aanpak van het lerarentekort
(later uitgebreid met het schoolleiderstekort). Dit doen we door randvoorwaarden
te creëren, verbinding te leggen tussen de ervaringen en resultaten van de regio’s
en andere sectoren te delen. Op deze manier kunnen goede voorbeelden worden
gedeeld en wordt leren van elkaar gestimuleerd. Ook worden knelpunten
geïnventariseerd en worden waar mogelijk afspraken gemaakt over oplossingen.
Indien de ontwikkeling in een regio stagneert, worden afspraken gemaakt over de
wijze waarop dit kan worden opgelost en wie daarvoor aan zet is. Tot slot kunnen in
de stuurgroep afspraken worden gemaakt over nieuwe en/ of gezamenlijke
activiteiten en communicatie.
Wij constateren dat alle deelnemers aan tafel doordrongen zijn van de urgentie en
de wil hebben het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken. Verschillende acties
zijn in gang gezet. Dat is mooi. Tegelijkertijd wordt er aan de Landelijke tafel
tekorten op dit moment vooral informatie uitgewisseld. Er is weinig tijd voor een
visionair gesprek over een gezamenlijk perspectief met een samenhangende koers
en aanpak. Dit terwijl er geen tijd te verliezen is en iedereen vanuit een
gezamenlijk perspectief mee moet doen bij de aanpak van de personeelstekorten.
Anders dreigt ‘too little, too late’, zoals de aanjager Merel van Vroonhoven ons aan
de tafel voorhield. Wij komen daarom tot de conclusie dat er gezien de urgentie
behoefte is aan een gezamenlijk perspectief, meer daadkracht, meer snelheid,
meer commitment van alle partijen (landelijk, regionaal en lokaal) en meer regie.
Bij beantwoording ons
kenmerk vermelden
a.u.b.
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Wij roepen u daarom op om vanuit uw stelselverantwoordelijkheid hierin regie te
nemen. Wij stellen ons daarbij voor dat de Landelijke tafel tekorten zo spoedig
mogelijk wordt omgebouwd naar een stuurgroep of misschien taskforce met
voldoende mandaat en slagkracht. Waarbij er gewerkt wordt aan een gezamenlijk
perspectief, een set aan maatregelen, een tijdpad en afspraken over de uitvoering
en financiering. Wij vinden het daarbij noodzakelijk dat alle partijen aan tafel de
bereidheid hebben om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij nemen die!
Regie is in onze ogen ook nodig vanwege de noodplannen die nu door de G5 zijn of
worden ontwikkeld. Wij vinden het noodzakelijk dat die noodplannen gezamenlijk
worden gewogen en waar gewenst belemmeringen worden weggenomen en
faciliteiten worden verstrekt. Wij hebben begrip voor de urgentie van de G5 en
waarderen hun daadkracht. Maar de noodplannen en de bijbehorende beleidskeuzes
en faciliteiten kunnen zich in onze ogen niet beperkten tot de G5. Daarom vinden
wij het ook ongewenst als de G5 een eigenstandig middellange termijn beleid
ontwikkelt. Wij vragen u daarom hierin ook regie te nemen en dit onderwerp in
samenhang op de (nu nog) Landelijke tafel tekorten te brengen.
Wij rekenen op uw positieve reactie en graag wachten wij uw uitnodiging voor de
noodzakelijke vervolgstappen af.
Met vriendelijke groet,
Namens Algemene Vereniging
Schoolleiders

Petra van Haren
Voorzitter

Namens de Federatie van
Onderwijsvakorganisaties

Jilles Veenstra
Voorzitter

Namens CNV Onderwijs

Jan de Vries
Waarnemend voorzitter
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