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Groeiend tekort aan leraren
Volgens de prognoses loopt de vraag naar extra leraren in het onderwijs op van 1.571 in 2018 tot 12.011 in 2028 (CentERdata, 2019). Van
basisschool tot universiteit is een hoge werkdruk te zien bij leraren en docenten. Tekorten nemen bovendien toe. Dit zorgt voor een nóg hogere
werkdruk en gaat ten koste van de kwaliteit (CNV Connectief). Het onderwijssysteem leunt sterk op individuen (zoals leraren,
onderwijsondersteuners en schoolleiders) en daarom is een tekort direct voelbaar op de werkvloer. Zo is er nauwelijks tijd voor
kwaliteitsverbetering (Onderwijsinspectie 2019, 2020). Een team is vooral bezig om de school of opleiding draaiende te houden.
Het tekort loopt de komende jaren verder op (Onderwijstrends, 2020) en treft naast het primair onderwijs (PO) ook het voortgezet onderwijs (VO),
het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het hoger onderwijs (HO). De Onderwijsinspectie (2019) houdt er rekening mee dat het lerarentekort
op termijn terug te zien is in de beoordeling van de kwaliteit.
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Hoge ervaren werkdruk
Volgens CBS-cijfers staat het onderwijs in de top drie van bedrijfstakken met de hoogste werkdruk. 44,3% van alle onderwijsmedewerkers ervaart
volgens het CBS een hoge tot zeer hoge werkdruk. Ter vergelijking: voor alle werkenden samen ligt dat percentage op 38,1 (Effectory, 2018). Een
van de redenen voor de hoge werkdruk bij leraren is veel administratie, wat zorgt voor regeldruk. Dit kan ten koste gaan van kwaliteit (CNV
Connectief). Het percentage burn-out klachten onder leraren ligt op 27,4%, vér boven het landelijk gemiddelde van 17% (AOB, 2019). Hoogleraren,
studenten en medewerkers van Universiteiten luiden de noodklok: er is te weinig geld en tijd voor goed onderwijs. Het geld dat universiteiten
ontvangen staat niet in verhouding tot de stijging van het aantal studenten (NOS, 2021, Scienceguide, 2021).
Startende leraren verlaten het onderwijs binnen 5 jaar
Uit onderzoek van het NRO blijkt dat de coronamaatregelen grote gevolgen hebben voor het onderwijs. Het NRO vroeg leraren en andere
onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo met welke vragen zij zitten en welke thema’s op hun school spelen in relatie tot de maatregelen. Uit
deze uitvraag onder ruim 300 onderwijsprofessionals blijkt dat de meest genoemde thema’s zijn: werkdruk en het welzijn van leraren en leerlingen.
De gevolgen van een te hoge werkdruk zijn uitval door ziekte, een burn-out of vertrek uit het onderwijs. Daarnaast valt meer dan de helft van de
pabo-studenten, die aan de opleiding begint, uit voordat hij of zij vijf jaar voor de klas heeft gestaan. Niet alleen in het begin, ook later in hun
carrière verlaten leraren het onderwijs (McKinsey, 2020).
Onderwijs raakt ervaren leraren kwijt
Uit een enquête van onder andere CNV Onderwijs blijkt dat voor 63 procent van de leraren de kosten van een opleiding een hindernis is om een
extra bevoegdheid te halen. Slechts 8 procent ervaart geen drempels om zich op deze manier te professionaliseren (CNV Connectief, 2021). Het
aantal pensioenen neemt daarnaast toe in het onderwijs. De komende vijf jaar mag een grote groep drie tot acht maanden eerder met pensioen.
Daarnaast noteerde pensioenfonds ABP dit jaar meer pensioenaanvragen dan gemiddeld in de vier jaren daarvoor, namelijk tussen de 50 en 60
procent. Dat aantal zal door de vlucht van digitaal onderwijs mogelijk nog verder toenemen (Onderwijscommunity, 2020). Mede hierdoor neemt
het aantal vacatures in het PO en VO sterk toe. Door het stijgend aantal vacatures zijn er ook vaker moeilijk vervulbare vacatures. Zo constateert
UWV dat 42% van de vacatures in het onderwijs moeilijk vervulbaar is (Factsheet arbeidsmarkt onderwijs, UWV 2019). Aan de ene kant staan er nog
veel mensen aan de kant, zoals arbeidsgehandicapten, vluchtelingen en ouderen, terwijl aan de andere kant veel vacatures niet vervuld kunnen
worden (VSO, 2019). Dat heeft te maken met een mismatch op de arbeidsmarkt, die deels opgelost kan worden door het werk anders te
organiseren, bijvoorbeeld m.b.v. IHW 2.0.
Gevolgen van het lerarentekort
In de onderwijspraktijk is het lerarentekort dagelijks voelbaar. Schoolleiders sturen soms een klas naar huis, omdat er geen leraar beschikbaar is.
Het naar huis sturen van klassen heeft directe gevolgen voor leerlingen, hun ouders en hun werkgevers. Vaak gaan hier minder ingrijpende
maatregelen aan vooraf, zoals het verdelen van klassen of het inzetten van onbevoegde leraren. Het verdelen van klassen zorgt voor een verdere
toename van de werkdruk voor leraren en het inzetten van onbevoegde of onervaren leraren kan gevolgen hebben voor de prestaties van
leerlingen (Onderwijsinspectie). Volgens 90% van de leraren gaat het kennisniveau van leerlingen door het lerarentekort bij de kernvakken taal,
spelling, rekenen en begrijpend lezen achteruit (Onderwijscommunity, 2019).
Ongelijke verdeling van het lerarentekort
Leerlingen die het hardst goede leraren nodig hebben, worden het zwaarst getroffen. De Randstad en vooral achterstandswijken hebben extra veel
moeite om leraren te vinden. Dit is zorgelijk, want in deze wijken is vaker sprake van gezinsproblematiek en (taal)achterstand, wat deze
leerlingenpopulatie kwetsbaar maakt. Ook is het werken in het speciaal onderwijs minder aantrekkelijk. Zij concurreren met andere scholen in het
voortgezet onderwijs, omdat de salarissen daar hoger zijn. De ongelijke verdeling van het lerarentekort is zorgwekkend, want het zorgt voor een
vergroting van kansenongelijkheid in Nederland (Onderwijsinspectie, en Onderwijstrends, 2020).
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Corona en het onderwijs
Het tekort aan personeel in het onderwijs was al geruime tijd een groot
probleem en dit is niet verminderd door corona (Onderwijs Barometer,
2021). Naast de blijvende tekorten heeft de coronacrisis ook in hoge tot
zeer hoge mate invloed op de werkzaamheden (Onderwijstrends, 2020,
CNV Onderwijs, 2021). Niet alleen vallen leraren vaker uit, ook zijn er
door coronabeperkingen en -regels extra taken bijgekomen. Het gaat
dan vaak om taken waar geen of beperkte scholing voor nodig is.
Wanneer deze taken aan onderwijsondersteuners toebedeeld zouden
worden, zou dit een belangrijke verlichting kunnen zijn van de werkdruk
(Stand van zaken coronabanen, 2020).
Om op korte termijn verlichting te bieden in het onderwijs, zijn diverse
initiatieven genomen om mensen te werven mét en zonder
onderwijskwalificatie. Voor de korte termijn blijken deze initiatieven
veelal succesvol (Extra hulp voor de klas). Om het gat tussen de
gevraagde en geboden kwalificaties te overbruggen en de
duurzaamheid van de integratie en een structurele inbedding te
waarborgen van met name de medewerkers zonder
onderwijskwalificatie in de organisatie, kan de inzet van IHW 2.0 van
meerwaarde zijn.
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Inclusief en duurzaam werken in het onderwijs
Organogram ‘Anders organiseren van onderwijs’

Waardecreatie van
anders werken voor de
kwaliteit van onderwijs
Het herontwerp waardoor inclusie van
mensen zonder onderwijskwalificatie
mogelijk wordt, kan voor het onderwijs
resulteren in:
 Efficiënter werken door
geoptimaliseerde werkprocessen;
 Meer ruimte voor passend
onderwijs;
 Meer tijd en persoonsgerichte
aandacht;
 Meer tijd voor onderwijskwaliteit
en daarmee een positieve impuls
voor de ontwikkeling van
leerlingen (CAOP, 2017);
 Meer ruimte voor bijvoorbeeld
innovatie binnen het eigen
vakgebied.

Methode Inclusief Herontwerp van Werk
vernieuwd: IHW 2.0
Het organogram ‘Anders organiseren van onderwijs’ geeft
allerlei ideeën weer over hoe het werk in een organisatie
anders kan worden georganiseerd. Maar hoe krijg je dat nou in
de organisatie ingebed en georganiseerd?
Een hulpmiddel om anders werken effectief en structureel te
kunnen waarborgen, is IHW 2.0. De methode IHW 2.0 kan
onderwijsinstellingen helpen om innovatieve oplossingen te
realiseren voor problemen rond bezetting en inzetbaarheid van
personeel. IHW2.0 is een systeemaanpak voor integratie, reintegratie en preventie.
Met behulp van IHW 2.0 kan werk zo georganiseerd worden
dat docenten en werkzoekenden volwaardig en duurzaam
kunnen werken. Door het werk methodisch en in samenspraak
met betrokken docenten anders en slimmer te organiseren,
kunnen docenten optimaal ingezet worden op hun
kernkwaliteiten en kunnen werkzoekenden (re-)integreren in
instap- en ontwikkelbanen. Hierdoor wordt ‘Beter Werk voor
Iedereen’ gerealiseerd, in overeenstemming met de visie van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR,
2020) en de standpunten van de Commissie-Borstlap (2020).
Lees meer informatie over een gerichte opleiding en training
via de website van CIAO.

Waardecreatie van anders werken
voor de kwaliteit van werk
Het herontwerp waardoor inclusie van mensen zonder
onderwijskwalificatie mogelijk wordt, kan resulteren
in:
 Verminderde werkdruk;
 Toename van het werkplezier doordat
personeelsleden vaker doen wat zij leuk vinden
en/of waar zij goed in zijn (CAOP, 2017);
 Afname van het percentage ziekteverzuim;
 Afname van het aantal uren overwerk;
 Oplossing voor openstaande vacatures;
 Verwachte afname van de vraag naar
flexkrachten;
 Meer ruimte voor het leerproces van
medewerkers zoals om-, bij-, en nascholing en
coaching;
 Betere anticipatie op een teruglopend aantal
leerlingen of een verandering van het
leerlingenaantal (CAOP, 2017).

Belangrijke voorwaarden en tips voor succesvol ‘anders organiseren’
Werk kan op verschillende manieren anders georganiseerd worden en meer of minder geformaliseerd
worden; waar taak- en functiedifferentiatie formele manieren zijn om het werk te verdelen, kunnen
roldifferentiatie en ‘job crafting’ als informele manieren worden beschouwd. Differentiatie kan aan de
ene kant leiden tot specialisatie en daarmee tot efficiëntie en minder werkdruk. Aan de andere kant
vraagt differentiatie om samenwerking en onderlinge afstemming, wat een investering in tijd vraagt
(CAOP, 2017).
De ervaring leert dat functiedifferentiatie in de vorm van inzet van onderwijsassistenten of andere
onderwijsondersteuners de werkdruk van docenten vermindert. Onderwijsassistenten houden zich het
meest bezig met het ondersteunen en begeleiden van leerlingen (93%), met extra begeleiding van
kinderen met een achterstand (85%) en surveillance of pleinwachttaken (75%) (OCW, WUR, UvT, 2021).
Randvoorwaarden om dit positieve effect te kunnen bereiken zijn:
• Duidelijke visie van de schoolleiding op de inzet en waarde van (onderwijs)assistenten en
docenten;
• Rolduidelijkheid en duidelijkheid over de toegevoegde waarde van onderwijsassistenten;
• In samenspraak met de betrokken docenten verkennen welke taken het beste neergelegd
kunnen worden bij de (onderwijs)assistent, waardoor docenten ingezet kunnen worden op hun
kwaliteiten en interesses;
• Voldoende tijd en middelen om de taken of rollen goed uit te voeren;
Anders organiseren vraagt om gedegen voorbereiding en implementatie
Het anders organiseren is een verandertraject dat vraagt om een goede voorbereiding en
implementatie. Dit is nodig om te waarborgen dat het anders werken resulteert in een duurzame
verankering van het anders werken, waarin voor nieuwe én zittende werknemers een goede kwaliteit
van werk gegarandeerd blijft. Lees meer over hoe je je hierin kunt bekwamen via de leergang inclusieve
arbeidsorganisatie (CIAO).

Waardecreatie van anders werken in het
onderwijs voor de maatschappij
Het herontwerp waardoor inclusie van mensen zonder
onderwijskwalificatie mogelijk wordt, kan maatschappelijk
resulteren in:
 Positieve invloed op de eigenwaarde, gezondheid en
welzijn van mensen die anders thuis zitten zonder werk;
 Afname van zorgkosten van nieuw geïntegreerde
werknemers (Kok, et al, 2011);
 Diversiteit door nieuwe kleur in de organisatie, waardoor
die een afspiegeling van de buurt of maatschappij is;
 Positieve bijdrage aan de samenleving doordat een
medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt het
gevoel krijgt weer mee te tellen in de maatschappij;
 Afname van hulpvraag bij jeugdzorg en schuldhulpverlening, overlast en criminaliteit etc. voor werknemers
die anders thuis zitten zonder werk;
 Afname van het lerarentekort, hetgeen de
kansenongelijkheid kan terugdringen.

Monitoren van ontwikkeling
en duurzame inzetbaarheid
Om de ontwikkeling en begeleiding van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
binnen organisaties te ondersteunen, heeft
de Universiteit Maastricht een handig en
gevalideerd instrument ontwikkeld: de
Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor
(MW©M).
De MW©M is bedoeld als hulpmiddel voor
de medewerker uit de doelgroep, zijn
werkbegeleider en jobcoach, (IPS-)
trajectbegeleider of arbeidsdeskundige.
De MW©M meet wat de medewerker
kan, hoe hij functioneert op het werk en hoe
hij zich daarin ontwikkelt. Deze gegevens
worden vastgelegd in een persoonlijk
verslag. Op basis van het verslag spreekt de
begeleider samen met de medewerker een
aanpak af voor de begeleiding, zodat de
medewerker optimaal naar eigen capaciteit
kan presteren.
Lees meer over het doel en de achtergrond
van de monitor via: Maastrichtse
Werkcapaciteit Monitor (MW©M).
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