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Lerarentekort

• Samenwerkingsprogramma bedrijfsleven en voortgezet onderwijs:  
Bedrijfsleven, lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet 
onderwijs gaan intensief samenwerken om werknemers de kans te 
bieden (gedeeltelijk) in het voortgezet onderwijs te gaan werken. Voion 
ondersteunt alle partijen hierin met o.a. een helpdesk waar 
belanghebbenden met vragen terecht kunnen.  
www.voion.nl > Programmalijnen >Arbeidsmarkt & mobiliteit > 
Werken in het voortgezet onderwijs > Samenwerking bedrijfsleven

• Trainees in onderwijs: een nieuw traineeship voor het opleiden van 
jonge, talentvolle academici tot docent in het voortgezet onderwijs. De 
VO-raad, VSNU, OCW, verschillende vo-scholen en universitaire 
lerarenopleidingen ontwierpen een  uitdagend 
verdiepingsprogramma.  
www.voion.nl > Programmalijnen > Arbeidsmarkt & mobiliteit > 
Werken in het voortgezet onderwijs > Trainees in onderwijs

Inspiratie
Voion verzamelt voor u inspirerende voorbeelden van scholen en 
organisaties.
• www.parelsuitderegio.nl
• www.voion.nl > inspiratie

Meer informatie, vragen of behoefte aan advies?
Neem dan contact op met een van onze regioadviseurs of met ons 
servicecenter via info@voion.nl of bel met 070-3 765 756.

www.voion.nl
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Een goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt is een 
vanzelfsprekende  voorwaarde voor het geven van goed onderwijs. Om deze 
te creëren is een aantal zaken van belang. Voldoende en goed gekwalificeerd 
personeel bijvoorbeeld. De komende jaren zal het tekort aan leraren, 
ondanks krimp in bepaalde regio’s, in het voortgezet onderwijs toenemen. 
Zeker waar het gaat over de zogenaamde tekortvakken. 

Voion ondersteunt de vo-sector in het terugdringen van het lerarentekort en 
andere arbeidsmarktvraagstukken, zoals krimp, met een aantal 
samenhangende activiteiten en projecten. In deze flyer leest u daar meer 
over. 

Inzicht 
Om tijdig te kunnen anticiperen op de (toekomstige) behoefte aan personeel, 
is het belangrijk inzicht te hebben in arbeidsmarktgegevens op school-, 
bestuurs-, regionaal of sectoraal niveau.
• Arbeidsmarktgegevens: op onze website delen we sectorale en regionale 

arbeidsmarktgegevens,  onderzoeken en verkenningen over de 
arbeidsmarkt in het vo.  
www.voion.nl > Programmalijnen > Arbeidsmarkt & mobiliteit > 
Arbeidsmarktcijfers

• Scenariomodel-VO: een instrument dat inzicht biedt in eigen 
leerlingenprognoses, bekostiging en uitgaven. Vanaf medio 2018 kan in de 
nieuwe module voor strategische personeelsplanning een 
vooruitberekening worden gemaakt van aanwezige en benodigde 
formatie.  
www.scenariomodel-vo.nl

Regionale aanpak
Niet alle knelpunten rond het lerarentekort en krimp kunnen op school,- of 
bestuursniveau worden opgelost. Voion stimuleert de samenwerking en 
kennisdeling van besturen in de regio om samen te komen tot oplossingen 
voor regionale arbeidsmarktproblemen. 
• Regionale advisering: de regioadviseurs van Voion zijn de eerste schakel 

tussen de wensen en behoeften van het veld enerzijds en het aanbod van 
activiteiten en projecten van het fonds en andere stakeholders anderzijds. 

• Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort: schoolbesturen 
en lerarenopleidingen kunnen via deze stimuleringsregeling 
cofinanciering aanvragen voor nieuwe regionale projecten om het 
lerarentekort aan te pakken. 
www.voion.nl > Programmalijnen > Arbeidsmarkt & mobiliteit > 
Samenwerking/netwerken > Stimuleringsregeling regionale aanpak 
lerarentekort voortgezet onderwijs

• Regionale gesprekken lerarentekort en krimp: Voion voert in de regio 
met samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen gesprekken 
om een regionale aanpak te stimuleren.  

• Handreiking ‘Regionale samenwerking is de moeite waard’: De 
handreiking geeft inzicht in de mogelijkheden en het wegnemen van 
belemmeringen bij regionale werving en selectievraagstukken. (in 
ontwikkeling) 

Imago van het docentenvak
Voion werkt aan verschillende campagnes mee om het imago van het 
lerarenberoep te verbeteren om op die manier extra instroom in de 
lerarenopleiding en het lerarenberoep te realiseren. 
• Helden voor de klas: een imagocampagne om meer jongeren te 

interesseren voor de lerarenopleiding in tekortvakken.  
www.heldenvoordeklas.nu 

• Mastersvoorhetvo.nl: deze website geeft universitaire studenten 
informatie over de mogelijkheden om eerstegraads leraar te worden in 
het voortgezet onderwijs. De site richt zich specifiek op de vakken 
waarvoor landelijk een tekort aan leraren is. 
www.mastersvoorhetvo.nl

Instroom in sector
Met verschillende activiteiten wil Voion een grotere instroom van leraren in 
de tekortvakken stimuleren en dat meer mensen kiezen voor het beroep van 
leraar. 
• Wordleraarinhetvo: deze website geeft starters en zij-instromers 

realistische informatie over werken in het vo, geeft inzicht in de 
verschillende routes naar het leraarschap en beschikbare subsidies.  
www.wordleraarinhetvo.nl 

• Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers: met deze 
regeling wil Voion lerarenopleidingen en schoolbesturen de gelegenheid 
geven om in samenwerking oriëntatietrajecten te ontwikkelen en uit te 
voeren in hun regio. De oriëntatietrajecten hebben als doel om potentiële 
zij-instromers kennis te laten maken met het leraarschap in het 
voortgezet onderwijs.  
www.voion.nl > Programmalijnen > Arbeidsmarkt & mobiliteit > 
Werken in het voortgezet onderwijs > Stimuleringsregeling 
oriëntatietrajecten zij-instromers
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