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Aanleiding 
Op 13 oktober jl. stond er een debat over het lerarenbeleid in de Tweede 
Kamer gepland. Deze is verplaatst naar 16 november. Afgesproken is om 
ter voorbereiding op het debat een brief aan de Kamer te sturen over de 
reacties en input die zijn opgehaald in het veld en de acties die door OCW 
zijn uitgevoerd. Een eerste versie van de Kamerbrief is met uw beiden 
besproken in het vooroverleg van 4 oktober. Bijgaand is een nieuwe 
versie van de Kamerbrief. 

Geadviseerd besluit 
Bent u akkoord met de Kamerbrief? 

Kernpunten 
Naar aanleiding van het vooroverleg zijn de volgende wijzigingen gedaan: 

• De dillema’s uit de Kamerbrief van 1 juli jl. zijn meer verduidelijkt 
met signalen die zijn opgedaan uit de gesprekken met het 
onderwijsveld. Ook zijn de dillema’s scherper neergezet.  

• We hebben voor de lerarenopleidingen een dilemma toegevoegd 
over de vraag in hoeverre we in het licht van de 
personeelstekorten in het onderwijs kunnen en willen gaan met 
het bieden van extra wettelijke ruimte voor lerarenopleidingen en 
welke risico’s we daarbij lopen voor de kwaliteit en doelmatigheid 
van de rest van het hoger onderwijs. 

• Ten opzichte van eerdere versies is het stuk ‘we gaan door en 
inventariseren wat goed gaat’ niet gewijzigd.  

• Wel is daaraan toegevoegd een passage over de gespecialiseerde 
pilots op de pabo. Aanleiding is dat het rapport met de evaluatie 
van de pilots bijna af is en het rapport meegezonden kan worden 
met de eerstvolgende brief naar de Tweede Kamer. In mei hebben 
we u geadviseerd om op deze evaluatie te wachten alvorens een 
besluit te nemen over het wetsvoorstel voor extra, smallere 
bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind in het 
primair onderwijs. We zullen u binnenkort in een aparte nota 
uitgebreid informeren over dit wetsvoorstel. 

• De afsluitende alinea aangepast op basis van de reactie van MPVO 
op de vorige versie. 

• De Kamerbrief is parallel naar u beiden in de weekendtas gegaan, 
omdat verzending naar de Tweede Kamer uiterlijk eind volgende 
week wordt beoogd (voor het herfstreces). 
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Aanleiding 
Ter voorbereiding op het debat over de lerarenstrategie dat gepland staat 
op 13 oktober, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de reacties en 
input die zijn opgehaald in het veld naar aanleiding van de brief 
Lerarenstrategie en wordt een update van de acties die door OCW zijn 
uitgevoerd. U heeft beiden gereageerd op de eerste versie van de 
Kamerbrief. Bijgevoegd is een nieuw concept.  

Geadviseerd besluit 
Bent u akkoord met de Kamerbrief? 

Kernpunten 
Naar aanleiding van uw reacties zijn de volgende wijzigingen gedaan: 

• Alle tekstuele wijzigingen zijn verwerkt. 
• In de Kamerbrief wordt op een gedetailleerde niveau beschreven 

wat er is opgehaald uit het veld. 
• Taal is actiever en ook meer geschreven op niveau van het effect 

voor individuele leraar/schoolleider. 
• Ook wordt meer duiding gegeven aan de voortgang van de 

opdracht aan de kwartiermaker.  
• De conceptbrief is afgestemd met het Ministerie van Financiën en 

is akkoord met de Kamerbrief. 

Primair Onderwijs 

Van 
 

 

Datum 
29 september 2022 

Referentie 
34160031 

Bijlagen 
1 Kamerbrief update 
lerarenstrategie 
 

 

 

5.1.2.e



 
 

TER BESLUITVORMING 

Aan: MOCW, MPVO 

  

Nota ter besluitvorming Kamerbrief update 
lerarenstrategie 

 

 Pagina 1 van 2 
 

 

  

 

Aanleiding 
Ter voorbereiding op het debat over de lerarenstrategie dat gepland staat op 13 
oktober, wordt de Tweede Kamer vooraf geïnformeerd met een Kamerbrief. In de 
brief staat een update van de acties die in gang zijn gezet en welke reacties en 
input we hebben opgehaald uit het veld. Parallel wordt afstemming gezocht met 
het ministerie van Financiën. 

Gevraagd besluit 
Bent u akkoord met de Kamerbrief? 

Kernpunten 
In de brief wordt de Kamer meegenomen in de volgende onderdelen: 

1. Stappen gezet in het aantrekkelijker maken van het beroep. 
De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de cao’s en het is 
verwerkt in de salarissen van het onderwijspersoneel.  

2. We gaan door en intensiveren wat goed gaat, met o.a. de volgende 
nieuwe activiteiten: 

• Aankondiging dat de subsidieregeling zij-instroom schoolleiders is 
gepubliceerd en de eerste aanvragen binnen druppelen. 

• Aankondiging dat in 2023 een subsidieregeling beschikbaar komt 
voor het onderwijs ondersteunend personeel in het vo om 
opleiding tot leraar te volgen.  

• Ook wordt de ophoging van de subsidieregeling 
onderwijsassistenten tot leraar en zij-instroom in beroep 
benoemd. 

• Samen met sector- en vakorganisaties werken we aan een vervolg 
op de imagocampagne Baan van het Leven. Onderdeel daarvan is 
in ieder geval een aanpak waarmee we vo scholieren willen 
enthousiasmeren om leraar te worden.  

3. Versterking samenwerking in de regio. 
Ook wordt het onlangs opgeleverde evaluatieonderzoek van de Regionale 
Aanpak Personeelstekorten aangehaald. Dit onderzoek bevestigt dat 
regionale samenwerking loont. Meer regio’s en binnen regio’s meer 
schoolbesturen en lerarenopleidingen werken samen aan een veelheid van 
activiteiten, zoals het begeleiden van zij-instromers. Dit bevestigt onze 
inzet om de komende tijd de samenwerking te versterken en tot één 
regionale infrastructuur te komen. 

4. Wat er is opgehaald uit het veld. 
Als laatste wordt in de brief benoemd welke reacties en input er op 
lerarenstrategie en de geschetste dilemma’s is opgehaald. Het algemene 
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beeld is dat de urgentie en de noodzaak om de aanpak van de tekorten te 
versnellen en intensiveren breed wordt gedragen. Tegelijkertijd zien we 
ook een bevestiging van de complexiteit van de grote vraagstukken. 


