
>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag  

 

 

 

 

  

 

 

 

 P agina 1 van 1  

 

 

 
 

 

 

 

Geachte vertegenwoordigers van de samenwerkende schoolbesturen in de G5, 

 

Naar aanleiding van uw brief heb ik een vertegenwoordiging van de besturen en 

de wethouders van de gemeenten uitgenodigd voor een gesprek op 9 maart 

2022. In deze brief herhaal ik de hoofdlijnen van het overleg. Een afschrift van 

deze brief stuur ik op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap naar de Tweede Kamer.  

 

In het overleg is teruggeblikt op de aanpak van de tekorten in de G5 tot nu toe. 

In goede samenwerking tussen de schoolbesturen, gemeenten en OCW zijn het 

afgelopen jaar mooie stappen gezet. De maatregelen in de convenanten hebben 

effect. Tegelijkertijd hebben jullie het signaal afgegeven dat de huidige aanpak 

komende jaren niet voldoende is en dat er meer nodig is. De nood in de G5 is 

hoog, want de noodmaatregelen zijn geen uitzondering meer.  

 

Jullie hebben benadrukt dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan 

over hoe scholen met de tekorten om moeten gaan, naast het terugdringen van 

de tekorten. Onderwerpen die genoemd zijn om mee aan de slag te gaan zijn 

onder meer de regeling  andere dag en weekindeling G5, de inzet van andere 

personele categorieën, en om samen met de hogescholen te werken aan 

ontwikkelprogramma’s voor onderwijsassistenten en flexibilisering van de 

opleidingstrajecten. 

 

Ik deel jullie zorgen en wil daarbij alles in het werk zetten om alle aspecten die 

bijdragen aan het borgen van goed onderwijs te bezien. Ik werk daarom 

gezamenlijk met het onderwijsveld toe naar een brede werkagenda, waarin het 

verkennen van innovatieve mogelijkheden om het onderwijs te blijven verzorgen 

gezien de arbeidsmarktverwachtingen onderdeel van is.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 

 

 

 

Dennis Wiersma 

G5 Bestuurlijk Overleg 
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