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Aanpak

Het lerarentekort in de basisscholen van Den 
Haag loopt snel op. Directe oplossingen (Pabo 
gediplomeerden, herintreders, import uit de 
krimpregio’s, etc.) voor de nu al bestaande 
vacatures zijn er eigenlijk niet. Veel hoop is 
gevestigd op zijinstromers: die kunnen immers 
tamelijk snel (maar ook weer niet hals over kop) 
aan de slag.

Den Haag zette alle concurrentieoverwegingen 
opzij en sloeg de handen ineen. Een gezamenlijke 
en onverwacht succesvolle wervingsactie leverde 
op 2 avonden bij elkaar zo’n 400 belangstellenden 
op. Ervaringen uit vorige zij-instroomcampagnes 
hebben ons geleerd dat teleurstellingen aan 
beide kanten (kandidaat en werkgever) op de loer 
liggen. Een grondige voorbereiding van de zij-
instromer, het -1 traject, is noodzakelijk. Ook die 
werd gezamenlijk ontworpen door de besturen. 
Daaraan voorafgaand hielden (vrijwel) alle 
basisscholen hun deuren open voor snuffelaars in 
de zgn. Open Schoolweek van 9 t/m 13 april. 

In collegiaal overleg is een aantal 
arbeidsvoorwaarden en onderlinge regelingen 
gemeentebreed vastgesteld. 

Voorwaarden voor succes

•  De wens om samen te werken, uitgesproken, 
zichtbaar in de uitvoering, op alle niveaus: 
bestuurders, HRM-beleidsmedewerkers, 
directies van basisscholen, et cetera.

•  Vertrouwen in alle geledingen.
•  Goed samenspel met de Pabo (‘s).
•  Eenduidigheid in de informatievoorziening: 

communicatie. 
•  Succesvolle voorbeelden, rolmodellen.
•  Krachtige leeromgevingen op basisscholen.
•  Geld!

Discussievragen

•  Hoe bereik je dat op alle niveaus de 
concurrentieoverwegingen weggezet worden? 
Welk niveau is het meest weerbarstig? Waar 
(locatie, doelgroep) wordt de druk op de 
arbeidsmarkt het hardst gevoeld?

•  Welke speelruimte is de Pabo bereid af te 
geven, te delen met de scholen? Hoe bereiken 
we dat die speelruimte zo groot mogelijk is?

•  Hoe (pro-)actief wil de gemeente zijn? Welke 
rol wil zij spelen? 

•  Wat kan de directeur van de school zelf doen. 
En wat vindt hij/zij daar zelf van?
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