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Aanpak

Het toenemende lerarentekort in vakken als 
wiskunde, natuurkunde en scheikunde, laat 
ons nadenken over andere oplossingen. In 
het bedrijfsleven moeten soms grote groepen 
werknemers uitstromen. Het bedrijfsleven 
en het voortgezet onderwijs kennen elkaars 
arbeidsmarkt niet goed en hier liggen dus 
mogelijkheden voor een gezamenlijke oplossing.

Met Shell zijn afspraken gemaakt om de 
werknemers die uit moeten stromen een 
zorgvuldig samengesteld traject aan te bieden om 
versneld bevoegd voor de klas te staan. Hen is 
een informatiebijeenkomst, meeloopdagen (op vo-
scholen en bij de universitaire lerarenopleiding) en 
een introductiecursus en vacaturemogelijkheden 
aangeboden. Door persoonlijk advies en 
maatwerkafspraken met de universitaire 
lerarenopleidingen is een zo zorgvuldig en 
toegankelijk mogelijk traject opgesteld. 
Uiteindelijk zijn twee oud-Shell-medewerkers 
begonnen met de voorbereidingen voor hun start 
in het zij-instroom-traject. Daarnaast hebben acht 
Shell-medewerkers een andere route naar een 
functie in het onderwijs gekozen. 

Hier willen we graag op verder bouwen. Op 
dit moment worden in verschillende regio’s 
in het land afspraken gemaakt tussen grote 
bedrijven, schoolbesturen, lerarenopleidingen en 
overkoepelende organisaties. Het Shell-traject 
dient in dit geval als testcase en voorbeeld voor 
het maken van afspraken. 

Voorwaarden voor succes

•  Duidelijkheid voor de zij-instromer over het 
persoonlijke traject.

•  Goede begeleiding in de school voor de zij-
instromer.

•  Een zorgvuldig voortraject en duidelijke 
afspraken tussen opleidingen, schoolbesturen 
en bedrijf.

•  Eenduidige communicatie vanuit de 
verschillende partijen: bedrijf, lerarenopleiding, 
school.

•  Advies op maat: niet alle medewerkers passen 
in een traject naar het voortgezet onderwijs via 
de universitaire lerarenopleiding. 

Discussievragen

•  Wat kunnen lerarenopleidingen doen om 
toegankelijker te worden voor zij-instromers en 
potentiële hybride docenten? 

•  Moet het bedrijfsleven bijdragen aan het 
opleidingstraject voor hun oud-medewerkers 
wanneer zij door het onderwijs worden 
‘opgenomen’? 

•  Moeten we kiezen voor landelijke afspraken 
of voor regionale afspraken met bedrijven, 
schoolbesturen en lerarenopleidingen?

•  Op welke manier(en) kunnen schoolbesturen de 
overstap van bedrijfsleven naar onderwijs beter 
faciliteren? Hoe kunnen zij beter gebruik maken 
van het potentieel?
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