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Aan de fractievoorzitters van de politieke partijen 

van de gemeente Almere 

 

 

 

Almere, 6 april 2018 

 

 

Geachte fractievoorzitters, 

 

De komende vier jaar delen u en uw collega-raadsleden weer de verantwoordelijkheid om de 

belangen van de Almeerders te behartigen. In dat kader vragen wij, de gezamenlijk po- en vo-

schoolbesturen van Almere, uw aandacht voor een kwestie die ingrijpende gevolgen heeft voor de 

leefbaarheid en werkgelegenheid in onze stad – namelijk het alarmerend tekort aan leraren dat wij 

zien ontstaan.   

 

Verontrustende prognoses 

Hoe staat het onderwijs in Almere er aan het eind van uw komende beleidstermijn voor? Moeten 

ouders hun kinderen vaker thuis houden? Kunnen kinderen als ze 8 zijn straks wel lezen en schrijven? 

En wat betekent dat voor het vestigingsklimaat van Almere? 

 

De prognoses voorspellen niet veel goeds. Zo heeft Centerdata in opdracht van het ministerie van 

OCW arbeidsmarktprognose opgesteld voor onder andere Flevoland. Wat blijkt? Vooral onze 

basisscholen krijgen de komende jaren te maken met de uitstroom van leerkrachten die de AOW-

leeftijd bereiken. Tegelijkertijd blijft het aantal pabo-studenten dat hen moet vervangen teruglopen. 

Hoewel de situatie in het voortgezet onderwijs iets minder nijpend is, blijft ook daar de vacaturedruk 

voor met name de bètavakken en de vreemde talen onverminderd hoog. In 2019 wordt binnen het 

primair onderwijs een onvervulde vraag verwacht van 18 fte en een vervangingsvraag van 73 fte.  Als 

we niets doen, leidt de toenemende werkgelegenheid – in combinatie met de groeiende vraag naar 

nieuwe leraren en de dalende instroom daarvan – tot nijpende tekorten.  

 

Op dit moment merken wij al duidelijk dat de bovengenoemde factoren een sterke invloed hebben 

op de arbeidsmarkt in Almere. Het werven van (goede) leerkrachten vergt forse inspanningen, terwijl 

het aantal sollicitanten afneemt. Het animo voor ons mooie vak is helaas dalende. Daardoor raken 

wij met de grote steden om ons heen verwikkeld in een ‘war on talent’ op het gebied van onderwijs.  

Onlangs zijn de scholen voor primair onderwijs in Amsterdam bijvoorbeeld een petitie gestart. Kiezen 

jonge leerkrachten straks nog wel voor Almere? 

 

Red het Almeerse onderwijs! 

We moeten nú in actie komen om ook voor toekomstige generaties Almeerders goed onderwijs veilig 

te stellen. Het lerarentekort kan slechts ten dele met landelijk beleid worden bestreden. We moeten 

vooral ook regionaal aan de slag om het tij te keren. Als schoolbesturen in Almere luiden wij daarom 

de noodklok: we doen een dringend beroep op u om deze kwestie hoog op de agenda te plaatsen. 

Want het lerarentekort heeft op termijn zijn weerslag op heel Almere, of je nu ouder, kind, 

leerkracht of ondernemer bent. Samen met u en uw collega’s willen we een actieplan formuleren om 

Almere tot een aantrekkelijke woon-, werk- en leerstad te maken, teneinde het lerarentekort terug 

te dringen.  
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Daarbij zien wij potentie in de volgende ontwikkelingen: 

 Een sterke verbinding met Onderwijs, Voorschoolse voorzieningen en Jeugdhulp in de wijk. 

 De Flevo Campus, het aanbrengen van focus en profiel, passend bij de unieke mogelijkheden 

op het gebied van landbouw in Flevoland. 

 Cluster(ontwikkeling) in voeding en landbouw. 

 Samenwerking tussen stakeholders als gemeente, bedrijfsleven en onderwijs.  

 Hoger Onderwijs kan (of moet) bijdragen aan verstedelijking en verdere ontwikkeling van 

Almere. 

 

Uiteindelijk moet er niet alleen een hele goede onderwijspraktijk ontstaan, maar ook een profiel van 

Almere als onderwijsstad: de kwaliteit van ons onderwijs moet bijdragen aan het wervende karakter 

van de stad, en daarmee ook actief worden uitgedragen. Onze schoolbesturen bieden zich dan ook 

aan om samen met de gemeente een actieplan te formuleren.  

 

Afgelopen vrijdag (23 maart jl.) heeft er een regionale bijeenkomst plaatsgevonden waarbij partijen 

als Voion, het Ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, gemeente Almere en 

de verschillende onderwijs besturen de handen ineen hebben geslagen om de samenwerking op te 

starten. 

 

In deze bijeenkomst is gebleken dat er een grote behoefte aan ondersteuning is waarbij kan worden 

gedacht aan: 

 Het faciliteren van woonruimte om leerkrachten naar Almere te trekken en te binden aan de 

stad (voorrangsregelingen voor woningen en parkeren, reiskostenvergoeding). 

 Regelingen voor zij-instromers om een overstap te vergemakkelijken.  

 Regelingen voor lokale lerarenbeurzen.  

 

Als onderwijsbesturen in Almere willen we vaker onze stem laten horen om brede steun te 

verwerven. Laat u ons weten of wij ook op uw steun en medewerking kunnen rekenen?   

 

Hoogachtend, 

mede namens onderstaande schoolbesturen in Almere, 

Stichting Almeerse Scholen Groep, 

 

 

H. Griffioen 

Voorzitter College van Bestuur 

 

 
Stichting Prisma Almere 

De heer M.A. Eijgenstein 

Voorzitter College van Bestuur  

http://www.prisma-almere.nl/
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SKO  Flevoland en Veluwe 

De heer K. Oosterbaan 

Voorzitter College van Bestuur  

 

 

 
Passend Onderwijs Almere 

Mevrouw H. Vlug 

Voorzitter College van Bestuur  

 

 

 

   

 

 

Het Baken Almere     

Mevrouw A.D.J. Rijnbach    

Bestuurder   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeres VMBO en MBO 

Mevrouw G.J.M. Kruijer 

Algemeen Directeur  

http://skofv.nl/
http://www.passendonderwijs-almere.nl/
https://www.aeresvmbo.nl/

