
8 inspirerende praktijksituaties 
over het duurzaam inzetten van zij-instromers 



In de aanpak tegen het lerarentekort
ligt er uiteraard een belangrijke rol

voor de politiek om het imago van het
onderwijs en de beloning te

verbeteren. Maar wij hebben in onze
gesprekken met schoolbestuurders

gemerkt dat zij zelf ook veel doen om
nieuwe leraren aan te trekken. In dit

document delen wij de geleerde lessen
en succesverhalen uit onze

gesprekken met bestuurders.
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1 Investeren in werving & selectie 

Één van de gesprekken die ons is bijgebleven is met een
bestuurder die zich realiseerde dat het aantrekken van nieuwe
docenten niet meer werkt door alleen een vacature op de eigen
website te plaatsen. De desbetreffende bestuurder zag dat het
bedrijfsleven al jaren serieus werk maakt van werving & selectie,
bijvoorbeeld door allerlei programma’s op universiteiten en
hogescholen, en raakte hierdoor geïnspireerd.

Nu het aanbod van nieuwe docenten lager is dan de vraag, werd
het tijd om het aantrekken van docenten anders aan te pakken. Er
werd  geïnvesteerd in een wervingscampagne die zich niet alleen
richt op studenten aan PABO’s en lerarenopleidingen, maar ook
op zij-instromers. 

2 Veel specifieker naar zij-instromers kijken

Om meer zij-instromers te werven, moest bovengenoemde
bestuurder met een andere blik naar hun kennis en vaardigheden
gaan kijken. Nu wordt, naast een test van iemands capaciteiten,
primair gelet op onderwijservaring. Deze bestuurder realiseerde
zich dat veel mensen die de juiste motivatie en potentie hebben,
juist de onderwijservaring missen. Hij besloot krijgen kandidaten
die enorm op hun plek zouden zijn als docent, de kans te geven
om te solliciteren. 
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3 Vroegtijdige uitstroom van zij-instromers voorkomen

In de Randstad troffen wij een bestuurder die inzag dat de
overstap voor zij-instromers richting het onderwijs toch echt even
wennen is. De nieuwe balans tussen werk en privé moet
gevonden worden, net als het plekje in het team. Daarnaast
besefte deze bestuurder zich dat zij-instromers op het gebied van
onderwijsdeskundigheid nog onvoldoende begeleid worden,
daarom werd er geïnvesteerd in een goede onboarding en biedt
de school sindsdien gedurende langere tijd de juiste begeleiding
aan zij-instromers.

4 Loopbaanperspectief bieden

Ergens anders in de Randstad ontmoetten wij een bestuurder die
heel bewust bezig was met de verschillende rollen die een docent
kan invullen, om loopbaanperspectief te bieden. Op deze school
werkte bijvoorbeeld een docent die heel handig met computers
is. Zij bleek de ideale verbinder tussen de IT-afdeling en andere
docenten. Haar collega, die een organisatietalent bleek te zijn,
mag voortaan de evenementen op school organiseren.

Bovengenoemde docenten kregen alle ruimte om hun
vaardigheden rondom computers en organisatie te ontwikkelen.
Een korte check ten tijde van het schrijven van dit document leert
ons dat beide docenten nog steeds bij deze school werkzaam
zijn.
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5 Leraren opleiden voor een coachende rol

In het zuiden van Nederland spraken wij een bestuurder die
digitaal leren een vaste plek in het onderwijs geeft. Kinderen doen
meer kennis thuis op, terwijl de tijd op school meer gericht is op
leren samenwerken. De docenten krijgen er een meer coachende
rol. Zij beantwoorden niet alleen vragen, maar stellen ze vooral
ook. "Wat heb je nodig?" "Hoe kan ik je helpen?" 

De bestuurder van deze school investeert voldoende in
trainingen, waarbij docenten zich deze nieuwe
coachingsvaardigheden kunnen aanleren.

6 Investeren in blended learning

Op bovengenoemde school wordt kennisoverdracht ondersteund
met digitale tools, zoals e-learningmodules en video’s. De
docenten merken dat leerlingen sinds de coronacrisis beter zelf
kunnen bepalen of zij bepaalde lesstof nog een tweede of derde
keer willen kijken of maken.

Leren wordt er ook leuk en spannend gemaakt met nieuwe
lesvormen zoals serious gaming of de inzet van virtual reality.
Een mooi neveneffect bleek dat deze manier van lesgeven
aantrekkelijker gevonden werd door de nieuwe generatie
docenten.
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7 Docenten hun eigen lessen laten maken

Nog even terugkomend op ons gesprek met de hiervoor
genoemde bestuurder in het zuiden van het land. Deze
bestuurder constateerde een groot voordeel van blended learning
ten opzichte van het gebruik van lesboeken; docenten kunnen
veel meer inbreng hebben in de samenstelling van een les, wat
zorgde voor blijere docenten.

De docenten kregen toegang tot een professionele tooling
kunnen waarmee ze zelf lessen kunnen maken of een bestaande
les makkelijk kunnen aanpassen. Met items uit het journaal
kunnen ze bijvoorbeeld inspelen op de actualiteit.

8 Oog hebben voor duurzame inzetbaarheid van docenten

Op een school in het midden van het land was het ziekteverzuim
torenhoog. De hoge werkdruk had zijn sporen nagelaten en
leerlingen bleken in het post-coronatijdperk eerder af te haken bij
de traditionele lessen. De docenten voelden dat ze de regie
kwijtraakten en dreigden kopje onder te gaan. 

De bestuurder van deze school focuste zich daarom op
duurzame inzetbaarheid. Zij zette in op vitale medewerkers die
met plezier hun werk doen. Het verzuim werd beheersbaar en de
docenten gelukkiger.
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De Alliantie van Werkend 
Onderwijs vindt dat goed 

onderwijs de drijvende kracht is achter
de toekomst van onze kinderen en ons

land. Wij willen ervoor zorgen dat de
beste mensen voor de klas staan en

blijven staan. Lees hier meer over ons,
of bekijk onze voorstelvideo.
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Wie zijn wij?

Hoe heeft u het lezen van deze 8
praktijksituaties ervaren? Wij horen het
graag en denken graag met u mee. U
kunt onze adviseurs bereiken op 06-

26230819. U kunt hier ook een
contactverzoek achterlaten.

Punt van herkenning 
of bron van inspiratie?

https://werkendonderwijs.nl/over-ons/
https://werkendonderwijs.nl/contact/

