Het lerarentekort
Denkkracht Utrecht denkt mee met de Gemeente Utrecht en Utrecht leert

Denkkracht gaat back to school!
Op zaterdag 26 juni 2021 ging Denkkracht Utrecht back to school om met de Gemeente
Utrecht, specifiek de alliantie Utrecht Leert, mee te denken over een oplossing voor het
lerarentekort.
Denkkracht Utrecht
Denkkracht Utrecht, opgericht in 2013, is een denktank die bestaat uit 26 young
professionals die zich vrijwillig voor de stichting inzetten. De professionals hebben allemaal
verschillende studieachtergronden en werken in verschillende sectoren. De verbindende
factor tussen de deelnemers is de stad Utrecht, iedereen heeft hier gestudeerd, gewoond of
gewerkt of studeert, woont of werkt hier momenteel. Zij hebben hart voor de publieke zaak
en de ambitie om maatschappelijke, strategische en bestuurlijk-organisatorische
vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert denk- en doekracht
van young professionals om een bijdrage te leveren aan het oplossen van publieke
vraagstukken. Door Denkkracht Utrecht worden onder andere Denklabs georganiseerd:
dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor één of meerdere
externe partners. Tijdens deze Denklabs probeert Denkkracht Utrecht via creatieve
werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het stellen van
andere vragen te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het multidisciplinaire
karakter van het netwerk en de verschillende werkachtergronden maximaal.
Introductie Gemeente Utrecht alliantie Utrecht Leert
Utrecht Leert is een initiatief van 23 regionale partijen waaronder de provincie, gemeente,
schoolbesturen, scholen en educatieve opleidingen die samenwerken binnen het onderwijs
om het lerarentekort in de regio Utrecht terug te dringen en om leraren te ondersteunen in
hun professionele ontwikkeling. Op die manier wordt geprobeerd om de onderwijssector
zowel kwantitatief als kwalitatief sterker te maken, waarbij Utrecht geldt als proeftuin voor
Nederland. Utrecht Leert heeft een plan van aanpak gemaakt voor het PO, VO en MBO voor
2020-2022, waarbij drie opgaven centraal staan, die cruciaal zijn voor de
toekomstperspectieven van het onderwijs in Nederland: 1) opleiden en begeleiden in
scholen, 2) het nieuwe opleiden en 3) binden en boeien van onderwijstalent.
Vraagstelling
Voor deze dag richtten we ons op het aantrekken en behouden van onderwijstalent. De
instroom in de lerarenopleidingen neemt al jaren af en de uitval tijdens de opleiding is hoog.
De deelnemers van dit Denklab hielden zich daarom bezig met de volgende vraag: Hoe
kunnen we jongeren die een keuze maken voor een vervolgopleiding interesseren voor het
onderwijs?
Het doel achter deze vraag is om onderwijstalent duurzaam aan te trekken en te behouden,
waarbij rekening gehouden wordt met de motivatie van aankomende leraren, de informatie
die ze hiervoor gebruiken, de momenten in het keuzeproces waarop men kan afhaken en
dat de oplossing uitvoerbaar moet zijn in de stad Utrecht.

Programma
Vanwege de geldende coronamaatregelen vond dit Denklab online plaats, wel konden
Denkkrachters in kleine groepjes samenkomen. Na een korte introductie vanuit de alliantie

Utrecht Leert over het vraagstuk, werd in vier verschillende brainstorms nagedacht over het
vraagstuk. Halverwege de dag vroegen de deelnemers startende leraren het hemd van het
lijf. Hierna werden de brainstorms voortgezet. We besloten de dag met pitches, waarin de
deelnemers hun ideeën presenteerden aan Utrecht Leert.
Brainstorm 1 - We’re hiring: flops en tops
In de eerste brainstorm dachten de deelnemers na over wat mensen trekt in een baan door
een vacaturetekst te ontwerpen voor de meest vreselijke baan en de meest geweldige baan
die ze konden bedenken.
Elementen uit deze zelfgemaakte vacatureteksten die helemaal niet van toepassing zijn op
leerkrachten zijn volgens de deelnemers:
- een goed salaris
- een goede balans tussen werk en privé
- aanwezigheid van doorgroeimogelijkheden
- fijne collega’s
- aanwezigheid van terugkoppeling resultaat
Elementen uit deze vacatureteksten die volgens de deelnemers sterk van toepassing zijn op
leerkrachten zijn:
- het maken van impact
- aanwezigheid van zingeving
- een slechte balans tussen werk en privé
- weinig erkenning
- geen doorgroeimogelijkheden
- mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling
- hoge werkdruk
- een laag salaris

Een van de vacatureteksten van de meest vreselijke baan.
Brainstorm 2 - Wat wil je later worden als je groot bent?
Tijdens de tweede brainstorm werd aan de deelnemers gevraagd om terug te gaan naar het
moment dat zij zelf een keuze maakten voor een vervolgopleiding. Hoe hebben zij deze
keuze gemaakt, welke informatie speelde daarbij een rol en waarop haakten zij af?
Sommige deelnemers maakten een vrij bewuste keuze doordat ze een bepaald vakgebied
leuk vonden of een duidelijk beeld hadden van wat ze later wilden worden. Voor veel
anderen was dit echter niet zo duidelijk en gaven een leuke stad, een studiekeuzetest,

bepaalde vakken op de middelbare school of een leuke leraar de doorslag. Deze
deelnemers voelden zich vaak aangetrokken tot bredere opleidingen, waarbij veel keuzes
nog open bleven.
Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd om het proces van studiekeuze naar werk
als een klantreis weer te geven. Welke factoren speelden daarbij een rol en waarom vielen
bepaalde opties af? Opvallend aan deze brainstorm was dat veel deelnemers op
verschillende plekken noemden dat ze het nog moeilijk vonden om keuzes te maken. Dit
werd meegenomen in hun afweging voor een studiekeuze of loopbaan. Velen kozen daarom
voor brede opleidingen en loopbanen waarbij nog niet alles vaststaat.

Eén van de klantreizen.
Brainstorm 3 - Gek, gekker, goed.
In brainstorm 3 gingen de deelnemers aan de slag met de werkvorm ‘Gek, gekker, goed’. Bij
deze werkvorm schrijft iedere deelnemer een gekke oplossing voor het vraagstuk op,
waarna een andere deelnemer daar een nóg gekker idee van maakt en weer iemand anders
dat idee tot een goede, werkbare oplossing omvormt.
Een heleboel gekke en gekkere ideeën passeerden de revue. Leraren hoeven geen
opleiding te volgen, een coachtraining is voldoende. Of als beginnend leraar ben je
automatisch directeur. Bij start én afronding van je opleiding krijg je €10.000. Of leraren
krijgen een onbeperkt vakantiebudget. Allerlei soorten meeloopdagen werden ook geopperd,
van verplichte meeloopdagen voor alle achttienjarigen of ouders tot nationale open dagen
waarbij geïnteresseerden kennis kunnen maken met het vak. Meerdere gekke ideeën
richtten zich tot slot op promotie van het vak door realityseries of influencers.
Deze oefening in creatief denken leidde vervolgens tot een scala aan goede ideeën. Zo
zouden bovenbouwleerlingen de mogelijkheid kunnen krijgen om brugklassers les te geven
in vakken waarin ze excelleren. Campagnes via tv (à la Defensie) of sociale media kunnen
het beroep bovendien in een beter daglicht stellen. Docenten zouden ook extraatjes kunnen
krijgen, zoals een gratis Museumjaarkaart of Cinevillepas. Daarnaast stelden deelnemers
voor om studenten meer opties te bieden om naast een bestaande (universitaire) opleiding
modulair onderwijsbevoegdheden te verwerven. Ten slotte focusten meerdere ideeën op
meer flexibele werkvormen, bijvoorbeeld deeltijd werken als de norm in het onderwijs of
detacheringen vanuit bedrijven met overheidssubsidie.

Brainstorm 4 - Versterken en uitbouwen van ideeën
Bij de vierde brainstorm werd deelnemers gevraagd om de ideeën uit de derde brainstorm
verder uit te werken. Hier keken zij voor de ideeën die zij vanuit de derde brainstorm mee
wilde nemen naar vier punten: de positieve kanten van het idee, potentiële uitkomsten van
het idee, de zorgen (nadelen) bij het idee en hoe deze laatst genoemde zorgen om te
buigen tot iets positiefs (Wat zijn weer de voordelen van die nadelen? Hoe kunnen de
risico’s zo klein mogelijk worden gehouden?).
Ideeën die aan deze vier aspecten onderworpen werden, waren onder andere: ‘We maken
de pabo gratis’, ‘Een leraren-bonus die je ontvangt bij het afronden van de opleiding en die
je elke drie jaar dat je in het onderwijs werkt opnieuw ontvangt (en wordt verhoogd)’, ‘PABO
introductiedagen op school in plaats van op de opleiding zelf’ en ‘een beveiligd platform
waar lief en leed kan worden gedeeld’. In de pitches zien we welke ideeën als beste uit de
bus zijn gekomen.
Pitches
Groepje 1
Pitch 1: Structuur van het onderwijs
Het eerste groepje gaf voorafgaand aan hun pitch eerst een disclaimer: de echte oplossing
voor het lerarentekort zit in de structuur van het onderwijs. Alleen als je de structuur
verbetert, dan kun je mensen echt behouden.
Daarnaast gaat het om hoe je de lerarenopleiding en het vak leraar aanprijst. Sommige
mensen weten al vanaf jongs af aan wat ze willen worden. Diegenen vinden hun weg naar
de lerarenopleiding wel. Voor veel anderen is het kiezen van een opleiding of vakgebied veel
lastiger en iets waar je al op vroege leeftijd mee geconfronteerd wordt.
Deze twijfelaars zijn degenen die je een beter beeld van de lerarenopleiding en het vak
leraar wilt geven. Het organiseren van open dagen op scholen zelf in plaats van de
onderwijsinstelling kunnen helpen om dit beeld te vormen. Benadruk ook de impact die je als
leraar kunt maken. Verder is het belangrijk om een breder carrièreperspectief te schetsen en
het financieel aantrekkelijker te maken om de opleiding te proberen.
Het twijfelen stopt voor velen niet bij het kiezen van een opleiding. Vaak besluiten mensen
pas na een paar jaar studeren, een tussenjaar of het stoppen van een opleiding welke kant
ze op willen. Het is belangrijk dat deze groep de weg naar de lerarenopleiding vindt door
bijvoorbeeld de verbinding met andere opleidingen op te zoeken en modulaire cursussen of
minors aan te bieden.

Groepje 2
Pitch 2: De golfbeweging
Het tweede groepje riep op om terug te gaan naar de bedoeling: waarom is leraar zijn zo
leuk? Wat staat dit momenteel in de weg?
Mensen denken er vaak niet aan om leraar te worden. Ze hebben geen goed beeld wat het
precies inhoudt en denken vaak dat het eentonig en weinig creatief is. Ook degenen die wel
voor de lerarenopleiding kiezen, hebben niet altijd een positief beeld van het leraarschap,
waardoor er mogelijk eerder wordt uitgestroomd.
Om deze onbekendheid, het negatieve zelfbeeld en slechte imago om te vormen naar iets
positiefs zijn golfbewegingen nodig:
1. Onbekendheid: vergroot de bekendheid van het leraarschap door een commerciële
campagne op social media (zoals defensie). Wees transparant over de werkdruk.
Werf op bekend terrein (veel leerlingen geven bijvoorbeeld al bijles). Scout actief
leerlingen die goed zouden zijn als leraar en geef hun de mogelijkheid om al op de
middelbare school voor de klas te gaan staan.
2. Imago: een campagne op social media kan ook bijdragen aan een positiever imago.
Maak het daarnaast voor parttimers makkelijker om in te stromen door hun minder
neventaken te geven dan fulltimers.
3. Zelfbeeld: laat leraren meer in contact komen met elkaar zodat ze ervaringen kunnen
uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Zo kunnen ze ook bijdragen aan een prettige
werkomgeving en cultuur binnen de school. Geef leraren meer eigenaarschap hierin.
Stimuleer leraren om te innoveren en beloon goede ideeën en projecten met een
bonus.
Deze positieve golfbewegingen moeten het ‘merk’ leraar versterken.

Groepje 3
Pitch 3: Onderwijservaring
Het derde groepje stelde dat het grootste probleem rondom het vak leraar de negatieve
beeldvorming is. De meest recente ervaring met ‘school’ en ‘lesgeven’ is voor de meesten
de tijd toen zij als nukkige tiener zelf op school zaten. Daarnaast gaan er op social media
veel beelden rond over het staken. Er zijn weinig positieve beelden en boodschappen. Het
vak leerkracht is veel meer dan hoe het nu in beeld komt. De crux zit hem dus in positieve
beeldvorming creëren; een positieve ervaring met onderwijs. Dit kun je onder andere doen
door:
1. 6e-klassers les laten geven aan de onderbouw, waarin zij leren hoe het is om niet in
de klas te zitten maar voor de klas te staan.
2. Open scholendag organiseren waarin scholen hun deuren openen om aan
iedereen te laten zien wat voor mooie dingen op de school gebeuren (bijv.
workshops door leraren).
3. Een educatie denktank opzetten, waarin een groep gemotiveerde jonge mensen
meedenken met scholen en de problemen die daar spelen. Zo trek je ook jong talent
aan die de scholen ontdekken. Denk aan mensen die nog niet zo lang zijn
afgestudeerd.

Weinig mensen ervaren wat lesgeven is en welke mooie kanten hierbij horen en daarom
moet de focus liggen op de positieve beeldvorming van het vak leraar.
Groepje 4
Pitch 4: 1001 problemen
Groepje vier gaf aan dat het een lastig vraagstuk was, want er lijken wel 1001 problemen te
zijn: hoge werkdruk, een groot tekort aan collega’s, minimale secundaire voorwaarden,
opleidingen die tegenvallen. Kortom, het imago van het vak leraar is niet best. Dit
overschaduwt hoe leuk het is om in het onderwijs te werken. De balans in de negatieve
kanten en de positieve kanten van het lesgeven lijkt volledig scheef.
De oplossing om deze balans recht te trekken zit hem in mensen met de voeten in de klei
zetten. Dit is meer dan een socialmediacampagne. Laat mensen op een laagdrempelige
manier kennismaken met het onderwijs. Zo kun je denken aan een studentenpool voor
educatieve minors of huiswerkbegeleidingsinstituten die meedraaien in de klas in PO, VO en
Uni. Wees hierin niet te specifiek voor het profiel, voorkom de drempel om het onderwijs in
te gaan. Geef jongeren een eerlijk beeld van wat het is om leraar te zijn. Hierdoor zal een
aantal studenten afvallen maar het is belangrijker om in het begin dit beeld al eerlijk te
hebben. Betaal de studenten voor het begeleiden. En daarnaast: ondersteun docenten bij
taken die bijdragen aan hun werkdruk, zoals de grote hoeveelheid toetsen nakijken. De
reden dat leraren zelf zo slecht over hun vak praten, is omdat er weinig ruimte is voor
verbetering, aangezien de oplossing vaak ten koste gaat van de leerlingen (net zoals in de
zorg de oplossing vaak ten koste gaat van de patiënt). Daarom is het belangrijk om hen
hierin te ondersteunen.
Groepje 5
Pitch 5: LEF om de sprong in het diepe te wagen
Het is nogal wat om de sprong in het diepe te wagen en je in te schrijven voor de
lerarenopleiding. Hoe trek je dan potentiële leraren aan? Daar is LEF voor nodig, betoogde
groepje 5.
Allereerst gaat het om Lesgeven: jongeren moeten het lesgeven ervaren, zodat ze een
gevoel krijgen bij hoe het is om voor de klas te staan en om maatschappelijke impact te
maken. Potentiële leerkrachten kunnen hiervoor warm worden gemaakt door middel van
campagnes en door hun een persoonlijke uitnodiging voor een regionale meeloopdag te
sturen. Subsidie vanuit de Gemeente Utrecht zou hun daarbij de mogelijkheid moeten
bieden om vrij te nemen voor deze meeloopdag. Dit is vergelijkbaar met de vergoeding die
stemmentellers krijgen tijdens verkiezingen.
De ‘E’ staat voor Echt maatschappelijk effect hebben. Veel mensen zoeken naar
maatschappelijke impact in hun werk. Dat is ook een van de mooiste kanten van het
leraarschap. Benadruk dat.
Ten slotte kunnen Financiële extra’s voor Utrechtse docenten een goede prikkel vormen.
Denk aan aan voorrang op woningen, een sport- en cultuurpas, een gratis
parkeervergunning, een nieuwe fiets en een subsidie die breed ingezet mag worden voor de

persoonlijke ontwikkeling (ook buiten het onderwijs), zodat docenten niet het gevoel krijgen
in een fuik terecht te komen.

Reflectie op pitches
Wat viel de aanwezigen van Utrecht Leert op? Tijdens de pitches rees de vraag hoe de
sector toch zo’n slecht imago heeft gekregen. In andere sectoren is de werkdruk immers ook
hoog, maar toch lijken die sectoren minder te lijden onder een slecht imago. Volgens enkele
deelnemers zit het hem vooral in de slechte verhouding tussen werkdruk en salaris, en een
gebrek aan trots op het vak.
Op verzoek van Utrecht Leert vatten DKU’ers op basis van hun eerdere pitches kort samen
wat volgens hen prioriteit zou moeten krijgen. Twee punten kwamen hierbij naar voren. Ten
eerste, bied meer flexibiliteit tijdens de opleiding en voor werkzame docenten. Dat kan
bijvoorbeeld door eerder mogelijkheden te creëren om ervaring op te doen in het onderwijs,
een breder opleidingsprogramma te ontwerpen en parttime werken te normaliseren. Ten
tweede, werk aan het imago, bijvoorbeeld door de maatschappelijke impact van leraren
duidelijker te belichten en een open dag voor leraren in spe of een denktank te organiseren.
De aanwezigen vanuit Utrecht Leert gaven aan de dag als heel inspirerend te hebben
ervaren. Oplossingsrichtingen de ze mee willen nemen zijn onder meer bredere opleidingen,
laagdrempelige kennismakingen met het onderwijs en een verbetering van de werklast.
------------------------Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag,
neem dan contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl). Benieuwd
naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting Denkkracht
Utrecht via contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.
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