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Verzoek tot deelname: uitvraag personeelstekorten po (okt 2021)  

 
Beste, 
 
Het personeelstekort is een van de grootste uitdagingen voor ons onderwijs. Voor een goede 
aanpak van de tekorten zijn betrouwbare data over de actuele omvang essentieel. De actuele 

meting van zowel openstaande als verborgen vacatures draagt bij de kwaliteit van de ramingen en 
helpt bij het ontwikkelen van een aanpak voor de tekorten. Het ministerie van OCW wil daarom, 
met ondersteuning van de PO-Raad, op basis van een beproefde methodiek in de G5, starten met 
een meting van de actuele tekorten aan leerkrachten en schoolleiders bij schoolbesturen en hun 
scholen in het gehele land.  
 
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze meting. 

 
Nieuwe methodiek voor de meting van openstaande en verborgen vacatures 
Sinds vorig jaar zetten schoolbesturen in de G5 twee keer per jaar een uitvraag onder hun scholen 
uit. In deze uitvraag worden zowel de openstaande als verborgen vacatures op een eenduidige 
manier geregistreerd. Deze methodiek werd met de besturen in de G5 ontwikkeld en heeft 
schoolbesturen, de PO-Raad en OCW belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd. 

 
Succesvolle eerste verkenning met nieuwe methodiek 
In juni 2021 is een verkenning gestart voor een landelijke verbreding van deze methodiek: met 
een respons van 48% onder de benaderde 200 scholen, is deze verkenning zeer geslaagd. De 
inzichten uit de verkenningen in de G5 en op landelijk niveau leren ons dat deze methodiek 
geschikt is om te verbreden naar de rest van het land. Dit is de aanleiding om de meting te 
verbreden op landelijk niveau onder alle besturen en scholen in Nederland. 

 
Voordelen van de nieuwe methodiek 
De methodiek bleek geschikt voor de meting van openstaande en verborgen vacatures voor 
bevoegde leerkrachten, en tevens voor het in kaart krijgen van schoolleiderstekorten. Bij 
voldoende respons wordt het met dit onderzoek daarnaast mogelijk om statistisch significante 
uitspraken te doen over de tekorten binnen en tussen regio’s, en aanvullend over de verschillende 
schoolsoorten (bo, sbo, vso en so). 

 
Deelname van school/scholen en locatie van aanvullende informatie 
Details over hoe je kunt deelnemen tref je in de uitnodigingsmail(-brief) van Centerdata, het 

bureau dat de meting uitvoert. 
Op de website van de PO-Raad tref je een pagina met ‘Veelgestelde Vragen’ over deze methodiek, 
met daarbij het aanbod om direct contact op te nemen met de helpdesk van Centerdata bij 

(technische) vragen over (deelname aan) dit onderzoek. 
 
De PO-Raad onderschrijft het belang van toegang tot actuele en betrouwbare cijfers over de 
tekorten. Bovendien helpen de resultaten ons in onze lobby richting de politiek. Daarom 
ondersteunt de PO-Raad deze uitvraag van het ministerie van OCW. We vragen je om scholen te 
stimuleren deel te nemen. Het is van groot belang voor het onderzoek dat je school / scholen de 
uitvraag invullen, ook als je school geen of weinig tekorten heeft; alleen zo kunnen we een goed 

landelijk beeld schetsen. Ik hoop dan ook van harte dat je bereid bent om aan deze meting mee te 
doen. 
 
Bij voorbaat dank voor je medewerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
Freddy Weima, voorzitter PO-Raad 

 


