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11 februari 2019             
 
Onderwerp 

Opleiding tot leraar 

 

 

 

Aan alle ouders en verzorgers, 

Wij nodigen iedereen met belangstelling voor de carrièremogelijkheden in het primair 

onderwijs uit voor een informatieavond. 

Leraren spelen een sleutelrol in de kwaliteit van het onderwijs op de school van uw kind. 

Het is van groot belang dat er voldoende leraren zijn om het onderwijs aan al onze 

leerlingen vorm en inhoud te geven. Waarschijnlijk heeft u al meegekregen dat er een 

omvangrijk lerarentekort is in Nederland (www.lerarentekortisnu.nl). Dit heeft ook effect 

op de school van uw kind. Voor dit schooljaar is het ons gelukt om de formatie op de 

school van uw kind rond te krijgen. Wel hebben we op de scholen problemen met de 

structurele en incidentele vervanging van leraren. 

Om u een beeld te schetsen van de problematiek: landelijk verwacht het primair 

onderwijs een tekort van 4100 fte in 2022. Ook in de regio Drenthe dreigt een serieus 

probleem te ontstaan. 

 

Stichting Talent Westerveld wil niet afwachten tot dit tekort de organisatie en de kwaliteit 

van het onderwijs raakt. Wij hebben besloten om proactief in te grijpen. Eén van de 

maatregelen die wij treffen is de werving van mensen, die willen worden opgeleid tot 

leraar en voor de klas willen staan. 

 

Op dinsdag 26 februari a.s. organiseert stichting Talent Westerveld, in samenwerking 

met de opleiders, een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in 

een carrière in het onderwijs en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Kijk hiervoor op 

www.talentwesterveld.nl. De bijeenkomst is op het bestuurskantoor van stichting 

Talent Westerveld aan de Drift 1-A te Dwingeloo van 19.00 tot 21.30 uur. Van harte 

welkom, de koffie en thee staan voor u klaar! Aanmelding gaarne via 0521-594944. 
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Meer informatie over de opleidingen vindt u op de websites van de verschillende 

opleidingsinstellingen Katholieke PABO Zwolle (KPZ), Hogeschool NHL Stenden en 

Windesheim. 

Ook u kunt ons op andere manieren helpen om de continuïteit van ons onderwijs te 

waarborgen. We komen graag in contact met mogelijke nieuwe collega’s. 

1. Heeft u een lesbevoegdheid en wilt u wel eens invallen op één van onze scholen? U 

kunt hiervoor contact opnemen met de directeur van de school van uw kind of met 

de beleidsmedewerker P&O (0521-593363). 

2. Komt u in uw netwerk potentiële nieuwe collega's tegen? Breng ze dan in contact 

met de schooldirecteur of met de beleidsmedewerker P&O (0521-593363).  

 

We verwachten niet dat de genoemde maatregelen het probleem van het lerarentekort  

geheel oplossen, maar we waarderen het als u met ons meedenkt over mogelijke 

oplossingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

J.H. Scholte Albers  

Voorzitter College van Bestuur  


