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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

910
Vragen van de leden Kwint en Futselaar (beiden SP) aan de Ministers van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en
Media over het bericht dat middelbare scholen, universiteiten en bedrijven de
handen ineen slaan voor het aanpakken van het lerarentekort (ingezonden
18 december 2017).
Antwoord van Minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
en van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) (ontvangen
19 januari 2018).
Vraag 1
Wat is uw reactie op het artikel «Middelbare scholen, universiteiten en
bedrijven slaan de handen ineen voor aanpak lerarentekort»?1
Antwoord 1
Wij zijn blij met dit initiatief. Vanwege het lerarentekort ligt er een forse
opgave om meer leraren op te leiden en meer mensen te interesseren voor
het lerarenberoep. Naast een verhoging van de initiële instroom in de
lerarenopleidingen kan meer zij-instroom daarbij helpen. Op dit moment is
zij-instroom, vooral in het (v)mbo, een belangrijke route naar het leraarschap.
Voor het leraarschap in het eerstegraadsgebied wordt die route nog relatief
weinig gebruikt. Het zou goed zijn – zeker voor de tekortvakken – als die route
meer gebruikt wordt. Het initiatief van de VSNU en de VO-raad om personeel
van Shell tot leraar op te leiden en daarbij samen te werken met Shell, kan
daaraan bijdragen. Zij-instromers hebben vaak een schat aan ervaringen
opgedaan in andere beroepen die ook van meerwaarde kan zijn voor het
onderwijs.
Vraag 2
Kunt u aangeven in hoeverre en op welke wijze Shell betrokken blijft bij de
opleiding en loopbaan van deze docenten, ofwel met aanvullend salaris,
ofwel met terugkomdagen ofwel met aanleveren van lespakketten?
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Antwoord 2
In gesprekken tussen Shell, de VO-raad en de VSNU is het idee geboren om
een pilot te starten om boventallig personeel van Shell dat zich daartoe
geschikt toont, om te scholen tot docent in het voortgezet onderwijs. Shell
gaat deze personen actief wijzen op deze mogelijkheid, maar blijft niet
betrokken bij de opleiding en loopbaan van deze nieuwe docenten.
Vraag 3
Is er sprake van een subsidierelatie tussen Shell en verschillende universiteiten en middelbare scholen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3
Shell wijst boventalligen op de mogelijkheid zich om te scholen tot docent in
het voortgezet onderwijs en kan hen in het kader van het eigen personeelsbeleid mede in staat stellen het traject of de voorbereiding daarop te volgen.
Zo stelt Shell opleidingsbudget van medewerkers beschikbaar om bij te
dragen aan de kosten die universitaire lerarenopleidingen maken voor
training en opleiding in de fase van januari tot en met augustus 2018.
Vraag 4
Kunt u aangeven in hoeverre de onafhankelijkheid van de docent is gewaarborgd? Kan de school aan de docenten vragen om niet (te veel en te positief)
over hun oude werkgever te praten? Kunt u dit toelichten?
Antwoord 4
Benoeming van personeel aan een school is de verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag van die school. Het bevoegd gezag is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat door zijn personeel wordt
verzorgd.
Vraag 5
Kan u garanderen dat de loyaliteit van de docenten bij de toekomst van de
leerlingen ligt en niet bij de toekomst van Shell? Zo ja, kunt u uw antwoord
toelichten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 5
Wij vertrouwen op de checks and balances die onder meer door regelgeving
in het onderwijs zijn ingebouwd. De taken en verantwoordelijkheden van het
bevoegd gezag, de externe kwaliteitszorg door de inspectie en niet in de
laatste plaats de professionaliteit van de leraren zelf, geven ons alle
vertrouwen dat alle voorwaarden aanwezig zijn dat leraren hun werk zullen
verrichten in het belang van hun leerlingen. Wij hebben geen reden om te
twijfelen aan een gebrek aan loyaliteit bij leraren.
Vraag 6
Kunt u garanderen dat scholen niet gedwongen gaan worden marktsalarissen
voor zij-instromers te gaan betalen? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord 6
De deelnemende scholen gaan zelf – overeenkomstig afspraken in de
geldende CAO – in onderhandeling met de zij-instromer over het arbeidscontract en de hoogte van het salaris.
Vraag 7
Hoe verschilt het vakkenpakket van deze versnelde opleiding van die van
reguliere postacademische lerarenopleidingen?
Antwoord 7
Het zij-instroomtraject is een individueel maatwerktraject, waarbij na een
geschiktheidsonderzoek voor elke deelnemer wordt bepaald hoe de scholing
en begeleiding eruit moet zien om aan het eind van het traject aan te kunnen
tonen dat wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen. De zij-instromer kan na
het geschiktheidsonderzoek meteen voor de klas, maar moet in het algemeen
binnen maximaal twee jaar het maatwerktraject hebben afgerond. Voorafgaand aan dat traject kan eerst een oriëntatiefase worden doorlopen en
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kunnen eventueel aanvullende activiteiten worden ondernomen om (vak)deficiënties weg te werken. Dit laatste kan nodig zijn om tot de lerarenopleiding
toegelaten te kunnen worden.
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