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Startende leerkracht 
 
We staan met zijn allen voor een enorme opgave op de arbeidsmarkt. Bijna één op de vijf starters 
verlaat volgens OC&W binnen vijf jaar het werkveld en tegelijkertijd hebben steeds meer besturen 
moeite met het vervullen van vacatures of het organiseren van invallers. Uit onderzoek van CNV 
Onderwijs en het Algemeen Dagblad blijkt dat 46% (van ruim zeshonderd bevraagde leraren tot en 
met 35 jaar) op basis- en middelbare scholen overweegt het onderwijs te verlaten.  
Hoe gaan we hier binnen Opleidingsschool de Stedendriehoek mee om? Hoe gaan verschillende 
besturen, scholen en starters daarmee om? Hoe behouden we de startende leerkrachten? Hoe gaan 
verschillende besturen en scholen om met aankomende tekorten? Hoe kunnen we elkaar hierbij 
helpen?  
 
Voor wie?  
Voor alle opleiders in de school, directeuren, bestuurders, stuurgroepleden en relatiebeheerders 
verbonden aan Opleidingsschool de Stedendriehoek. Juist een volledige aanwezigheid van en 
diversiteit aan deelnemers zorgt ervoor dat iedereen kennis en ervaringen kan delen met elkaar en 
van elkaar kan leren! 
 
Wat kunt u verwachten? 
We hebben een gevarieerd programma voor u rondom het thema: Startende leerkracht. Marco 
Snoek, lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, zal de middag openen. Daarna 
worden er pitches gehouden door startende leerkrachten, studenten, opleiders, directeuren en/of 
bestuurders. Aan de hand van deze pitches maakt u een keuze bij welk van de daarop volgende 
rondetafelgesprekken u aansluit. Op deze manier bespreken we onder andere samen met u wat een 
startende leerkracht te bieden heeft, wat hiervoor nodig is en welke vernieuwing nog mogelijk is. 
Doel van de middag is om met elkaar te verkennen op welke wijze we startende leerkrachten binnen 
ons partnerschap zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Uiteraard staan we 
ook uitgebreid stil bij de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen die we in de toekomst 
verwachten op dit gebied. Na afloop is er tijdens de borrel ruimte om verdere ervaringen uit te 
wisselen en te netwerken. 
 
Waar? 
De Gasfabriek: Zutphenseweg 6B, 7418 AJ, Deventer 
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