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Hierbij bieden wij u de derde voortgangsrapportage Lerarenagenda, tweede 

voortgangsrapportage Sectorakkoorden en de jaarlijkse Arbeidsmarktbrief aan. 

Deze brieven beschrijven de voortgang op tal van terreinen in het onderwijs. Wij 

bieden u de brieven gelijktijdig aan om u zo volledig en integraal mogelijk te 

informeren.  

  

De voortgangsrapportage Lerarenagenda gaat specifiek in op de doorlopende 

leerlijn voor leraren. Om deze leerlijn te versterken en beter te verbinden, hebben 

wij de afgelopen periode overleg gevoerd met onze partners: PO-Raad, VO-raad, 

MBO raad, VSNU, VH, Onderwijscoöperatie en sinds onlangs de onderwijsbonden. 

Naast de voortgang op de Lerarenagenda informeren wij u ook over de gemaakte 

afspraken met deze partners. Het is onze gezamenlijke ambitie om door 

versterkte samenwerking in de regio’s – tussen opleidingen en scholen – deze 

leerlijn voor leraren te versterken.  

 

In 2014 hebben we met de PO-Raad en VO-raad stevige ambities afgesproken op 

het terrein van uitdagend onderwijs, professionele leraren en schoolleiders en tot 

slot duurzame onderwijsverbetering en verbetercultuur. De tweede 

voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs 

informeert u over de voortgang twee jaar na het afsluiten van de akkoorden. 

 

Tot slot ontvangt u de Arbeidsmarktbrief. Recent heeft u een motie aangenomen 

die ons oproept om medio februari met een plan van aanpak Lerarentekort te 

komen.1 Terwijl wij werken aan de uitvoering van deze motie informeert de 

Arbeidsmarktbrief u nader over de te verwachten tekorten en de relevante 

achtergronden.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 
1 Kamerstukken 2015/2016, 34 458 nr. 23. 

Datum 29 november 2016  

Betreft Aanbieding derde voortgangsrapportages Lerarenagenda, tweede 
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Moties en toezeggingen 

In deze drie brieven behandelen wij een aantal moties zoals die eerder door u zijn 

aangenomen in de Kamer.2 Hieronder geven wij kort aan welke moties u in welke 

brief kunt terugvinden. Ook geven wij aan welke toezeggingen wij in de brieven 

nakomen.  

 

Motie Nr. LA SA AB Pag. 

Bisschop 27 923, nr. 177 X   5 

Ypma en Van Meenen 27 923, nr. 216 X   8 

Jadnanansing en Van Meenen 30 079, nr. 44 X   15 

Van Meenen 30 079, nr. 67 X   15 

Rog 31 288, nr. 533 X   6 

Rog 31 293, nr. 319 X   14 

Bruins 31 497, nr. 192   X 4 

Grashoff en Ypma 34 458, nr. 23 X   3 

Ypma en Straus 34 475, nr. 10 X   12 

Rog 34 475, nr. 18  X  7 

 

 

Toezegging Brief Pag. 

De minister zal voor het AO seksuele diversiteit d.d. 25 januari a.s. een 

brief aan de Kamer doen toekomen over het bevorderen van de aandacht 

voor seksuele diversiteit binnen de pabo's en de eerste en tweedegraads 

lerarenopleidingen. 

LA 5 

De minister zal de Kamer na de zomer informeren, met een brief waarin 

uitgebreid wordt ingegaan op ontwikkelingen rondom de instroom van de 

pabo.  

AB 4 

In februari 2016 zijn de instroomcijfers HBO-breed bekend. In de zomer 

van 2016 zijn de specifieke cijfers over de instroom in de pabo's 

beschikbaar. De Minister zal de Tweede Kamer daarover in het najaar een 

brief sturen, gericht op de vraag of de juiste mensen voor de pabo's 

worden geselecteerd.  

AB 4 

In de eerstvolgende voortgangsrapportage informeert de Minister de 

Tweede Kamer specifiek over hoeveel pabo’s W&T in hun curriculum 

hebben geïmplementeerd.   

LA 7 

In het AO over de voortgangsrapportage Lerarenagenda van 18 november 

2015 heeft de staatssecretaris toegezegd dat hij in overleg met de sociale 

partners een onderzoek aan de Tweede Kamer zal sturen inzake de 

kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen rond de functiemix.  

LA 

AB 

10 

Bijlag

e 

In het AO over de financiële positie van onderwijsinstellingen van 2 maart 

2016 is opnieuw toegezegd dat het onderzoek naar het loongebouw en de 

loopbaanpaden samen met de Lerarenagenda zal worden verstuurd. 

LA 

AB 

10 

Bijlag

e 

 

                                                

 
2
 ‘LA’ staat voor Lerarenagenda, ‘SA’ staat voor Sectorakkoorden en ‘AB’ staat voor 

Arbeidsmarktbrief 
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De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

 

Dr. Jet Bussemaker  

 

 

 

 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  

 

 

 

 

Sander Dekker 

 


