
Sectorrapportage Voortgezet Onderwijs 2022 

De VO-raad presenteerde afgelopen week de Sectorrapportage 2022 voor het 
voortgezet onderwijs. Op basis van cijfers rond thema’s als het lerarentekort, 
onderwijs op maat, kansenongelijkheid, het welbevinden van leerlingen en 
financiële reserves laten we zien hoe het VO ervoor staat. We vertellen ook welke 
oplossingsrichtingen we zien we zien voor vraagstukken als het lerarentekort, 
huisvesting, en om de kansen van leerlingen te vergroten. 

Lerarentekort blijft tot 2031 toenemen 
De Sectorrapportage VO 2022 laat zien dat het tekort aan leraren en schoolleiders tot 
2031 blijft toenemen tot 2423 fte. Dit is zorgelijk, omdat dit de kwaliteit van het onderwijs 
schaadt. Bij de vakken waarvoor er nu al te weinig leraren zijn, nemen de tekorten het 
sterkst toe.


Meer regionale samenwerking tussen schoolbesturen nodig 
Om het lerarentekort aan te pakken is het belangrijk dat schoolbesturen nog meer 
regionaal gaan samenwerken, met elkaar en met de lerarenopleidingen. De VO-raad pleit 
verder voor: verlaging van de werkdruk van leraren, het toegankelijker maken van 
lerarenopleidingen (zij-instroom); beter begeleiden van startende leraren en schoolleiders, 
en meer tijd voor professionele ontwikkeling. Startende schoolleiders hebben met name 
behoefte aan scholing - in beleidsontwikkeling en leiderschap - blijkt uit de rapportage. 
Daarnaast denken we dat onorthodoxe maatregelen nodig zijn, zoals vermindering van 
het aantal uren dat leraren voor de klas staan.


Lees verder op VO-raad.nl 

Bekijk hier de Sectorrapportage VO 2022 


Lees ook het verslag van de presentatie van de nieuwe Sectorrapportages PO en VO aan 
de Vaste Kamercommissie Onderwijs.


In de Sectorrapportage is dit jaar een apart hoofdstuk gewijd aan kansengelijkheid. Lees 
het interview met Mariëtte Hamer, die zich in haar loopbaan in verschillende rollen 
bezighoudt met dit thema.
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl
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