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Groot tekort aan leraren Duits
Schoolleiders vinden soms geen geschikte kandidaten
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Middelbare scholen hebben grote moeite docenten Duits te vinden. Uit
een enquête van DUO Onderwijsonderzoek die maandag wordt
gepubliceerd, blijkt dat bijna de helft van de scholen met een vacature
veel moeite had om die te vervullen. Er is zeer weinig aanbod van
geschikte docenten, zeggen schoolleiders.
Onderzoeksbureau DUO Onderwijsonderzoek heeft, in opdracht van de Actiegroep
Duits, 321 schoolleiders van middelbare scholen gevraagd naar de positie van het
vak Duits op hun school. De resultaten worden gepresenteerd op de Dag van de
Duitse taal op 23 april. De zorgen over het tekort aan docenten is de opvallendste
uitkomst.

Meer dan eens kwam er slechts 1 of zelfs geen kandidaat af op een
vacature.
Bijna driekwart van de schoolleiders die Duits op school aanbieden heeft de
afgelopen 5 jaar een docent Duits gezocht. Bijna de helft daarvan had veel moeite
om een geschikte docent Duits te vinden. Bij 9 procent lukte dit helemaal niet.
Bijna alle scholen geven aan dat er een te beperkt aanbod van geschikte en
bevoegde kandidaten is, met name voor de bovenbouw. Zoals een van de
schoolleiders schrijft: “Ze zijn er bijna niet. Een grote zorg!”. Meer dan eens kwam
er slechts 1 of zelfs geen kandidaat af op een vacature. “Er reageerde niemand!
Uiteindelijk heb ik een student van de lerarenopleiding aangenomen”, is een van
de antwoorden.
Sommige scholen schakelden een uitzendbureau in, anderen trokken een
onbevoegde native speaker aan of schoolden een van hun eigen docenten bij.
Scholen zien zich genoodzaakt kandidaten aan te nemen die eigenlijk niet
voldoen. Dat doet het vak geen goed. “Met een goede docent staat of valt het vak
Duits”, zegt een van de schoolleiders.
Tekort terugdringen
De enquête bevestigt wat Kerstin Hämmerling van het Duitsland Instituut
Amsterdam, een van de partners in de Actiegroep Duits, al langer hoort van
schoolleiders. ”Er moeten echt meer bevoegde en bekwame docenten Duits
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komen”, benadrukt ze. Om dat te bewerkstelligen zouden de bestaande projecten
-bijvoorbeeld met native-speakers en zij-instromers- moeten worden geëvalueerd,
denkt ze. “Ik zou het toejuichen als er wordt gekeken wat werkt en wat niet, zodat
succesvolle initiatieven kunnen worden overgenomen in andere regio’s. Dan
leveren de investeringen hopelijk meer op.”
Op bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs wordt Duits op dit moment
aangeboden, blijkt uit de enquête. Het aantal scholen dat het vak minder aanbiedt
is ongeveer even groot als het aantal dat het vak juist meer aanbiedt. 21 Procent
van de schoolleiders schat in dat de belangstelling van leerlingen voor het vak
afneemt. 16 Procent schat juist in dat er een stijgende belangstelling is onder
leerlingen.
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