
Onze definitie
Niet iedere scholier heeft toegang tot
een hoge kwaliteit van onderwijs, laat
staan de middelen om extra
ondersteuning te kunnen betalen.
Tegelijkertijd maken steeds meer
scholieren gebruik van aanvullend
onderwijs. Zo is bewezen dat de
postcode waar je geboren wordt
invloed heeft op wat voor kansen jij
later krijgt. Ongelijke kansen leiden
tot een toenemende (sociale)
ongelijkheid in onze maatschappij. 

Wij zetten ons daarom in om de
kansen op school voor iedere scholier
eerlijker te maken. Tegelijkertijd
begrijpen we dat er nog meer
variabelen invloed hebben op
kansengelijkheid. 
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Onderwijs is de basis van onze
toekomst. Wij willen goed
onderwijs beschikbaar maken
voor elke scholier. Zodat iedereen
zich op diens eigen manier het
beste kan ontwikkelen. 

DOELSTELLING 1:
EERLIJK ONDERWIJS

Waarom?

"Shs draagt bij aan een eerlijke
toegang tot onderwijs" 

Wij zien gelijke kansen daarom
als volgt: iedereen moet recht
hebben op dezelfde kansen later,
waarbij in acht wordt genomen
dat sommige groepen veel meer
barrières ervaren dan anderen.
Daarom zetten wij ons in om een
deel van deze barrières weg te
halen.

Hoe werkt dat?
Shs levert een bijdrage aan
eerlijker onderwijs door
scholieren de mogelijkheid te
bieden tot extra (individuele)
aandacht. Hiervoor brengen wij
de kosten nooit in rekening bij de
ouder(s) en/of verzorger(s) van
de scholier doordat wij enkel
samenwerken met scholen.
Hierdoor worden de kosten in
rekening gebracht bij de school. 

Eerlijk onderwijs
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Door de inspectie gedefinieerde
scholen met een zwakke
beoordeling;

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid
dat ouder(s) en/of verzorger(s) van
scholieren hoe dan ook extra
ondersteuning kunnen betalen via
privé aanbieders. Hierdoor wordt de
impact van onze ondersteuning
minder groot, omdat het niet direct
bijdraagt aan eerlijke kansen van
scholieren, laat staan de focus legt op
het in acht nemen dat sommige
groepen scholieren meer barrières
ervaren dan andere scholieren. 

De impact-school
Dit proberen wij te borgen door
samen te werken met scholen waar
wij het meeste impact kunnen maken,
impact scholen. Impact scholen
moeten aan minimaal één van de
volgende criteria voldoen: 

Dit lichten we graag toe op de
volgende pagina. 

Door samen te werken met deze
scholen maken wij direct impact
op 1) scholieren die anders niet in
aanmerking kunnen komen voor
extra ondersteuning en 2)
scholen waar het lerarentekort
leidt tot directe lesuitval of het
schrappen van vakken uit het
curriculum. 
Op de volgende pagina laten wij
zien hoe wij onze route naar
impact zien.

Scholen met een (langdurig)
lerarentekort;
Scholen uit socio-economisch
zwakkere wijken.

Ouders met een laag inkomen;
Ouders in het buitenland geboren
Klas eindtoets;
Lezen/rekenvaardigheidheid op
streefniveau;
Onderwaardering in schooladvies
Klassengrootte;
Leerachterstanden.

Het laatste criterium willen wij graag 
 uitleggen. Dit zijn scholen die in
regio's relatief hoog (= 10% lager dan
gemiddelde) scoren volgens de
kansenkaart op de volgende
kenmerken: 

De impact doelstelling
In onze strategische doelstellingen
hebben we opgenomen dat we
relatief meer samenwerkingen
aangaan met impact-scholen. 

https://kansenkaart.nl/


50% van de scholen
waar shs mee
samenwerkt is een
impact-school

25% van de scholen
waar shs mee
samenwerkt is een
impact-school.

Scholieren zijn
geholpen door shs

5000+

Juni 2025

80% van de schole
nwaar shs mee
samenwerkt is een
impact-school

Juni 2030

De route naar impact
Juni 2022

Scholieren zijn
geholpen door shs

10.000+

Scholieren zijn
geholpen door shs

60.000+
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DOELSTELLING 2:
TERUGDRINGEN
LERARENTEKORT

"Het lerarentekort is een
sociaal probleem"

Dit werkt als volgt: het lerarentekort
is sterker geconcentreerd in regio´s
waar kansen al minder groot zijn. Dit
betekent dat een school waar
scholieren komen uit een milieu waar
minder kansen mogelijk zijn, de kans
groter is dat die school ook te maken
heeft met een personeelstekort. Dit
leidt tot minder persoonlijke
begeleiding, lesuitval of zelfs het
inperken van het curriculum,
waardoor het lerarentekort ook direct
invloed heeft op eerlijke kansen in het
onderwijs. Zo wordt het lerarentekort
een sociaal probleem. 

Wij zien daarom dat een nieuwe
generatie verliefd maken op het
onderwijs van groot belang is om te
werken aan eerlijk onderwijs.

We verbinden nieuwe
onderwijstalenten aan
scholen;
We verlagen de werkdruk en
verhogen het werkgeluk van
docenten waardoor wij
uitstroom voorkomen van
docenten.

Hoe pakken we het aan? 
Shs pakt het lerarentekort op
twee manieren aan:

Nieuwe onderwijstalenten
Maar liefst 1 op de 3 studenten
heeft interesse om te werken in
het onderwijs. Wij zetten ons
hard in om nieuwe
onderwijstalenten te verbinden
aan scholen. Onderwijstalenten
zijn tussen de 18-30 jaar die bij
willen dragen aan het onderwijs.
In onze ogen maakt het
opleidingsniveau niet uit of je een
onderwijstalent bent.

Waarom?
Het aantal docenten neemt al
jaren sterk af - en als er niets
verandert zal het tekort
toenemen tot 1700 FTE in 2030.
Daarbij heeft het lerarentekort
een directe invloed op gelijke
kansen voor scholieren. 

Het lerarentekort
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Door deze onderwijstalenten kennis
te laten maken met het onderwijs,
leren zij hoe het is om te werken op
school. Zo komen zij erachter of zij
aan de slag willen in het onderwijs.
Hiernaast zetten wij ons heel hard in
om te zorgen dat het vonkje goed
overslaat door goede HR-
voorwaarden te bieden, trainingen en
intervisies te organiseren en te leren
van de ervaringen van de
onderwijstalenten.  

Werkdruk verlagen
Het aantal docenten dat uitstroomt in
het eerste jaar van hun carrière is
maar liefst 20%. Werkdruk heeft hier
een grote invloed op. Bovendien
stromen veel docenten uit door burn-
outs.
Door docenten een paar handen extra
te bieden in de klas, wordt de
werkdruk verlaagd van een docent. 

De docent is beter in staat om te
differentiëren;
Er is meer persoonlijke aandacht
voor scholieren;
De klas is makkelijker te
managen. 

Zo zetten wij docentassistenten in op
scholen om het werk van docenten te
verlichten. Naast een verlichting van
de werkdruk heeft dit ook andere
voordelen:

Lange termijn
De overheid maakt het daarnaast
mogelijk om studenten al in een vroeg
stadium in dienst te laten gaan bij een
school. Hiermee worden direct
vacatures gevuld door enthousiaste
onderwijstalenten. 
Bovendien kunnen wij scholen helpen
om directe personeelstekorten op te
vangen door onderwijstalenten
structureel onderdeel te laten zijn van
het onderwijsteam.

Aantal studenten van shs
werkzaam in het onderwijs;
Aantal docenten geholpen door
shs;
Aantal studenten die in dienst zijn
getreden bij de school;
Studenten die in het vervolg van
hun loopbaan gaan werken in het
onderwijs.

De impact doelstelling
In ons strategisch beleid hebben wij
verschillende doelstellingen
opgenomen om het lerarentekort
terug te dringen.
De volgende variabelen gaan wij
meten:



500 onderwijstalenten
worden ingezet op
scholen. Hiervan gaat
20% door op een
school.

200 onderwijstalenten
worden ingezet op
scholen. Hiervan gaat
5% door op een school.

Docenten worden
ondersteund door
onderwijstalenten

500+

Juni 2025

3000 onderwijstalenten
worden ingezet op scholen.
Hiervan gaat 30% gaat door
op een school.

Juni 2030

De route naar impact
Juni 2022

Docenten worden ondersteund
door onderwijstalenten

1.500+

Docenten worden
ondersteund door
onderwijstalenten

6.000+


