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Niettemin zijn er onzekerheden die risico’s kunnen vormen voor de continuïteit van de onderwijskwaliteit. 

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten zien dat het tekort aan leraren in de nabije toekomst alleen maar groter zal 

worden. Het bestuur van de instelling weet zich daarbij afhankelijk van moeilijk te beïnvloeden externe factoren. 

Intern kan goed bestuur ertoe bijdragen dat de instelling door de medewerkers ervaren wordt als een fijne plek om 

te werken. Een plek waar leraren zich als professional kunnen ontplooien, waar ze zich gewaardeerd weten en waar 

ze existentieel kunnen ervaren hoe wezenlijk en zinvol hun bijdrage is aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen 

tot competente, autonome en sociale volwassenen. 

April 2021 

J.N. Teerenstra, directeur-bestuurder 
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