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NIEUWE ROUTES NAAR HET LERAARSCHAP: 
URGENTER DAN OOIT

Bert van Veldhuizen, Hogeschool van Amsterdam
Liesbeth Hens, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Gerritjan van Luin, oud schoolleider en oud schoolbestuurder
Helma Oolbekkink-Marchand, Hs Arnhem Nijmegen & Radboud Universiteit Nijmegen
Mariëlle Theunissen, Hogeschool Rotterdam

Het onderwijs staat onder druk en verandert. Dat roept de vraag op of lerarenopleidin-
gen nog adequaat toeleiden naar het beroep. Velen in en rond de lerarenopleidingen 
houden zich actief met die vraag bezig. Dit themanummer beoogt een beeld te geven van 
de verschillende oplossingen die door lerarenopleiders, onderzoekers en beleidsmakers 
worden bepleit of al worden uitgevoerd. Dat overzicht is zeker niet volledig, maar geeft 
een beeld van een sector die in beweging is en voluit probeert om een antwoord te geven 
op de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld ziet. Om dat beeld van voldoende context te 
voorzien schetsen we in dit inleidend artikel een beeld van de uitdagingen die zowel 
kwantitatief als kwalitatief van aard zijn: het gaat erom ook in de toekomst voldoende 
mensen op te leiden voor het beroep en die op een hoog niveau voor te bereiden op 
wat er door leerlingen, ouders en scholen in de toekomst van leraren worden gevraagd.

Organisatie en inbedding

Ontwikkelingen in het onderwijsveld die om een antwoord van lerarenopleidingen vragen 
zijn de beweging naar vernieuwend onderwijs, de toenemende lerarentekorten, de toene-
mende werkdruk in het onderwijs, de behoefte aan meer veelzijdige loopbaanpaden en de 
behoefte aan een meer flexibel stelsel van bevoegdheidsregelingen. Om deze uitdagingen 
aan te kunnen pakken moeten de lerarenopleidingen goed georganiseerd 
zijn en ingebed in het totale onderwijssysteem. Dat vraagt om lera-
renopleidingen met voldoende autonomie, zoals Janssenswillen, 
Meeus, Simons, Smits en Pinxten in het volgende artikel van dit 
themanummer laten zien aan de hand van een analyse van 
de wisselende plaats die de lerarenopleidingen voor secun-
dair onderwijs in de afgelopen decennia in de Vlaamse 
structuur van het Hoger Onderwijs hebben gehad. Zij 
betogen dat wil de lerarenopleiding voldoende pedagogisch, 
didactische en inhoudelijk bekwame leraren kunnen opleiden 
voor de samenleving een zelfstandige organisatiestructuur een 
voorwaarde is. Alleen op die manier kan worden vermeden dat lerarenop-
leiders worden afgeleid van deze kerntaak. 

Inleiding themanummer

Een 
zelfstandige 

organisatiestructuur
is voorwaarde om 

voldoende bekwame 
leraren kunnen 

opleiden.
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Beweging naar vernieuwend onderwijs

 Het overheidsbeleid probeert door het stimuleren van vernieuwing het onderwijs toe te 
snijden op de maatschappelijke behoeften van de toekomst. De Vlaamse overheid zet 
daarbij in op thema's als inclusie en differentiatie, STEM en 21st century skills (zie https://
onderwijs.vlaanderen.be),  beleidsprioriteiten die ook in Nederland in het overheidsbeleid 
te herkennen zijn. Speciale aandacht in Vlaanderen gaat uit naar het opheffen van onder-
wijsachterstanden door innovatie (Burny, 2016; VLOR, 2019) en naar het vormgeven van 
flexibele leerwegen (Vandecandelaere, et al., 2016).

Maar naast de door de overheid gestimuleerde vernieuwing, zijn er ook steeds meer scho-
len die op eigen initiatief een andere aanpak ontwikkelen gericht op meer verantwoorde-
lijkheid en sturingsmogelijkheden voor leerlingen. De variëteit aan organisatorische en 
didactische concepten is groot (zie bijvoorbeeld Schouwenburg, 2015, 2016; Volman, 
Raban, Heemskerk, Ledoux, & Kuiper, 2018), maar al deze scholen hebben gemeen dat ze 
de nadruk leggen op actueel en betekenisvol onderwijs. Daarbij speelt oriëntatie op de 
buitenwereld een belangrijke rol en worden vakken op thematische wijze geclusterd. 
Vermeulen en Vermeulen (2016) plaatsen deze vernieuwingen tegen de achtergrond van 
de maatschappelijke ontwikkelingen: de overgang naar een informatie- en kennismaat-
schappij, waardoor voor de leraar het accent in zijn werk verschuift van kennis overdragen 
naar leerlingen leren te leren en informatie te selecteren. 21st century skills of andere 
pogingen om het curriculum op nieuwe kennis en vaardigheden in te richten (Voogt & 
Pareja Robles, 2010; Platform Onderwijs2032, 2016; Coördinatiegroep Curriculum.nu, 
2019) zijn een uitdrukking van deze maatschappelijke ontwikkelingen evenals de
'Vernieuwingsscholen' die vorm en inhoud (proberen) te geven aan deze nieuwe doelen. 
In Nederland constateert de Inspectie van het Onderwijs dat deze beweging van vernieu-
wingsscholen groeit. De inspectie ziet de volgende vernieuwende ontwikkelingen: toename 
van het aantal (verschillende) accenten dat scholen leggen (bijvoorbeeld brede vorming, 
voorbereiding op de arbeidsmarkt, taal en rekenen) en profileringen (sport, toneel, 
muziek); toename van maatwerk gericht op passend aanbod (zowel voor leerlingen die iets 
extra's aankunnen als voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) of soepele 
overgangen tussen onderwijssoorten. Volman et al. (2018) onderscheiden zes clusters van 
doelen in de door hen onderzochte vernieuwingsscholen: persoonsvorming, maatschap-
pelijke bewustwording, creativiteit, zelfsturing en samenwerking. Deze doelen komen niet 
in plaats van, maar naast de bestaande (traditionele) doelen. De Nederlandse onderwijs-
inspectie juicht de vernieuwingsinitiatieven toe omdat zij getuigen van een grote inzet, 
motivatie en betrokkenheid van leraren en directies bij de kwaliteit en toekomstgerichtheid 
van het onderwijs. Tegelijkertijd waarschuwt de inspectie dat deze innovatieve scholen 
nauwelijks onderzoeken in hoeverre zij hun eigen ambities ook waarmaken, omdat het 
ontbreekt aan lerend vermogen op schooloverstijgend niveau (er is te weinig sprake van 
kennisdeling) en omdat het extra aanbod niet voor alle leerlingen in gelijke mate toeganke-
lijk is. 
In de grote steden trekken scholen met een uitgesproken onderwijsconcept voornamelijk 
leerlingen met hoogopgeleide ouders. Zo draagt deze ontwikkeling tevens bij aan een 
toenemende segregatie (Onderwijsinspectie, 2019).  



PO-raad (NL) ziet alternatieve routes als oplossing voor lerarentekort

De PO-Raad heeft in het kader van het 
lerarentekort drie speerpunten geformu-
leerd: open toegang tot het beroep, aan-
trekkelijkheid van het beroep en innovatie 
in de sector. Om een open toegang tot het 
beroep te bevorderen bepleit de PO-Raad 
ervoor om via aantrekkelijke routes men-
sen van buiten de sector enthousiast te 
maken voor het onderwijs. Zulke verkorte 
routes moeten de gebruikelijke kosten 
verbonden aan de toegang tot het beroep 
verminderen. Ook ziet de raad voordelen 
in hybride opleidingen (bijvoorbeeld een 
combinatie van de pabo met de opleiding 
sociaal werk) waardoor de afgestudeer-
den een breder arbeidsmarktperspectief 
wordt geboden. De aantrekkelijkheid van 
het beroep zou vergroot moeten worden 
door verbetering van het imago van het 
beroep, uitbreiding van de loopbaanmo-
gelijkheden van leraren, vermindering van 

de werkdruk en verbetering van de belo-
ning (Nijboer, 2018). Opvallend is dat ner-
gens gesproken wordt over het 
terugdringen van het relatief grote aantal 
uren dat Nederlandse leraren lesgeven, 
met name in het primair onderwijs (OECD, 
2019). Zo'n maatregel zou trouwens op 
korte termijn de problematiek versterken, 
maar wel kunnen bijdragen aan verminde-
ring van de werkdruk. Tenslotte verwacht 
de PO-Raad dat ook innovaties kunnen 
bijdragen aan het terugdringen van het 
lerarentekort door de invoering van bij-
voorbeeld leerpleinen waar gekwalifi-
ceerde leraren samenwerken met onder-
wijsassistenten en door de samenwerking 
in de keten (met kinderopvang en voort-
gezet onderwijs) (Nijboer, 2018). Hoe deze 
innovaties bijdragen aan de vermindering 
van het lerarentekort wordt echter niet 
toegelicht.

Vlaanderen zet in op statusverbetering van de leraar en 
herstructurering van de opleiding

In het regeerakkoord van de nieuwe 
Vlaamse regering wordt veel aandacht 
besteed aan onderwijs. Nadrukkelijk wordt 
gesteld dat leraren en scholen vertrouwen 
verdienen én krijgen van de regering. Het 
lerarentekort wil men bestrijden door de 
status van het beroep te verbeteren en 
door te bewaken dat de middelen voor 
onderwijs worden ingezet in de klas. 
(Vlaamse Regering 2019-2024, 2019). 
Verder zoekt men de oplossing in Vlaan-
deren in versterking van de lerarenoplei-
dingen. Daartoe is een ingrijpende 
herstructurering gerealiseerd waarbij de 
lerarenopleidingen zijn ondergebracht in 
een nieuw stelsel van graduaats- en mas-
teropleidingen (NVAO, 2019). Graduaats-
opleidingen (vergelijkbaar met de 
Nederlandse Associate Degree, EQF 
niveau 5) worden verzorgd door hoge-
scholen. Leraren met relevante beroeps-
ervaring leren hoe zij hun praktijkkennis 

en ervaring kunnen overdragen in het 
secundair onderwijs. De educatieve mas-
teropleidingen maken - met uitzondering 
van de kunstopleidingen die aan de hoge-
scholen verbonden blijven - een geïnte-
greerd onderdeel uit van de opleiding van 
studenten aan de universiteit. Het leraar-
schap wordt zo geïntegreerd in het vak-
domein. Voor de studenten lonkt een 
hybride toekomstperspectief waarbij ze 
zowel binnen als buiten het onderwijs 
tewerkstelling kunnen vinden (NVAO, 
2019). Mogelijk maakt deze integratie in 
vakgerichte academische trajecten de 
lerarenopleidingen voor meer jongeren 
een aantrekkelijk perspectief en kan zij 
zo op termijn bijdragen aan vergroting 
van nieuwe instroom. In hoeverre deze 
integratie van de lerarenopleidingen in 
de vakdomeinen ook aansluit bij de onder-
wijskundige vernieuwingen in het werk-
veld, zal nog moeten blijken.
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Hoe men deze beweging richting innovatie ook beoordeelt, duidelijk is dat aan de docen-
ten in deze innovatieve scholen andere of in ieder geval extra eisen worden gesteld. 
De rol van vakinhoudelijk expert blijft belangrijk, maar de leraar wordt wel gevraagd om 
zijn instructies op de juiste wijze te doseren naar moment, naar aantal en naar duur. Naast 
vakexpert is de leraar in deze scholen ook coach die ontwikkelgesprekken met leerlingen 
heeft. Hiertoe bouwt de coach intensieve relaties op met leerlingen, en ook met collega's.
In deze vernieuwingsscholen is onderwijs meer dan ooit teamwerk, bijvoorbeeld omdat er 
als team intensief wordt samengewerkt aan het vormgeven van vakoverstijgend onderwijs. 
Omdat de lerarenopleidingen in de ogen van vernieuwingsscholen de aankomende docen-
ten onvoldoende voorbereiden op deze rollen, besteden deze scholen daar zelf veel 
aandacht aan (Schouwenburg, 2015; Volman, et al., 2018). Dit vraagt om leraren die niet 
alleen op een vernieuwende manier over onderwijs kunnen denken, maar in deze vernieu-
wing ook het voortouw durven en willen nemen (Kessels, 2013). York-Barr en Duke (2004) 
spreken in dat verband over teacher leadership. 

Verschillende bijdragen in dit themanummer laten zien hoe lerarenopleidingen deze uit-
dagingen op kunnen pakken. Innovatieve praktijken in het werkveld dienen hier als inspira-
tiebron voor de vormgeving van de lerarenopleiding. Potter en Simpelaere laten zien hoe de 
lerarenopleiding in de eigen lespraktijk de uitgangspunten van zelfsturing en differentiatie 
die in het lager onderwijs gemeengoed worden, kunnen vormgeven. Hierdoor ontwikkelen 
studenten een positievere houding en een grotere bereidheid om zelf differentiatie en zelf-
sturing als uitgangspunt voor hun onderwijs te hanteren. Kools ging met de leden van haar 
kenniskring op excursie naar vernieuwingscholen in het voortgezet onderwijs. 
De leden van de Kenniskring schreven hierover narratieven, waarin zij de betekenis van het 
bezoek voor hun rol als lerarenopleider verkenden. Uit het voorbeeld blijkt dat contact met 
inspirerende innovatieve praktijken in de omgeving beweging binnen de verschillende lera-
renopleidingen op gang kan brengen. 

Toenemend lerarentekort

Scholen en leraren moeten invulling geven aan nieuwe vormen van onderwijs en het hoofd 
bieden aan deze druk van buiten in een tijd waarin ernstige tekorten ontstaan aan leraren 
op alle niveaus van het onderwijs. In september sloot in Amsterdam de 16de Montessori-
school de deuren omdat het bestuur door een structureel tekort aan bekwame en 
bevoegde leraren geen kans zag een stabiel team op te bouwen en daarmee de kwaliteit 
van het onderwijs te waarborgen (Gualtherie Van Weezel, 2019). Andere besturen kiezen 
voor de invoering van een vierdaagse schoolweek om de tekorten het hoofd te bieden, wat 
hen door ouders niet in dank wordt afgenomen, enerzijds uit zorg voor de onderwijskwali-
teit en anderzijds vanwege de problemen die de vierdaagse schoolweek in gezinnen 
veroorzaakt met de opvang van kinderen (NOS-nieuws, 2019). 

Als we de prognoses mogen geloven zijn deze voorbeelden slechts symptomen van een 
ontwikkeling die zich de komende jaren alleen maar verder door zal zetten. Zelfs bij 
gestaag dalende leerlingaantallen in primair en voortgezet onderwijs zal tot 2023 de 
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onvervulde vraag naar leraren in het primair onderwijs toenemen van ruim 1000 fte in 
2018 tot ongeveer 4500 fte in 2023. In het voortgezet onderwijs is de problematiek minder 
dramatisch maar ook daar gaat het om substantiële aantallen (van 400 fte in 2018 naar 
800 fte in 2023). Bovendien is er in het mbo tussen 2019 en 2027 nog eens een behoefte 
aan jaarlijkse instroom van gemiddeld zo'n 1000-1100 fte. De voorspelde gediplomeerde 
uitstroom van de lerarenopleidingen zal onvoldoende zijn om in de voorspelde tekorten te 
voorzien (Van den Berg, Jettinghof, & Van Zijtveld, 2018). 
Het lerarentekort is geen typisch Nederlands probleem. Veel Europese landen kampen met 
tekorten aan leraren, hoewel de aard van de tekorten per land aanzienlijk kan variëren 
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2018). In Vlaanderen verwacht men op korte 
termijn tekorten in het kleuteronderwijs (meer dan 1600 fte) en in het secundair onderwijs 
en op de langere termijn in het lager onderwijs. Deze toename van 
de behoefte aan nieuwe instroom is des te zorgelijker omdat 
men een verminderde instroom waarneemt in zowel de lera-
renopleidingen voor het lager als voor het voortgezet onder-
wijs (Departement Onderwijs & Vorming, 2019). Daarnaast 
zijn er zorgen over het hoge ziekteverzuim onder leraren, 
over de hoge uitvalpercentages onder beginnende leraren 
en toenemende klachten over werkdruk (Claesen, 2018). 

Zowel Nederland als Vlaanderen zoeken naar alternatieven voor 
de gangbare route naar het leraarschap. Vlaanderen kent korte oplei-
dingen als een alternatieve toegangsroute terwijl Nederland het accent legt op werkend 
leren. Beide landen vormen in dit opzicht een uitzondering in Europa. De meeste landen 
kennen helemaal geen alternatieve toeleidingsroutes (European Commission/EACEA/Eury-
dice, 2018). Daarnaast verwacht men in Nederland (zeker op korte termijn) veel heil van 
het openstellen van de route naar het leraarschap voor mensen uit andere beroepsgroe-
pen (zie kader over de PO-raad, p. 259), terwijl de nieuwe Vlaamse regering het accent legt 
op statusverbetering van de leraar, een lange termijnstrategie (zie kader over Vlaanderen, 
p. 259). Het onderzoeksartikel in dit themanummer van Struyve, Frijns, Vanblaere, Delrue en 
De Fraine gaat na of het positioneren van de lerarenopleiding voor het lager onderwijs op 
masterniveau kan bijdragen aan een dergelijke statusverbetering (en aan de kwaliteit van 
onderwijs). Op basis van ervaringen in Finland, Ierland en Portugal concluderen zij dat er 
eerder behoefte is aan versterking van de basisopleiding en een sterk aanbod van in-
service professionalisering dan een verhoging van het opleidingsniveau.

Toenemende werkdruk

Martin, O'Hara, Bookmyer en Newton (2018) noemen vijf factoren die de uitval of zelfs het 
vertrek van leraren uit het beroep beïnvloeden: salaris en vergoedingen, de voorbereiding 
en de kosten verbonden aan de toegang tot het beroep, het personeelsbeleid van scholen 
en overheden, de begeleiding en ondersteuning van beginnende leraren en de werkom-
standigheden, zoals schoolleiderschap, professionele samenwerking en gedeelde besluit-
vorming, verantwoordingssystemen en hulpbronnen voor leraren. 

In heel Europa 
zijn er zorgen over 
de instroom in de 

lerarenopleideingen 
en over leraren-

tekorten.
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De werkdruk in het onderwijs is hoog zowel in Nederland (MinOCW, 2018) als in Vlaande-
ren (Claesen, 2018). Recente acties van leraren in Nederland (met name in het primair 
onderwijs) richten hun pijlen op de beloning en de werkdruk. Speerpunt is het gelijktrek-
ken van de beloning van leraren in het primair onderwijs met die van hun collega's in het 
voortgezet onderwijs. Hoewel er recent ruimte is gekomen voor loonsverhogingen is deze 
gelijkstelling nog niet bereikt (PO-Raad, 2019). In het beroepsonderwijs wordt de vrijgeko-
men ruimte zelfs in het geheel niet aan lerarensalarissen besteed (Van Laarhoven, 2019). 
Ook zijn er extra middelen gekomen voor werkdrukvermindering waarbij is bepaald dat 
schoolteams zelf beslissen over de inzet van deze middelen. Uit een enquête onder 
bestuurders blijkt dat deze middelen ingezet worden voor het aantrekken van extra onder-
wijsassistenten, extra leraren en extra vakleraren. In hoeverre deze maatregelen ook daad-
werkelijk tot vermindering van de werkdruk zullen leiden valt te bezien: 63% van de 
bestuurders verwacht een beperkt effect en 16% zelfs helemaal geen effect (DUO, 2018). 
Op korte termijn zouden deze maatregelen zelfs kunnen leiden tot vergroting van het lera-
rentekort. Structurele verlaging van het aantal lesuren komt in deze aanpak niet voor 
terwijl Nederlandse leraren in alle onderwijssoorten veel lesuren geven (boven het OECD-
gemiddelde). Leraren in Vlaanderen geven minder uren les dan het OECD-gemiddelde. Het 
verschil is het grootst in het lager of primair onderwijs (OECD, 2019).

Een specifieke vorm van werkdruk vloeit voort uit wat wel genoemd wordt high-stake 
testing. Amerikaans onderzoek laat zien dat er een directe relatie is tussen de invoering van 
verantwoordingssystemen die gebaseerd zijn op (bovenschoolse) testprogramma's en de 
beslissing van leraren om naar een andere school over te stappen of zelfs het beroep te 
verlaten. Bovendien heeft een dergelijke invoering een indirecte relatie met de uitputting 
van leraren door stressgevoelens en burn-outklachten (Ryan, et al. 2017). Klein (2016) stelt 
vast dat centrale examensystemen de motivatie van leraren en de perceptie van hun 
competenties (negatief) beïnvloeden. Dergelijke systemen dragen bij aan het gevoel van 
leraren dat zij (te) weinig ruimte hebben om zelf beslissingen te nemen. Niettemin bepleit  
de nieuwe Vlaamse regering  het uitvoeren van "regelmatige, gestandaardiseerde, genor-
meerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende proeven en aangescherpte eind-
termen" 
zodat tegenover leerlingen en ouders de beoogde competentiewontwikkeling kan worden 
gegarandeerd (Vlaamse Regering 2019-2024, 2019, p. 18). De afgelopen jaren heeft in het 
onderwijs de kwalificatiefunctie mede onder invloed van marktwerking relatief veel 
aandacht gekregen omdat zij tot gemakkelijk te kwantificeren outputindicatoren leidt 
(Onderwijsraad, 2013; Agirdag & Karsten, 2016). Weliswaar hebben scholen meer autono-
mie gekregen, het toezicht op hun functioneren is navenant verscherpt. Dat leidt tot de 
paradox dat de scholen meer autonomie hebben gekregen maar dat leraren, leerlingen en 
ouders dat niet zo ervaren (Agirdag & Karsten, 2016). Dat doet wel wat met leraren, waar-
van de meesten voor het onderwijs gekozen hebben om met leerlingen aan de slag te gaan 
terwijl zij in toenemende mate regeldruk met bijbehorend papierwerk ervaren (Meirink, 
Oolbekkink-Marchand & Admiraal, 2018). 

Bijzondere aandacht vraagt de uitval van beginnende leerkrachten. Bekend is dat ondanks 
een flinke dosis praktijk in de initiële lerarenopleiding, de praktijkschok groot is (Kelchter-
mans & Ballet, 2002). Desondanks kennen Nederland noch Vlaanderen, in tegenstelling tot 
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de meeste andere Europese landen, de verplichting voor schoolbesturen om een inductie-
programma voor beginnende leraren in te richten (European Commission/EACEA/Eurydice, 
2018.) Niettemin zijn in Nederland op tal van plaatsen speciale inductieprogramma's 
gestart (Vollaard, Van der Wolk, Vissers, & Lorenz, 2019). In Vlaanderen zijn vergelijkbare 
initiatieven (zie bijvoorbeeld Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 2019). Kelchtermans (2019) 
concludeert echter dat deze programma's vaak uitgaan van een tekortbenadering en een 
sterk remediërend karakter hebben. In plaats daarvan beveelt hij aan de nadruk te leggen 
op de bijdrage die beginnende leerkrachten kunnen leveren aan collectieve betekenisge-
ving in de school en aan netwerkontwikkeling. Beginnende leraren zijn een toegevoegde 
waarde voor de school. In dit themanummer staat een mooi voorbeeld van deze benade-
ring. Volders en de Wilde beschrijven hoe Teach for Belgium (TfB) beginnende leerkrachten 
ondersteunt bij het ontwikkelen van hun leiderschapskwaliteiten en het opbouwen van 
een ondersteuningsnetwerk om zo de werkdruk te verminderen. TfB richt zich vooral op 
grootstedelijke contexten waar sprake is van onderwijsachterstanden. Het doel is om  
zowel een bijdrage te leveren aan het verminderen van onderwijsongelijkheid als aan 
het verminderen van het lerarentekort in kwalitatieve en in kwantitatieve zin. 

Behoefte aan meer gevarieerde loopbaanpaden

Wat betreft het personeelsbeleid geldt dat in de afgelopen decennia overheden en school-
besturen zich in het personeelsbeleid gericht hebben op brede inzetbaarheid van leraren. 
Weliswaar ontstaan er af en toe discussies over het belonen van excel-
lente leraren en is er in de afgelopen 10 jaar een meer gedifferen-
tieerd beloningsstelsel ingevoerd, deze ontwikkelingen 
hebben nauwelijks invloed gehad op de rolinvulling van de 
leraar. Dit betekent dat carrières van leraren nog steeds 
behoorlijk uniform zijn. Er zit weinig variatie in de werkzaam-
heden die leraren in verschillende fases van hun carrières 
uitvoeren (zie bijvoorbeeld Elffers, 2015). Ook in Vlaanderen is 
het aantal rollen in en buiten het directe werk met leraren dat 
beschikbaar is voor leraren beperkt tot mentoring en onderwijs-
kundige ondersteuning. Die rollen zijn echter ingebed in een platte 
carrièrestructuur. Het zijn geen doorgroei-mogelijkheden. Managementrollen zijn voor 
Vlaamse leraren slechts toegankelijk in kleine scholen (minder dan 180 leerlingen) (Euro-
pean Commission/EACEA/Eurydice, 2018).

Een benadering om het lerarentekort op termijn te verminderen is de verrijking van het 
beroepsbeeld. Het initiatief tot verrijking van het beroepsbeeld komt voort uit gesprekken 
tussen studenten van lerarenopleidingen, leraren, lerarenopleiders, schoolbestuurders, 
schoolleiders en beleidsmakers over de toekomst van het beroep. In die gesprekken is 
consequent gedacht vanuit het ontwikkelperspectief van de leraar en hun onderwijs 
(Snoek, et al. 2017). Het beroepsbeeld is opgebouwd uit vier domeinen: Het ondersteunen 
van het leren van leerlingen, het ontwikkelen van onderwijs, het organiseren van onderwijs 
en het ondersteunen van het leren van collega's. In elk van die domeinen kan een docent 
ontwikkeling doormaken. Daarmee wordt recht gedaan aan de variatie, de rijkheid en de 
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complexiteit van het beroep. Maar bovendien opent zo'n beroepsbeeld de mogelijkheid 
van verschillende ontwikkelingsmogelijkheden en carrièrepaden voor leraren. Het daagt 
leraren uit om na te denken waarop zij in hun ontwikkeling (en werkzaamheden) de nadruk 
zouden willen leggen. Het daagt besturen en schoolleiders uit om na te denken over hoe 
zij in hun organisatie ruimte kunnen maken voor zulke diverse ontwikkeling en beroeps-
uitoefening. Lerarenopleidingen stelt het voor de vraag waar het accent op dient te liggen 
in de initiële opleiding en hoe de basis kan worden gelegd voor doorontwikkeling in elk van 
deze domeinen in het kader van een leven lang leren. 

In dit themanummer geven Thunnissen en Van Rijn een heel andere perspectief op een 
gevarieerder beroepsbeeld voor leraren en daarmee ook een ander loopbaanpad: de 
hybride docent, die een baan voor de klas combineert met een baan buiten het primair 
proces of zelfs buiten het onderwijs. De initiatieven hiertoe komen zowel van de scholen 
(zij zoeken soms docenten met expertise die in het bestand van full time leerkrachten 
moeilijk te vinden is) als van de docenten zelf ( deze docenten zijn op zoek naar andere 
uitdagingen en meer variatie in het werk). 

In november 2018 verscheen het rapport Ruim baan voor leraren van de Nederlandse 
Onderwijsraad. De Onderwijsraad constateert dat de opleidings- en bevoegdhedenstruc-
tuur verkokering in de hand werkt. Een leraar die iets anders wil gaan doen (bijvoorbeeld 
overstappen van po naar vo of geschiedenis geven in plaats van Nederlands) is gedwongen 
een compleet nieuwe opleiding te gaan volgen (Onderwijsraad, 2018). Bovendien stelt de 
huidige bevoegdhedenstructuur scholen die een nieuwe ordening nastreven, zoals scholen 
voor 10-14 jarigen, voor grote problemen (Snoek, 2018). En dat terwijl de basis van het 
beroep voor iedereen dezelfde is. Om deze problemen te ondervangen stelt de Onderwijs-
raad een stelsel van opleidingen en bevoegdheden voor dat gebaseerd is op een generieke 
basis aangevuld met ontwikkeling in een cluster en eventueel ook met een specialisatie. 
Clusters zijn bijvoorbeeld het jonge kind, 10-14 jarigen, bèta- of gammavakken of zorg & 
welzijn. Specialisaties zijn nodig om les te mogen geven in bovenbouw havo en vwo of in 
beroepsgerichte vakken in het (v)mbo (Onderwijsraad, 2018). Organisaties van leraren 
reageren overwegend afwijzend op de voorstellen. De AOb liet onderzoek doen onder 
leraren en concludeert dat er weinig draagvlak is voor het wijzigen van het bevoegdheden-
stelsel (Jansma, 2019) en de Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs pleiten er 
in een brief vooral voor om leraren primair op te leiden via de vakinhoudelijke route (VVVO, 
2019). Argument voor deze laatste redenering is dat veel jongeren juist vanwege het vak 
voor het onderwijs kiezen, iets wat door de Onderwijsraad ook wordt erkend. Tegelijkertijd 
gaan deze reacties er aan voorbij dat de belangrijkste concerns van leraren in opleiding 
juist pedagogisch van aard zijn en betrekking hebben op bijvoorbeeld het opbouwen van 
een relatie met (groepen) leerlingen en klassenmanagement (Wilschut, Van Veldhuizen, 
Amagir, & Van den Berg, 2015). Waar de Onderwijsraad de overeenkomsten tussen de 
sectoren benoemt, hetgeen wordt ondersteund door de PO-raad (PO-raad, 2018), lijken in 
andere reacties juist weer de verschillen tussen de sectoren te worden benadrukt (VVVO, 
2019; Medendorp, Klaeijsen, Van den Berg, & Brouwer, 2019). Snoek (2018) spreekt van 
een verfrissend advies, verfrissend omdat het laat zien hoe je door op een andere manier 
naar bevoegdheden te kijken, een aantal knelpunten kunt oplossen. Kritiek heeft hij echter 
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op de manier waarop de Onderwijsraad naar loopbaanontwikkeling kijkt. Positief is dat er 
expliciet aandacht wordt besteed aan professionalisering, maar het wordt eigenlijk weinig 
uitgewerkt; overstappen lijkt het enige perspectief op loopbaanontwikkeling. Snoek plaats 
hier het verrijkte beroepsbeeld (Snoek, et al., 2017) naast dat een goede aanvulling zou 
kunnen zijn op de visie van de Onderwijsraad. Onder lerarenopleiders lijken de voorstellen 
van de Onderwijsraad vooral de discussie te stimuleren over het inrichten van nieuwe 
routes naar het leraarschap (Velon, 2019). Die nieuwe routes zijn er (op een enkele uit-
zondering na) nog niet, maar lerarenopleiders zijn voluit bereid om die handschoen op te 
nemen. Over de uitzondering, waarnaar hier verwezen wordt, gaat de bijdrage van Kolpa 
en De Jong Weisman. In het Teachers College maken studenten niet bij aanvang al een keuze 
voor een sector (primair onderwijs, voortgezet onderwijs of de nieuwe scholen voor 10-14 
jarigen). In plaats daarvan zijn zij de eerste anderhalf jaar bezig rond het vraagstuk: wie wil 
ik zijn als leraar? Het accent ligt op de pedagogische en didactische basis. Daarmee geeft 
Teachers College op een bijzondere en concrete manier invulling aan de nog schetsmatige 
ideeën van de Onderwijsraad.

Het themanummer sluit af met een beschouwing met een iets bredere strekking. Ridder, 
Zitter en De Bruijn betogen dat het in het middelbaar beroepsonderwijs inspirerende 
praktijken te vinden zijn die laten zien hoe opleidingen voor een beroep op een heel 
andere manier vormgegeven kunnen worden. Kernwoorden zijn adaptief naar de student 
en responsief naar de omgeving. Het resultaat zijn opleidingen waar de praktijk uitgangs-
punt is voor het vormgeven van de opleiding. Op die manier kunnen lerarenopleidingen 
én voldoen aan de maatschappelijke behoefte en voorzien in de noden van de scholen 
maar bovenal weer aantrekkelijk worden voor grote groepen jongeren.  
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EEN NIEUWE LOCUS. DE MOEIZAME 
ZOEKTOCHT NAAR EEN EIGEN PLEK VOOR 
DE LERARENOPLEIDING IN VLAANDEREN

Paul Janssenswillen, Universiteit Antwerpen en Thomas More Hogeschool
Wil Meeus, Mathea Simons, Tom F.H. Smits & Rianne Pinxten, Universiteit Antwerpen

Op dit ogenblik wordt de lerarenopleiding in Vlaanderen georganiseerd door 11 hoge-
scholen en 6 universiteiten. Sinds de Vlaamse Gemeenschap in 1989 in de plaats van de 
Belgische centrale overheid bevoegd werd voor onderwijs is het aantal aanbieders van 
een lerarenopleiding flink geslonken. Van een kwaliteitsvolle lerarenopleiding verwacht 
de samenleving dat ze inzet op haar kerntaak met name het opleiden van inhoudelijk en 
pedagogisch-didactisch bekwame leraren. De afgelopen decennia werd de lerarenoplei-
ding telkens gedwongen veel energie te stoppen in structurele positionering binnen de 
nieuwe organisatiestructuren waarin ze werd opgenomen. Daardoor kwam haar kern-
taak onder druk. De tijd- en energieverslindende structurele spanningen gaan ten koste 
van de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Vandaar de vraag of de lerarenopleiding in 
Vlaanderen op dit ogenblik op de best mogelijke manier georganiseerd is, waarmee we 
bedoelen dat al wie voor de lerarenopleiding werkzaam is zo weinig mogelijk energie 
moet verliezen aan positieverdediging en structurele complexiteit. We zetten daarbij 
een bril op waarmee we de structurele spanningen in de organisatie van de Vlaamse 
lerarenopleidingen bekijken in het verleden en het heden. We nemen ook een optie op de 
toekomst met een model van lerarenopleiding waarbij lerarenopleiders maximaal hun 
aandacht kunnen geven aan hun kerntaak. Binnen de voorgestelde zelfstandige organisa-
tiestructuur zouden alle lerarenopleidingen voor het basis- en secundair onderwijs, 
met name alle huidige professionele bacheloropleidingen onderwijs en educatieve 
masteropleidingen opgenomen kunnen worden en zich sterker kunnen richten op deze 
kerntaak.

Nogmaals hervormd1

Op 1 september 2019 startten in Vlaanderen de nieuwe lerarenopleidingen. Sinds de 
overheveling van de onderwijsbevoegdheid van de centrale Belgische overheid naar de 
Vlaamse Gemeenschap 30 jaar geleden is dit de derde grote hervorming van de leraren-
opleiding (Janssenswillen & Van Rompaey, 2016). De globale doelstelling blijft de leraren-
opleiding en het lerarenberoep aantrekkelijk en kwaliteitsvol maken. Om dit te realiseren 
heeft de lerarenopleiding nood aan een stabiele en krachtige omgeving met voldoende 
autonomie om haar opdracht waar te maken. Want hoe beter de lerarenopleiding is 

1.  Onze speciale dank gaat uit naar Wilfried Van Rompaey en Frederik Maes (Katholiek Onderwijs 
   Vlaanderen) die waardevolle inhoudelijke informatie en feedback gaven.

Beschouwend  artikel
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georganiseerd, hoe meer ruimte er vrijkomt voor lerarenopleiders om inhoudelijke
invulling te geven aan hun kernopdracht, namelijk het opleiden van leraren. In dit artikel 
onderzoeken we of de huidige aanbieders van lerarenopleidingen, in casu de hogescholen 
en de universiteiten, een stabiele en krachtige locus geven aan de lerarenopleiding. Met 
een blik op het verleden van de laatste drie decennia analyseren we welke evoluties er 
plaatsvonden qua structurele organisatie en positie van de lerarenopleiding in het hoger 
onderwijs. Ten slotte verkennen we in dit beschouwend en opiniërend artikel perspectie-
ven voor de toekomst met een model dat aan de lerarenopleiding een stabiele en krachtige 
locus biedt om met inhoudelijke professionalisering bezig te zijn.

Verschillende routes

Toen in 1989 de onderwijsbevoegdheid in België werd toevertrouwd aan de drie gemeen-
schappen (Vlaamse Gemeenschap, Franstalige Gemeenschap en Duitstalige Gemeen-
schap) werd ook de lerarenopleiding in deze regeling opgenomen (Fannes, Vranckx, Simon, 
& Depaepe, 2013). Op dat ogenblik waren er in Vlaanderen verschillende routes naar het 
beroep van leraar: via de universiteiten, de hogescholen of centra voor volwassenenonder-
wijs. Deze aanbieders van lerarenopleidingen richtten zich tot verschillende onderwijs-
niveaus in het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) en secundair onderwijs en 
lerarenprofielen (leraren algemene vakken en praktijkvakken). In wat volgt onderzoeken 
we de plaats van de lerarenopleiding in de afgelopen 30 jaar aan de hogescholen, de 
universiteiten en de centra voor volwassenenonderwijs. 

Hogescholen

De lerarenopleidingen aan de hogescholen zijn historisch gegroeid uit het negen-
tiende-eeuwse model van de normaalschool (Janssenswillen & Van Rompaey, 2016). 
Ze kwamen voor de verschillende onderwijsniveaus totaal afzonderlijk van elkaar tot 
stand en werden opeenvolgend voor onderwijzer(es), ler(a)ar(es) middelbaar onderwijs, 
kleuterleid(st)er en ler(a)ar(es) technisch onderwijs ingericht (D'hoker & Lowyck, 2005). 

In de normaalscholen stond niet louter de opleiding van toekomstige leraren centraal, 
maar ook hun persoonlijkheidsvorming. Die vorming betekende zowel hen inhoudelijk 
voorbereiden als hen opvoeden tot rolmodellen voor de toekomstige generaties. De 
verschillende onderwijsverstrekkers hechtten veel belang aan de vorming van eigen 
personeel vanuit een specifiek pedagogisch project. Eigen opleidingsinstituten boden 
daarvoor de beste garanties. In het katholiek onderwijs leidde dat tot een groot aanbod 
van normaalscholen die aanvankelijk op de eerste plaats bestemd waren voor de 
vorming van eigen geestelijk onderwijspersoneel. Deze katholieke instellingen profileer-
den zich dan ook sterk met een eigen religieus onderwijsconcept. Dat gebeurde meestal 
in internaatsverband zodat de aspirant-leraren als het ware ondergedompeld werden in 
het specifiek pedagogisch project (Janssenswillen & Van Rompaey, 2016). 

De huidige lerarenopleiding verzorgd aan de hogescholen is het resultaat van relatief 
recente ontwikkelingen. De negentiende-eeuwse structuren van het normaalschool-
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onderwijs bleven lange tijd bestaan. Vanaf 1970 werden de normaalscholen die tot dan 
toe ressorteerden onder het secundair onderwijs ervan gescheiden en opgenomen in 
het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type (D'hoker & Lowyck, 2005). Als gevolg 
van de algemene verslechterde economische toestand sinds de jaren 1970 ontsnapte 
het onderwijs en ook de lerarenopleiding niet aan besparingen. Voor het pedagogisch 
hoger onderwijs leidde dat tot een vermindering van het aantal instellingen. En dat 

terwijl ook het studentenaantal daalde onder meer als gevolg van 
een verlenging van de studieduur die ook bedoeld was als 

besparingsmaatregel. In de tweede helft van de jaren 
1980 verdwenen een groot aantal normaalscholen; om 
te overleven ging een aantal samenwerken en organi-
seerden zich in een nieuwe structuur.

Toen in 1989 onderwijs een Vlaamse bevoegdheid 
werd, waren er 48 instellingen die een lerarenopleiding 

aanboden op het niveau van het pedagogisch hoger 
onderwijs (Tabel 1). Daarvan behoorden 21 instellingen 

tot het officieel onderwijs omdat ze bestuurd werden door de 
centrale overheid of het rijk (14), de provincie (3) of de stad (4). Het katholiek onderwijs 
telde 27 scholen met normaalschoolonderwijs. De meeste (21) stonden onder leiding 
van katholieke zustercongregaties die van oudsher het onderwijsterrein behartigden en 
door overnames (vooral van broederscholen) in de voorgaande jaren hun positie nog 
hadden versterkt. De vijf Vlaamse bisdommen bestuurden elk één instelling, daarnaast 
was er nog een broedercongregatie die een lerarenopleiding inrichtte.

Met het hogescholendecreet van 13 juli 1994 reduceerde de Vlaamse overheid via 
verplichte fusies het aantal instellingen die een lerarenopleiding mochten organiseren 
tot 18. De intentie was de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten opdat de 
onderwijskwaliteit zou stijgen (Fannes, Vranckx, Simon, & Depaepe, 2013). De eerste 
fusieoperatie was er een van schaalvergroting waarbij mono- of unisectorale hogescho-
len (aparte hogescholen voor lerarenopleiding, verpleegkunde, technische opleidingen, 
…) naar multisectorale hogescholen evolueerden waarbij alle opleidingen op dezelfde 
leest geschoeid werden. Die ontwikkeling spoorde met de invoering van de Bachelor-
Masterstructuur in het hoger onderwijs waardoor de lerarenopleidingen een stuk van 
hun eigenheid verloren.

In de periode 2012-2014 volgden nog enkele fusies zodat op dit ogenblik (anno 2019) 
de lerarenopleiding op hogeschoolniveau wordt aangeboden door 11 overkoepelende 
instellingen. Bij drie hogescholen (Thomas More, UCLL en VIVES) zijn de gefusioneerde 
hogescholen (nog) niet volledig geïntegreerd en blijven ze vermeld als afzonderlijke 
instellingen met een eigen lerarenopleiding. Dat betekent dat wanneer we ook deze 
deelentiteiten meetellen er in Vlaanderen 14 hogescholen zijn met een lerarenopleiding. 
Deze tweede nog niet volledig voltooide fusieoperatie is van een andere aard dan die in 
de jaren 1990 doordat mastodonten ontstonden door de fusies van de bestaande multi-
sectorale hogescholen tot multicampusinstellingen. Hier ligt de uitdaging vaak anders: 

Opeen-
volgende fusies 

leidden tot verlies 
van autonomie 

en een eigen 
profilering.
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niet het samensporen met opleidingen van andere domeinen, maar het samensporen 
van dezelfde opleiding op een andere locatie. Dat houdt op een andere manier een 
verlies van autonomie in. 

Voor de volledigheid vermelden we nog dat LUCA School of Arts (2012) een autonome 
hogeschool is die een lerarenopleiding aanbiedt. Deze is de opvolger van de Hogeschool 
voor Wetenschap en Kunst die vijf instellingen voor hoger kunst- en architectuuronder-
wijs groepeerde: het Lemmensinstituut (Leuven), Narafi (Brussel), Sint-Lucas Architec-
tuur (Brussel-Gent), Sint-Lukas Brussel en Sint-Lucas Beeldende Kunst (Gent) (De 
onderwijsvisitatie, 2012, 4, 255-258). Alle andere lerarenopleidingen van de vroegere 
kunsthogescholen werden intussen ondergebracht bij één van de eerder genoemde 
14 hogescholen2. 

Met uitzondering van één voormalige provinciale normaalschool voltrok de herschikking 
van de lerarenopleiding in het hogeschoollandschap zich volgens de affiliatie van de 
instellingen met ofwel het officieel onderwijs ofwel het katholiek onderwijs. Structurele 
netoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende lerarenopleidingen blijft 
beperkt, tenzij binnen de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) en de VLOHRA (Vlaamse 
Hogescholenraad), overlegorganen voor respectievelijk de Vlaamse universiteiten en 
hogescholen. In het verleden bestonden er ook zogenaamde expertisenetwerken voor 
de lerarenopleiding. Deze waren in 2006 het gevolg van een wettelijke verplichting tot 
samenwerking tussen alle aanbieders van lerarenopleidingen (universiteiten, hoge-
scholen en cvo's) binnen de verschillende associaties (Associatie KU Leuven, Associatie 
Universiteit Gent, Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, Associatie Univer-
siteit-Hogeschool Limburg en Universitaire Associatie Brussel). Ze kregen daarvoor 
financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Door besparingen werden deze 
expertisenetwerken stopgezet in 2015.

Al deze hervormingen door de opeenvolgende fusies van instellingen van hoger onder-
wijs, zowel binnen het pedagogisch hoger onderwijs als daarbuiten, leidden tot verlies 
van autonomie en profiel van de voormalige normaalscholen die sterk gehecht waren 
aan hun eigen pedagogisch project dat de uitstraling van hun opleidingsinstituut 
bepaalde. In de nieuwe organisatiestructuren met diverse hogeschoolopleidingen blijft 
het zoeken naar een stabiele plaats voor de lerarenopleiding. Elk hogeschoolbestuur 
legt regels en normen op voor de hele instelling waardoor de positie en het specifieke 
profiel van de lerarenopleiding verzwakt. Dat geldt niet het minst qua financiering. 
De lerarenopleidingen aan de hogescholen krijgen weliswaar decretaal een gunstige 
financieringscoëfficient (1,6 per student) maar die middelen komen door het interne 
allocatiesysteem van de hogeschool niet zomaar automatisch ook bij die lerarenoplei-
dingen terecht. De zichtbaarheid van de lerarenopleiding binnen de hogescholen werd 
bemoeilijkt door het grote keuzeaanbod van studierichtingen en de (negatieve) beeld-
vorming over het lerarenberoep (Maes, 2017). Zeker in hogescholen waar de leraren-
opleiding op verschillende plaatsen wordt aangeboden, dreigt marginalisering, ook als 
gevolg van het afnemend aantal studenten dat ervoor kiest leraar te worden.

2.  De Hogere Zeevaartschool Antwerpen organiseert op dit ogenblik zelf geen lerarenopleiding, maar er 
zijn plannen om dit in de toekomst te doen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.



274 EEN NIEUWE LOCUS. ZOEKTOCHT NAAR EIGEN PLEK VLAAMSE LERARENOPLEIDING

Een andere kwestie die ook invloed uitoefent op het identiteitsverlies van de gefusio-
neerde lerarenopleiding is de relatie met het werkveld. De normaalscholen waren
traditioneel via oefenscholen (stagescholen) structureel sterk verbonden met het werk-
veld. Door de opeenvolgende fusieoperaties kwamen de lerarenopleidingen steeds 
losser te staan tegenover die oefenscholen. Intussen is er de evolutie om de banden 
met het werkveld opnieuw sterker te verankeren. 

De locus van de lerarenopleiding aan de hogescholen kenmerkt zich dus enerzijds door 
een proces van schaalvergroting waarbij de lerarenopleidingen inschuiven in grotere 
organisatiestructuren die meerdere soorten opleidingen aanbieden, en anderzijds door 
een onvoltooid fusieproces van een aantal lerarenopleidingen die weliswaar samen tot 
eenzelfde hogeschool zijn gaan behoren maar die in grote mate onafhankelijk blijven 
functioneren. In het eerste geval boeten de lerarenopleidingen aan autonomie in 
maar kunnen ze wel profiteren van de baten van de schaalvergroting. In het tweede 
geval ontberen de lerarenopleidingen de kracht die een doorgedreven integratie zou 
opleveren. 

Universiteiten

De organisatie van de academische lerarenopleiding aan de universiteiten werd in 
1989 nog steeds bepaald door de wet van 1929, toen dus 60 jaar oud. 
Die organieke wet van 1929 bevestigde de toenmalige regeling dat 
het opleiden van leraren voor het hoger middelbaar onderwijs 
(leerlingen van ca. 14 tot 18 jaar) een taak was van de universi-
teiten. De wet bepaalde een beperkt theoretisch en prak-
tisch gedeelte dat aspirant-leraren meestal combineerden 
met de academische basisopleiding. De overheid voorzag 
voor de universitaire lerarenopleiding niet in extra financie-
ring. Die zou er maar pas schoorvoetend komen vanaf 1996 
(D'hoker, 2007). 

De concrete structurele organisatie van de lerarenopleiding werd over-
gelaten aan de vijf Vlaamse universiteiten (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en 
Leuven)3.  Die verschilde daardoor van universiteit tot universiteit. Globaal zijn er drie 
ideaaltypische loci voor de academische lerarenopleiding te onderscheiden: verspreid 
over verschillende faculteiten, als deel van de faculteit pedagogische wetenschappen 
of centraal (interfacultair) georganiseerd. De academische lerarenopleiding bewoog zich 
als een speelbal tussen deze drie loci en zag haar bevoegdheden (m.b.t. curriculum, 

3.    Naast deze 5 universiteiten zijn er nog de transnationale Universiteit Limburg (tUL) en de Evangelische 
Theologische Faculteit (EFT) in Leuven die een lerarenopleiding organiseren. De tUL is een samenwerk-
ingsverband tussen de Universiteit Hasselt en Maastricht University die vanaf 2019-2020 een gemeen-
schappelijke educatieve master gezondheidswetenschappen inricht. De tUL richt weliswaar een 
educatieve master in, maar wordt in beleidsorganen vertegenwoordigd door de Universiteit Hasselt. 
Om die reden behandelen we hen onder één noemer. De EFT richtte aanvankelijk een lerarenopleiding 
in voor leraren Protestants-Evangelische Godsdienst voor het lager secundair onderwijs (1971-2007) en 
sinds 1993 een voor het hoger secundair onderwijs. Deze opleiding wordt jaarlijks door slechts twee of drie 
studenten gevolgd (De onderwijsvisitatie, 2012, 2, 175). 

Universiteiten
slagen er niet in
een stabiele en 

krachtige locus te 
geven aan de acade-

mische leraren-
opleiding.



275Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40(4) 2019

personeel, werkingsmiddelen) erover verdeeld (Janssenswillen, Meeus, Simons, & 
Smits, 2018).

Figuur 1 geeft een globaal beeld van de onstabiele locus van de lerarenopleidingen 
aan de universiteiten sinds 1989 toen de Vlaamse Gemeenschap bevoegd werd, met 
de startposities in het grijs en de recentere posities in het zwart. Voor de benamingen 
van de universiteiten gebruiken we de huidige officiële benamingen. Een wijziging van 
locus geven we aan door een pijl met een jaartal.

De positionering in 1989 was het resultaat van een evolutie sinds de jaren 1970 toen 
elke Vlaamse universiteit een eigen centraal georganiseerd interfacultair centrum 
oprichtte voor de coördinatie van de lerarenopleiding die tot dan toe door de afzonder-
lijke faculteiten werd ingericht (Janssenswillen, Meeus, Simons, & Smits, 2018). Dat 
gebeurde het eerst in Antwerpen (1972), gevolgd door Gent (1975), Brussel (1976) en 
Leuven (1978). In Antwerpen en Gent (vanaf 1989) kreeg een autonoom departement de 
volle beslissingsbevoegdheid over personeel, onderwijs, onderzoek en dienstverlening. 
In Brussel en Leuven was de interfacultaire dienst adviserend en kon niet autonoom 
optreden tegenover de faculteiten. In Hasselt bood slechts één faculteit een leraren-
opleiding aan die daarover de volle bevoegdheid had. 

Aan de Universiteit Antwerpen verschoof de locus van de lerarenopleiding in 2005 
naar de onderwijswetenschappen, maar 10 jaar later werd opnieuw een meer centrale 
structuur opgezet met de oprichting van de Antwerp School of Education waarin alle 

Figuur 1. Loci van de lerarenopleiding in de Vlaamse universiteiten (1989-2019).
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faculteiten vertegenwoordigd zijn. Aan de VUB schoof de locus van de lerarenopleiding 
vanaf 1996 stapsgewijs in de richting van de pedagogische wetenschappen, maar keerde 
in 2009 terug naar zijn vorige plaats c.q centraal georganiseerd. Toen in 1998 het auto-
nome Departement Lerarenopleiding in Gent werd opgeheven, werd de lerarenoplei-
ding gehecht aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. De 
faculteiten leverden er de vakdidactici. In Leuven bleef de locus van de lerarenopleiding 
vooral liggen bij de faculteiten; het in 1993 opgerichte Academisch Vormingsinstituut 
voor Leraren trad coördinerend op. In 2014 bracht de universiteit van Leuven de leraren-
opleiding bijna volledig onder de bevoegdheid van de faculteiten. Het facultair model 
bleef ook in Hasselt de locus voor de lerarenopleiding economie.

Met uitzondering van de kleine lerarenopleiding economie aan de Universiteit Hasselt 
(facultaire locus) kan voor de overige vier Vlaamse universiteiten dus geen eenduidige 
locus bepaald worden4. Meestal kent de organisatorische inbedding een variatie van 
allerlei mengvormen tussen de drie loci. Aan de KULeuven is het facultaire model de 
meest dominante locus voor de lerarenopleiding. In de andere universiteiten zien we 
laverende bewegingen waarbij de locus dan weer neigt naar een bevoogding door de 
pedagogische wetenschappen, dan weer aangestuurd wordt door een centraal orgaan. 
Beschouwen we de structurele inbedding van de academische lerarenopleiding over de 
tijd heen, dan bemerken we een toenemende instabiliteit: de herstructureringen volgen 
elkaar steeds sneller op. Tegelijk tenderen de herstructureringen naar een grotere 
complexiteit: steeds meer partijen krijgen zeggenschap over steeds meer versnipperde 
bevoegdheden. Op dit moment kunnen we niet concluderen dat de universiteiten erin 
slagen een stabiele en krachtige locus te geven aan de academische lerarenopleiding.

Hoewel in 2003 in het kader van de invoering van de Bachelor-Masterstuctuur in het 
hoger onderwijs, de wens bestond dat ook de academische lerarenopleiding erin zou 
worden opgenomen als een volwaardige masteropleiding (educatieve master of EduMa), 
werd dat niet gerealiseerd (Daems, 2003). Voorstellen van de werkgroep lerarenoplei-
ding in de Vlaamse Interuniversitaire Raad in dat verband konden op onvoldoende steun 
rekenen van het hogere (onderwijs)beleid. De opname van de academische lerarenop-
leiding als een volwaardige masteropleiding gebeurde pas recent vanaf 1 september 
2019 in het kader van de EduMa-hervorming. Die bevestigde ook de universiteiten in 
hun rol van academische opleidingsinstelling voor leraren. Voor de financiering van de 
academische lerarenopleiding lijkt eindelijk een oplossing gevonden te zijn. De gebrek-
kige financiering van de academische lerarenopleidingen was een van de redenen voor 
haar diffuse organisatorische structuur binnen de Vlaamse universiteiten. Er moest 
immers voortdurend op zoek gegaan worden naar aanvullende financiering, vaak via 
een centrale voorafname op de algemene universitaire middelen.

Met de invoering van de EduMa is een stabiele en krachtige lerarenopleiding echter niet 
gegarandeerd. Het systeem van de educatieve masters wijst de locus voor de leraren-
opleiding in de eerste plaats toe aan de faculteiten, hoewel hybride loci mogelijk blijven. 

4.    Vanaf het academiejaar 2019-2020 biedt de Universiteit Hasselt drie educatieve masteropleidingen 
aan: economie, ontwerpwetenschappen en wetenschappen en technologie. De educatieve master ge-
zondheidswetenschappen wordt ingericht in het kader van de transnationale Universiteit Limburg (tUL).
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De keuze voor de faculteiten als locus houdt meteen ook een structurele versnippering 
in van de lerarenopleiding. Er is dan immers niet één lerarenopleiding per universiteit, 
maar ongeveer zoveel lerarenopleidingen als er faculteiten zijn binnen de universiteit 
die ze inricht. Lerarenopleiders van allerlei statuut behoren geheel of gedeeltelijk tot 
verschillende organisatiestructuren. Vaak worden ze niet primair als lerarenopleiders 
gezien waardoor ze ook niet als beroepsgroep erkend worden. Voor de versplinterde 
groep van lerarenopleiders is het voorlopig nog wachten op een stabiele en krachtige 
academische locus die hen optimaal kan ondersteunen om zich met de inhoud van 
hun taak bezig te houden.

Centra voor volwassenenonderwijs

De centra voor volwassenenonderwijs (cvo's) boden tot en met 2018-2019 ook leraren-
opleidingen aan. Die waren historisch gegroeid uit de zogenaamde 'D-cursussen' sinds 
1932 erkend als normaalschoolcursussen om leraars technisch onderwijs op te leiden 
(D'hoker & Lowyck, 2005). De cvo's boden deeltijds onderwijs aan en bleven bestaan 
toen de wet van 1953 de mogelijkheid voorzag om middelbare technische normaal-
scholen op te richten met een programma voor dagonderwijs. In 1971 werden deze 
zogenaamde technische regentaten opgenomen in het pedagogisch hoger onderwijs, 
zoals de lagere, de middelbare en kleuternormaalscholen (cfr. supra).

De deeltijdse 'D-cursussen' werden in 1983 omgedoopt tot leergangen voorbereidend 
op het Getuigschrift voor Pedagogische Bekwaamheid (GPB) die door cvo's werden georga-
niseerd. Ze waren bedoeld om onderwijsbevoegdheid te bezorgen aan volwassenen uit 
het bedrijfsleven voor technische, kunst- en praktijkvakken; niet voor algemene vakken. 
Een administratieve circulaire van 19 juli 1999 stelde tot ongenoegen van de universitei-
ten dat het GPB equivalent werd met het diploma van de academische lerarenopleiding 
(Daems, 2003). In 2012 kon een getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid behaald 
worden aan 24 centra voor volwassenenonderwijs. De praktijkgerichtheid en de flexi-
biliteit (uitgestrekt regionaal aanbod, modulair georganiseerd in weekend- en avond-
onderwijs), die een combinatie van studeren en werken vergemakkelijken, waren grote 
troeven van de GPB-opleidingen waardoor ze steeds meer universitairen aantrokken. 
In 2016-2017 had 35% van de ingeschreven cursisten een masterdiploma. Uit een onder-
zoek naar de kwaliteit van deze aanbieders van lerarenopleidingen bleek echter dat er 
grote verschillen waren tussen de instellingen, mede als gevolg van de heterogene 
instroom en de beperkte schaalgrootte van sommige cvo's (De onderwijsvisitatie, 2012). 
Het feitelijk ontbreken van vakdidactiek en van een structurele band met het weten-
schappelijk onderzoek waren de belangrijkste pijnpunten. 

Nieuwe routes

De positie van de lerarenopleiding is als gevolg van structuurhervormingen zowel binnen 
de universiteiten en hogescholen als door de gewijzigde verhoudingen tussen deze aan-
bieders van lerarenopleidingen precair. Zoals vermeld bestaan er binnen de universiteit 
een reeks structurele spanningen die lerarenopleiders veel energie doen verliezen door 
het onophoudelijke laveren tussen verschillende universitaire organisatievormen en disci-



278 EEN NIEUWE LOCUS. ZOEKTOCHT NAAR EIGEN PLEK VLAAMSE LERARENOPLEIDING

plines. De lerarenopleiding is in essentie het leren lesgeven in een vak. Er is dus steeds een 
pedagogisch-didactische component en een vakcomponent. De eigenheid van de leraren-
opleiding zit hem juist in de onafscheidelijkheid van die twee componenten. De universiteit 
heeft het steeds moeilijk gehad met deze interdisciplinariteit. Het is dan ook geen gewone 
interdisciplinariteit. Het is een combinatie van enerzijds de onderwijswetenschappelijke 
discipline en anderzijds alle andere vakdisciplines. Het gevolg is steeds een territorium-
strijd geweest tussen de onderwijswetenschappers en de verdedigers van de vakdiscipli-
nes. Beide soorten disciplines hebben aan de universiteit hun eigen vakgroepen los van de 
lerarenopleiding. Naargelang de toevallige machtsverhoudingen trokken de onderwijswe-
tenschappers, dan wel de verschillende vakdisciplines, de lerarenopleiding naar zich toe. 
Zodoende werd de lerarenopleiding voortdurend verscheurd tussen de faculteit met peda-
gogische wetenschappen enerzijds en de verschillende faculteiten anderzijds. Hier en daar 
werden pogingen ondernomen om de lerarenopleiding aan die tweestrijd te onttrekken 
door het inrichten van een centraal, faculteitsoverstijgend orgaan voor lerarenopleiding. 
Dat leidde echter nooit tot een duurzame oplossing. Integendeel, de lerarenopleiding werd 
verscheurd door getouwtrek vanuit drie posities: de facultaire positie, de onderwijsweten-
schappelijke positie en de centrale positie. Als gevolg van de recente invoering van de 
educatieve master is de structurele spanning binnen de universiteiten enorm toegenomen 
door de complexiteit van het facultaire model dat veralgemeend werd doorgevoerd in alle 
Vlaamse universiteiten. Waar universiteiten vroeger nog konden kiezen om één leraren-
opleiding aan te bieden voor alle domeinen en alle soorten studenten, bestaat er nu 
verplicht een amalgaan van educatieve masters en lerarenopleidingen voor zij-instromers 
binnen alle universiteiten.
De lerarenopleidingen van de hogescholen kregen sinds de jaren 1980 wel te maken met 
de perikelen van diverse fusieoperaties, die tijd en energie wegnamen van het eigenlijke 
opleidingswerk, maar niet, in tegenstelling tot de ontwikkelingen in de universitaire lera-
renopleidingen, met de specifieke territoriumstrijd tussen onderwijskundigen en vak-
specialisten. Door de jarenlange ervaring met een geïntegreerde lerarenopleiding is deze 
positiestrijd geen issue aan de hogescholen. Hoogstens is er af en toe wat discussie tussen 
de pedagogen/onderwijskundigen en de vakdidactici.
Intussen heeft de concurrentiestrijd tussen hogescholen en universiteiten een nieuwe 
wending genomen. In Vlaanderen werd sinds 1 september 2019 het aantal aanbieders van 
lerarenopleidingen teruggebracht van drie naar twee. Volgens de toenmalige minister van 
onderwijs kon het inderdaad met minder aanbieders en de hogescholen en universiteiten 
kregen vanaf 2019 het exclusieve recht om lerarenopleidingen aan te bieden.
Een aanbieder minder kan doen vermoeden dat er minder concurrentiële spanningen zijn 
in het veld van de lerarenopleiding. Dat is jammer genoeg niet het geval. De concurrentiële 
spanning tussen de resterende aanbieders - de hogescholen en de universiteiten - is op de 
spits gedreven, zeker voor wat betreft het bedienen van wie reeds een masteropleiding in 
een domein heeft afgerond. Na veel discussie tussen de Vlaamse Interuniversitaire Raad 
(VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLORHA) werd de tweestrijd voorlopig en gedeel-
telijk beslecht in het voordeel van de universiteiten, al moeten die nog vier jaar geduld 
oefenen. Volgens de nieuwe regeling zal vanaf academiejaar 2023-2024 voor de algemene 
vakken in de derde graad (twee hoogste jaren van het secundair onderwijs) het vereiste 
bekwaamheidsbewijs exclusief voorbehouden zijn aan de educatieve master die de 
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universiteiten aanbieden. Domeinmasters die een (verkorte) educatieve bachelor in het 
secundair onderwijs aan de hogeschool gaan volgen, zullen het moeten stellen met een 
voldoende geacht bekwaamheidsbewijs5. Toch is de strijd nog niet volledig gestreden. 
Immers, indien uit de verdere monitoring en evaluatie van het lerarentekort en de 
instroom in de lerarenopleidingen blijkt dat de nood aan leerkrachten te hoog is, stelt 
de overheid deze maatregel te zullen bijsturen. En het lerarentekort groeit aan…
De spanning tussen hogescholen en universiteiten concentreert zich op de identiteit van 
de lerarenopleiding. Volgens de hogescholen is de lerarenopleiding, zoals het woord zegt, 
in de eerste plaats een opleiding tot het beroep van leraar. Het is een beroepsopleiding, 
ongeacht de eventuele domeinspecifieke achtergrond die studenten meebrengen naar 
de lerarenopleiding. De hogescholen hebben het organiseren van beroepsopleidingen 
expliciet in hun takenpakket. Bovendien organiseren zij reeds de lerarenopleidingen 
kleuteronderwijs, lager onderwijs en lager secundair onderwijs. De universiteiten daar-
tegenover benadrukken het academische karakter van de lerarenopleidingen voor het 
hoger secundair onderwijs. Het masterniveau van deze groep leraren mag zich volgens 
de universiteiten niet beperken tot de domeinmaster, maar moet zich ook vertalen in een 
masterniveau voor de lerarenopleiding, met name in een educatieve master. En dus moet 
deze doelgroep exclusief bediend worden door de universiteiten, is hun stelling. Het blijkt 
dat de lerarenopleiding vastloopt op het binaire hogeronderwijsstelsel. Zelfs als de over-
heid de doelgroepen exclusief verdeelt over de twee soorten instellingen, blijft de aan-
spraak van beide instellingen op de opleiding van leraren voor het hoger secundair onder-
wijs overeind.
Om deze spanning te overstijgen, moet een oplossing gezocht worden op een hoger 
niveau. Die oplossing ligt niet voor de hand en zal van de overheid de nodige creativiteit 
vragen. Er zijn stemmen die aangeven dat de opsplitsing tussen hogescholen en universi-
teiten niet meer van deze tijd is en dat we moeten overgaan tot één hogeronderwijsruimte. 
Daar valt wat voor te zeggen, maar het zou betekenen dat de bestaande barrières tussen 
de twee soorten instellingen zouden moeten worden weggewerkt. Al zullen oplossingen in 
die richting gezocht moeten worden, toch is dit wellicht niet voor morgen. In Vlaanderen 
bestaan er al associaties tussen hogescholen en universiteiten die als voorafspiegeling van 
de eengemaakte hogeronderwijsruimte kunnen worden gezien. Deze kunnen als spring-
plank dienen voor instellingen voor lerarenopleidingen die zowel de focus op de beroeps-
opleiding behouden als een academische component in zich dragen, die zowel 
professionele bacheloropleidingen onderwijs als educatieve masteropleidingen aan-
bieden. Hoe dan ook bestaat er volgens ons geen andere oplossing dan de instelling-
overschrijdende om de fundamentele tweespalt voor de lerarenopleiding op te heffen.
De professionele bacheloropleidingen van de hogescholen overdragen naar een auto-
nome instelling, is geen moeilijke denkoefening. Ook de overdracht van de lerarenoplei-
dingen voor de hogere jaren van het secundair onderwijs naar die autonome instelling 
is zeker mogelijk. Dat kan onder verschillende vormen, zelfs onder de vorm van educatieve 
masters zoals die sinds dit academiejaar aan de universiteiten in het leven zijn geroepen. 

5.  Een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heb je als je naast je basisdiploma ook een bewijs van 
pedagogische bekwaamheid hebt behaald voor ambten, vakken, opleidingen, modules of specialiteiten 
die buiten de specialiteit van je basisdiploma liggen, maar waar het school- of centrumbestuur van vindt 
dat je ze kan geven.
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De enige voorwaarde is in dat geval dat de academische bachelors rechtstreeks kunnen 
instromen in de educatieve masters waarvan het curriculum verder volledig focust op 
het leraarschap in de verschillende domeinen (en dus niet meer op vakdisciplines).
Een blik op de historiek van de Vlaamse lerarenopleidingen volstaat om te zien tot welk 
energieverlies de instabiliteit van de lerarenopleiding al heeft geleid. Aan de universiteit 
is de huidige versnippering, die het gevolg is van het facultaire model dat momenteel de 
bovenhand heeft, geen goede zaak voor de lerarenopleiding. Maar ook als er voor een 
ander model binnen de universiteit gekozen zou worden, blijven de onderliggende span-

ningen onopgelost. De lerarenopleidingen kunnen pas ten volle in hun 
kracht staan wanneer de interdisciplinariteit ten gronde erkend 

wordt, en dus onttrokken wordt aan de gulzigheid van zowel 
de onderwijswetenschappelijke discipline als van de verschil-
lende vakdisciplines. Beiden kunnen hoe dan ook slechts een 
eenzijdig model bieden dat geen recht doet aan de interdis-
ciplinariteit van de lerarenopleiding. Dit oplossen met een 

centraal orgaan binnen de universiteit is nooit voldoende 
sterk gebleken. Het moet op een hoger plan gebeuren om 

stand te kunnen houden. Ook aan de hogescholen voelen de 
lerarenopleidingen zich gemarginaliseerd binnen multisectorale 

mastodontinstellingen met verschillende campussen. Het verlies van eigenheid en band 
met het werkveld bemoeilijken een sterke profilering van de lerarenopleidingen.
Voor een sterke en stabiele lerarenopleiding is een leergemeenschap van lerarenopleiders 
een absolute voorwaarde. In die leergemeenschap moeten de individuele opleiders zich 
unaniem en primair identificeren met de rol van lerarenopleider (Meeus et al., 2016). 
Het team van lerarenopleiders moet over voldoende zelfbestuur beschikken. De leraren-
opleiding verdient een aparte organisatiestructuur met aparte instellingen voor leraren-
opleiding die bijvoorbeeld regionaal worden opgericht. Ze zou zich dan met ruime auto-
nomie kunnen positioneren. De lerarenopleiding zou gezien moeten worden als een 
discipline op zich; een discipline die zich richt op alle onderwijsniveaus. Er zijn leraren 
nodig voor alle leeftijden en voor alle inhouds- en kwalificatieniveaus. Binnen haar auto-
nome organisatie moet zij zich kunnen richten op alle leeftijden en alle niveaus. De leraren-
opleiding kan als autonome organisatie dan ook alleen maar ingebed zijn in structuren 
die dit toelaten. 
De huidige taakverdeling tussen hogescholen en universiteiten, waardoor de discipline 
verkapt wordt en onderhevig is aan instellingsconcurrentie, laat dit niet toe. Zo'n over-
koepelende structuur zou bijvoorbeeld ook een plaats kunnen geven aan een (professio-
nele) master basisonderwijs. De lerarenopleiding zou ook geen afstudeerrichting mogen 
zijn van andere opleidingen of een accent dat aan een opleiding in andere disciplines kan 
toegevoegd worden, hoewel de andere disciplines op zich onontbeerlijk zijn voor de lera-
renopleiding. De lerarenopleiding is ook anders dan en niet reduceerbaar tot de onderwijs-
wetenschappen, hoewel zij zich er wel van bedient. De kern van de discipline van leraren-
opleiding is de didactiek. Het eigenste van de discipline 'lerarenopleiding' is haar interdisci-
plinaire karakter waarbij elementen van de pedagogische wetenschappen en elementen 
van de vakinhoud elkaar kruisen in talrijke subdisciplines die we vakdidactieken noemen.

De lerarenop-
leiding zou gezien 

moeten worden als 
een discipline op zich, 

die zich richt op 
alle onderwijs-

niveaus. 
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MASTERS BASISONDERWIJS 
VOOR DE KLAS? 
Een exploratieve studie naar Europese praktijken

Charlotte Struyve, KU Leuven
Carolien Frijns, Bénédicte Vanblaere & Kaat Delrue, Arteveldehogeschool Gent
Bieke De Fraine, KU Leuven

Een masteropleiding, specifiek gericht op het basisonderwijs, wordt vaak naar voren 
geschoven als een mogelijke manier om een grotere diversiteit aan studenten te laten 
instromen in de lerarenopleiding en als een hefboom voor een verhoogde aantrekkelijk-
heid van de basisschool als werkplek. De samenwerking tussen de leraar op bachelor-
niveau en de leraar als master basisonderwijs heeft volgens sommigen het potentieel om 
meer ‘evidence-based’ te werken in basisscholen. Hoewel dit idee al enkele jaren onder-
werp vormt van het debat, met voor- en tegenstanders, is weinig bekend over de effectie-
ve bijdrage van de inzet van masters basisonderwijs aan de onderwijskwaliteit en over 
hun daadwerkelijke werkcontext. Aan de hand van een meervoudige gevalsstudie waarbij 
in drie landen (Portugal, Ierland en Finland) interviews werden afgenomen bij schoolac-
toren (leraren met een bachelordiploma, leraren met een masterdiploma en schoollei-
ders) biedt dit artikel een rijke beschrijving van de gepercipieerde voordelen, nadelen en 
condities voor de tewerkstelling van masters basisonderwijs. 
De onderzoeksresultaten zijn genuanceerd: respondenten geven aan dat masters basis-
onderwijs adequater pedagogisch-didactisch handelen op de klasvloer kunnen laten zien 
en professioneel leren in een schoolteam stimuleren, maar bachelors kunnen tot soort-
gelijke resultaten komen op basis van onderwijservaring en in-service professionalisering. 
Concreet hebben schoolactoren behoefte aan een kwaliteitsvolle basisopleiding waarvan 
de inhoud belangrijker is dan het opleidingsniveau bachelor of master, praktijkgerichte 
in-service professionalisering gericht op specifieke expertise voor het basisonderwijs en 
een educatief divers schoolteam waarin leraren met verschillende specifieke expertises 
van en met elkaar kunnen leren. 

Inleiding en probleemstelling 

De dalende aantrekkelijkheid van het lerarenberoep is een van de grote bezorgdheden 
binnen het onderwijs in Nederland en Vlaanderen (zie o.m. Struyve, 2017; Van den Brink, 
Jansen, & Pessers, 2005). Zo tonen de meest recente cijfers in Vlaanderen aan dat ongeveer 
25% van de leraren in het basisonderwijs het beroep verlaat gedurende de eerste vijf jaar 
(Vlaams Parlement, 2018). Onder meer het gebrek aan toekomstperspectief, de zware 
taakbelasting en een gebrek aan ondersteuning door directie of collega's worden als 
redenen opgesomd (Struyve et al., 2016; Struyven & Vanthournout, 2014). 

Onderzoeksartikel
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In Vlaanderen wordt een masteropleiding specifiek gericht op het basisonderwijs naar 
voren geschoven als een mogelijke manier om een grotere diversiteit aan studenten te 
laten instromen in de lerarenopleiding en als een hefboom voor een verhoogde aantrek-
kelijkheid van de basisschool als werkplek. Zo stellen onder meer het Christelijk Onder-
wijzersverbond en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat een goede mix van academisch 
en professioneel geschoolden binnen een schoolteam een meerwaarde vormt, omdat de 
diversiteit in kennis en vaardigheden het leren van en met elkaar bevordert (Christelijk 
Onderwijzersverbond & Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 2017). Ook de Vlaamse Onder-
wijsraad (Vlor) gaat ervan uit dat het in de complementariteit met de professionele 
bachelor is dat de master basisonderwijs mogelijk een meerwaarde heeft. De samenwer-

king tussen leraren met een bachelordiploma en leraren met een masterdi-
ploma basisonderwijs heeft het potentieel om basisscholen meer 

evidence-based en evidence-informed te laten werken (Vlaamse 
Onderwijsraad, 2017). In Nederland werd een soortgelijke 
redenering gevolgd bij de oprichting van de academische of 

universitaire pabo's (Van Kempen, Dietze, & Coupé, 2016) 
en de (professionele) masteropleidingen in het onderwijs 

(Snoek, 2009).

Hoewel de invoering van een masteropleiding basisonderwijs 
als een mogelijke oplossing wordt beschouwd voor de uitdagin-

gen waar het onderwijs vandaag voor staat, is er weinig bekend over 
de mate waarin de tewerkstelling van dergelijke masters in basisscholen kan bijdragen tot 
de onderwijskwaliteit. De discussie over het al dan niet opleiden van masters specifiek voor 
het basisonderwijs is tot nu toe, zowel in Vlaanderen als daarbuiten, weinig empirisch 
onderbouwd. De doelstelling van dit onderzoek1 is dan ook om de wetenschappelijke 
evidentie over de tewerkstelling van masters basisonderwijs in kaart te brengen en 
bestaande praktijken in Europa, met name landen waar reeds een master basisonderwijs 
werd ingevoerd, te verkennen, gedetailleerd te beschrijven en te analyseren. Dit onderzoek 
is gericht op kennisopbouw over de mate waarin en de omstandigheden waaronder het 
inzetten van masters basisonderwijs al dan niet bevorderlijk is voor de leerling, de leraar 
en de school. 

Theoretisch kader

Onderwijsliteratuur typeert leraren als essentiële schakels in het onderwijsproces. Leraren 
worden tegelijkertijd aangeduid als de oorzaak van en de oplossing voor teleurstellende 
leerprestaties bij leerlingen. Dijkema, Doolaard, Claessens, Prins en Ebbes (2018) geven 
aan dat kwaliteitsvol onderwijs gelijk staat aan de tewerkstelling van kwaliteitsvolle leraren. 

1.  Dit artikel is gebaseerd op het eindrapport Reviewstudie en exploratief onderzoek naar masters ba-
sisonderwijs (Struyve,  Frijns, Vanblaere, Delrue, & De Fraine, 2019). Dit onderzoeksproject werd uitgevoerd 
in opdracht van het Steunpunt  Onderwijsonderzoek (SONO). SONO is een samenwerkingsverband van de 
UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, VUB  en Arteveldehogeschool voor de periode 2016-2020.

Diversiteit 
binnen een school-

team bevordert 
het leren van en 

met elkaar.



285Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40(4) 2019

Darling-Hammond (2000) beweert dat goede leraren meer effect kunnen hebben op leer-
lingprestaties dan bepaalde ongunstige achtergrondkenmerken van leerlingen, zoals een 
lage sociaaleconomische status en een anderstalige achtergrond. Leraren kunnen dus het 
verschil maken (Boonen, Van Damme, & Onghena, 2014). Wayne en Youngs (2003) vatten 
dit in hun reviewstudie samen door de leraar te benoemen tot "the system's principal 
resource". 

De meeste onderzoekers zijn overtuigd van de impact die leraren hebben op de onderwijs-
kwaliteit. Waar de onderzoekers het minder over eens zijn, is het aanwijzen van de 
kenmerken van de leraren die er effectief toe doen. Een van de frequentst bestudeerde 
kenmerken van leraren in relatie tot onderwijskwaliteit betreft, onder meer vanwege de 
eenvoudige beschikbaarheid van deze gegevens, de opleidingsachtergrond. Het verschil 
tussen leraren basisonderwijs met een bachelordiploma en met een masterdiploma voor 
wat betreft de onderwijsuitkomsten van hun leerlingen is meermaals onderwerp van 
bestaande studies. Over het algemeen lijkt men geen significante resultaten te vinden op 
leerlingniveau, noch op cognitief vlak (bijvoorbeeld op toetsen wiskunde of begrijpend 
lezen; zie o.a. Palardy & Rumberger, 2008) noch op non-cognitieve maten zoals sociale 
vaardigheden of leergedrag (zie Son, Kwon, Jeon, & Hong, 2013). Slechts enkele studies 
tonen aan dat een masterdiploma bij leraren samenhangt met hogere leerlinguitkomsten. 
De studie van Son et al. (2013), bijvoorbeeld, toont aan dat kleuters hoger scoren op 
aanvankelijk lezen wanneer de leraar beschikt over een masterdiploma. Darling-Hammond 
(2000) en Luschei en Carnoy (2010) illustreren dat leerlingen in het lager onderwijs hoger 
presteren op het vlak van wiskunde en begrijpend lezen indien ze les krijgen van een leraar 
met een masterdiploma. Hogrebe, Kyei-Blankson en Zou (2008) rapporteren hogere pres-
taties op toetsen wetenschappen. 

Verschillende onderzoekers geven aan dat studies die zich richten op de effectiviteit van 
leraren verder moeten kijken dan louter achtergrondkenmerken zoals het geslacht, het 
aantal jaren onderwijservaring, het opleidingsniveau en specifieke diploma's. Palardy en 
Rumberger (2008) roepen op om vooral aandacht te besteden aan wat leraren in de klas-
praktijk doen: "The practices that teachers employ in the classroom are more important than 
their education, credentials, experience, test scores, and other background variables" (p. 112). 
Xu en Gulosino (2006) beklemtonen het belang van lerarengedrag bij het bestuderen van 
de effectiviteit van de leraar en spreken over de noodzaak van een koerswijziging in onder-
zoek, gaande van een qualified teacher naar een quality teacher. Zo tonen onder meer 
Palardy en Rumberger (2008), Scheerens (2000) maar ook de meta-analyse van Hattie 
(2009) aan dat studies die zich richten op de mate waarin het (vak)didactisch handelen 
van leraren bepalend is voor leerlingresultaten, de zogenaamde process-product studies, 
de grootste effecten tonen. Ze geven hierbij als reden dat deze categorie het dichtst 
aanleunt bij het leren van leerlingen. Onderzoekers zijn het over het algemeen eens dat 
hetgeen leraren doen in de klas, de manier waarop ze hun lespraktijk vormgeven en de 
wijze waarop ze in interactie treden met leerlingen, de grootste invloed heeft op leerling-
prestaties. Het vermogen om effectief les te geven lijkt dus het meest doorslaggevend te 
zijn (Van Veen, 2011). 
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Uit de literatuur blijkt het effect van een masterdiploma bij leraren basisonderwijs dan ook 
uitgesprokener te zijn voor variabelen die zich op leraarniveau bevinden dan variabelen op 
leerlingniveau. Zo rapporteren diverse studies positieve effecten van een masterdiploma 
op aspecten van het pedagogisch-didactisch handelen van leraren evenals hun jobattitu-
des. Het onderzoek van Denny, Hallam en Homer (2012), bijvoorbeeld, toont aan dat 
leraren met een hoger opleidingsniveau gemiddeld beter scoren op de Early Childhood 
Environment Rating Scale-Revised (ECERS-R) en specifiek op de rubriek die peilt naar de 
mate waarin de instructies van de leraar ondersteuning bieden aan de leerlingen. Ook 
het onderzoek van Cadima, Peixoto en Leal (2014) ondersteunt de hypothese dat geavan-
ceerde diploma's bijdragen tot de kwaliteit van de onderwijspraktijk. De resultaten geven 
aan dat leraren met een postgraduaat of master significant hoger scoren voor het geven 
van instructies en voor het bieden van emotionele ondersteuning aan hun leerlingen dan 
leraren met uitsluitend een bachelordiploma in het onderwijs. Een ander voorbeeld is het 
onderzoek van Heyma et al. (2017), waarbij leraren aangeven dat ze, na het volgen van een 
masteropleiding, gegroeid zijn op het vlak van pedagogisch-didactisch handelen, meer 
opbrengstgericht te werk gaan en over meer vakkennis beschikken. Volgens Palardy en 
Rumberger (2008) zijn het net die veranderingen in het functioneren van leraren die ervoor 
zorgen dat de leerprestaties van leerlingen positief samenhangen met het opleidings
niveau van leraren basisonderwijs. 

Tegelijkertijd zijn er ook studies die geen evidentie vinden voor verschillen in pedagogisch-
didactisch handelen tussen leraren met een masterdiploma en leraren met uitsluitend een 
bachelordiploma. In de studie van Ren en Smith (2018), bijvoorbeeld, komt men tot de 
vaststelling dat beide groepen leraren gelijk scoren wat betreft de mate waarin ze een leer-
stof- dan wel leerlinggerichte attitude hebben in het wiskundeonderwijs. Ook Guo et al. 
(2012) vinden geen evidentie voor kwaliteitsverschillen tussen leraren met een bachelor- 
en masterdiploma op het vlak van de leerondersteuning die ze bieden aan hun leerlingen 
in het vijfde leerjaar. Good et al. (2006) en Heyma et al. (2017) tonen zelfs aan dat leraren 
met een masterdiploma minder goed scoren op, respectievelijk, klasmanagement en job-
tevredenheid dan leraren met een bachelordiploma. 
In hoeverre masters basisonderwijs bijdragen tot kenmerken op schoolniveau is nog 
nauwelijks onderzocht. Een van de weinige studies die hierover rapporteert, meer bepaald 
het onderzoek van Heyma et al. (2017), geeft aan dat leraren met een masterdiploma 
bijdragen aan de vorming van een school als professionele, lerende en onderzoeksmatige 
omgeving. 

De literatuur is, kortom, voornamelijk gefocust op het in kaart brengen van de effectiviteit 
van masters basisonderwijs op leerling- en leraarniveau. Bestaand onderzoek is vooral 
kwantitatief van aard en leidt niet tot eenduidige conclusies. Het ontbreekt in de literatuur 
dus aan effectiviteitsmetingen op schoolniveau maar evenzeer aan rijke beschrijvingen 
van de werkcontext van masters basisonderwijs en aan inzichten in hoe de betrokken 
actoren (bachelors, masters en schoolleiders) de tewerkstelling van masters in hun school 
percipiëren. Dit laatste vormt de focus van voorliggende studie, die ingaat op de volgende 
onderzoeksvragen: 
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1 Op welke manier worden masters basisonderwijs opgeleid en tewerkgesteld? 
1.1  Welke opleidingen en opleidingstrajecten zijn gangbaar? 
1.2  In welk statuut worden masters tewerkgesteld (opdracht, salaris)? 

2 Hoe evalueren schoolactoren de tewerkstelling van masters basisonderwijs in hun 
school? 
2.1  Wat zijn de (gepercipieerde) voordelen voor leerlingen, leraren en scholen? 
2.2  Wat zijn de (gepercipieerde) nadelen voor leerlingen, leraren en scholen? 
2.3  Welke condities worden beschouwd als noodzakelijk opdat masters basisonderwijs
       en meerwaarde kunnen betekenen voor leerlingen, leraren en scholen?  

Methode 

Onderzoeksdesign

Om een diepgaand begrip omtrent de concrete tewerkstelling van masters basis-
onderwijs te verwerven, maakten we gebruik van een kwalitatief onderzoeksdesign, 
meer bepaald een gevalsstudie. Een gevalsstudie laat onderzoekers toe om een rijke 
beschrijving te verkrijgen van betrokken actoren en hun acties, rekening houdend met 
de context waarin deze acties worden ondernomen (Bryman, 2008). Om onze onder-
zoeksvragen nog sterker te kunnen beantwoorden, werd in dit onderzoek geopteerd 
voor een meervoudige gevalsstudie. Op die manier konden we de resultaten van 
verschillende casussen ook horizontaal analyseren en dus vergelijkend interpreteren, 
rekening houdend met de specifieke context. 

Selectie casussen en respondenten 

Omdat Vlaanderen niet beschikt over een masteropleiding specifiek gericht op het basis-
onderwijs, focust dit onderzoek zich op buitenlandse praktijken. Voorafgaand aan de 
gevalsstudie vond een landenstudie plaats, waarbij we van 30 Europese onderwijssyste-
men (25 Europese landen) het vereiste opleidingsniveau van leraren kleuteronderwijs 
(ISCED 0) en lager onderwijs (ISCED 1) in kaart brachten. Op basis van verschillende types 
onderwijssystemen, werden drie casussen geselecteerd, telkens van een ander type. Het 
gaat om een land waarbij een master vereist is voor zowel het kleuteronderwijs als het 
lager onderwijs (Portugal), een land waarbij een masteropleiding optioneel is voor zowel 
het kleuteronderwijs als het lager onderwijs (Ierland) en een land waarbij een master 
optioneel is voor het kleuteronderwijs maar verplicht voor het lager onderwijs (Finland).

Dataverzameling 

Voor dit onderzoeksproject gingen we op zoek naar een minimum van twee deelne-
mende basisscholen per casus waarvan we zowel enkele leraren als de schoolleider 
interviewden. Er was een mix onder de bevraagde leraren wat betreft hun diploma 
(bachelor of master) alsook het onderwijsniveau waarin ze tewerkgesteld zijn (kleuter-
onderwijs of lager onderwijs). Concreet beschikten we over 26 respondenten: elf respon-
denten in Portugal (Braga), verspreid over drie basisscholen, elf respondenten in Finland 
(Helsinki), verspreid over drie scholen waarvan één lagere school en twee kleuterscholen 
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en ten slotte, wegens de beperkte bereidwilligheid van de aangeschreven respondenten, 
slechts vier respondenten in Ierland (Dublin), verspreid over twee basisscholen. De 
leeftijd van de respondenten varieert tussen 25 en 59 jaar. Om de anonimiteit van de 
respondenten te garanderen, werden de originele namen in de citaten vervangen door 
pseudoniemen. 

De interviews werden afgenomen in de periode december 2018 tot februari 2019. Voor 
Portugal en Finland vonden de interviews plaats op de scholen zelf. Voor Ierland werd 
gekozen om de gesprekken via Skype of Google Hangouts te voeren. De interviews duur-
den tussen de 30 en 60 minuten, afhankelijk van de beschikbaarheid van de respondent. 
Binnen dit onderzoek werd gebruikgemaakt van semigestructureerde interviews 
(Struyve et al., 2019). Hierdoor konden we enerzijds ruimte creëren voor het verhaal 
van de respondenten en anderzijds de focus van het onderzoek scherp houden, met 
interviewvragen die gebaseerd zijn op de thema's uit het theoretisch kader. Deze 
aanpak faciliteerde ook de vergelijking van de antwoorden tussen de respondenten. 

Data-analyse

De interviews werden herhaaldelijk beluisterd en belangrijke passages werden getrans-
cribeerd en vervolgens gecodeerd (Kvale, 1996). Deze codes zijn zowel descriptief als 
interpretatief van aard. Meer bepaald volgden we de Grounded Theory-benadering van 
Glaser en Strauss (1967) om tot theorievorming te komen op basis van de empirische 
werkelijkheid (Savin-Baden & Major, 2013). Het coderen zelf vormde een cyclisch proces 
waarbij codes voortdurend werden verfijnd en geoptimaliseerd. Na het coderen, volgde 
de analyse van iedere casus afzonderlijk (de zogenaamde within-case analyses) om ten 
slotte op zoek te gaan naar thema's en patronen over alle casussen heen (de zoge-
naamde cross-case analysis) (Miles & Huberman, 1994). In beide fases lag de focus op de 
interpretatie van de percepties van de respondenten in functie van het beantwoorden 
van de onderzoeksvragen. Om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te 
garanderen werd gebruik gemaakt van een systematische consultatie tussen de onder-
zoekers bij iedere fase van het onderzoek. Ook werden voorlopige conclusies steeds 
kritisch afgetoetst aan de data, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar alternatieve 
verklaringen en werd het principe van dataverzadiging gehanteerd (Fusch & Ness, 2015). 

Resultaten 

Opleiding en tewerkstelling

In Finland moeten leraren en schoolleiders lager onderwijs steeds over een master-
diploma beschikken (300 ECTS). Dit is een zeer gewaardeerde opleiding, waaraan slechts 
een beperkt percentage kandidaat-studenten kan starten. Voor het kleuteronderwijs 
bestaan er twee types bacheloropleidingen: een academische bachelor kleuteronderwijs 
(180 ECTS) en een brede professionele opleiding sociaal werk waarbij men kan kiezen 
voor een minor Early Childhood Education (210 ECTS), respectievelijk te volgen aan een 
universiteit of aan een zogenaamd polytechnisch instituut, wat in Vlaanderen en Neder-
land enigszins vergelijkbaar is met een hogeschool. Recente wetgeving vereist één 
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van bovengenoemde bacheloropleidingen om groepsverantwoordelijkheid te hebben 
in een kleuterschool. De opleiding aan de universiteit leidt, in tegenstelling tot de oplei-
ding in een polytechnisch instituut, ook tot de verwerving van groepsverantwoordelijk-
heid in de zogenaamde Pre-school class (6-7 jaar). Voor leraren kleuteronderwijs in 
Finland is een masterdiploma in Early Childhood (120 ECTS) optioneel. 

In Ierland zijn geen verschillen tussen leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs 
aangezien het gaat om dezelfde basisopleiding. Leraren kunnen kiezen tussen twee 
gangbare lerarenopleidingen voor het basisonderwijs. De meeste studenten krijgen 
hun lesbevoegdheid door het volgen van een bacheloropleiding (240 ECTS) aan een 
hogeronderwijsinstelling. Daarna kan men een modulaire optionele masteropleiding 
volgen (90 ECTS), met specialisatiemogelijkheden. Daarnaast bestaat er de mogelijk-
heid om eerst een bachelor te behalen in een specifiek vakgebied en vervolgens via een 
specifiek postgraduaat (vaak in de vorm van een professionele master) een lesbevoegd-
heid te krijgen in het basisonderwijs. 

Portugal behoort tot de groep landen waar zowel leraren lager onderwijs als leraren 
kleuteronderwijs sinds de Bolognahervormingen een opleiding op masterniveau volgen 
(300 ECTS). Deze post-Bologna masteropleiding wordt georganiseerd door universiteiten 
en andere hogeronderwijsinstellingen (bijvoorbeeld een polytechnisch instituut) en 
heeft een beperkte praktijkcomponent die doorgaans in de master aan bod komt. 
Afhankelijk van de instelling leidt deze opleiding tot een specifiek diploma (lager onder-
wijs dan wel kleuteronderwijs) of een gecombineerd diploma. De Portugese initiële lera-
renopleiding heeft de afgelopen decennia meerdere hervormingen gekend, waardoor 
de leraren die nu in het basisonderwijs werken een uiteenlopende achtergrond hebben. 
Zo zijn er (oudere) leraren die een praktijkgerichte bacheloropleiding genoten, al dan 
niet met een daaropvolgende optionele gespecialiseerde pre-Bologna master, en 
leraren met een academisch gerichte bacheloropleiding, al dan niet met optionele 
pre-Bologna master. 

Opdracht en salaris

In Portugal en Ierland wordt geen onderscheid gemaakt tussen het salaris van leraren 
kleuteronderwijs en lager onderwijs. Dit ligt helemaal anders in Finland, waar leraren 
kleuteronderwijs (waarbij bachelors en masters een identiek salaris ontvangen) een 
opmerkelijk lager salaris hebben dan leraren lager onderwijs met een masterdiploma. 
In Portugese publieke scholen vallen leraren met een masterdiploma in het basisonder-
wijs in een hogere schaal dan leraren zonder masterdiploma. In Ierland daarentegen gaf 
een masterdiploma in het verleden recht op een financiële bonus, maar deze bonussen 
werden als gevolg van de economische recessie in 2012 geschrapt voor startende lera-
ren. 

In Portugal en Ierland heeft de huidige masteropleiding basisonderwijs niet tot doel om 
leraren structureel andere taken te geven dan leraren met een bachelordiploma. Men 
blijft in hoofdzaak dagelijks onderwijs verzorgen en leraren met een bachelor- of master-
diploma vervullen dezelfde verantwoordelijkheden op school. Portugese leraren met 
een gespecialiseerde pre-Bologna master nemen wel vaak bijkomende rollen op binnen 
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hun school, conform hun specialisatie, bijvoorbeeld de rol van zorgleraar en verantwoor-
delijke voor het taalbeleid. In Finland heeft de master kleuteronderwijs tot doel dat af-
gestudeerden niet alleen onderwijs verzorgen op school, maar ook gespecialiseerd 
onderwijs kunnen verzorgen of coördinerende taken opnemen. In de praktijk blijkt 
echter dat leraren met een masterdiploma vaak dezelfde taken hebben als leraren 
met een bachelordiploma of dat ze de school verlaten voor een functie in schoolover-
stijgende organisaties.

Percepties van schoolactoren: voordelen

Uit de verschillende casussen komen meerdere voordelen van leraren met een master-
diploma naar voren. Deze voordelen bevinden zich telkens op leraar- of schoolniveau 
en dragen, volgens de respondenten, indirect bij tot het leren van de leerling.

Ten eerste geven de respondenten uit alle casussen expliciet aan dat professioneel leren 
in een team wordt bevorderd door diversiteit in een team. Een lerarenteam met verschil-
lende opleidingsachtergronden kan ervoor zorgen dat leraren, elk vanuit hun invalshoek 
en met hun eigen expertise, elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Ook kan dit 
vernieuwingsprocessen op school in gang zetten of leraren specifieke rollen doen op-
nemen, aansluitend bij hun expertise. 

Ze [leraren met een masterdiploma] hebben zo hun nichedomein waar ze erg 
goed in zijn. Zij kunnen andere leraren bepaalde dingen aanleren, zij kunnen 
de andere leraren ondersteunen in het uitvoeren van bepaalde zaken in dat 
domein. Ze kunnen hetgeen zij geleerd hebben delen met anderen. (vertaald 
uit het interview met Stephany, leraar basisonderwijs in Ierland, bachelor) 

Een volgend voordeel in Ierland en Finland gaat om het adequater pedagogisch-didac-
tisch handelen van leraren met een masterdiploma. Ook in Portugal wordt dit aange-
haald, maar enkel wanneer respondenten over pre-Bologna masteropleidingen spreken 
en dus niet over de huidige lerarenopleiding. De bijdrage van een master aan het peda-
gogisch-didactisch handelen zien de respondenten hoofdzakelijk in de diepgaande, 
inhoudelijke en eerder theoretische achtergrondinformatie die een master biedt. Een 
voorwaarde hiervoor is een gespecialiseerde master, zij het vakinhoudelijk (bijvoorbeeld 
taal of natuurwetenschappen), zij het gericht op een bepaalde thematiek (bijvoorbeeld 
evaluatie of zorg), en dat studenten voldoende praktische bagage hebben uit de 
bacheloropleiding om de theoretische verdieping tot zijn recht te laten komen. Veeleer 
atypisch is dat de meerwaarde van de post-Bologna master volgens enkele Portugese 
respondenten vooral ligt in het bieden van deze praktijkervaring (die ze tijdens de 
bachelor nog niet hebben opgedaan). Ook de vaardigheden om actieonderzoek uit te 
voeren en te reflecteren, dragen volgens de respondenten bij aan het sterker pedago-
gisch-didactisch handelen van leraren met een masterdiploma. Leraren met een master-
diploma gaan, volgens respondenten uit Finland, bijvoorbeeld minder intuïtief te werk. 

De theorie vormt eigenlijk het vertrekpunt van mijn denkproces. . . . Ik hou van 
de idee dat het denken steeds gebaseerd is op theorie en dat we moeten beargu-
menteren of een rationale geven voor alles wat we doen in plaats van gewoon 
onze intuïtie te volgen. . . . Dat maakt de acties die je neemt erg intelligent. . . . 
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Zonder theoretische reflectie doe je maar half werk. Ik bedoel, dat zorgt ervoor 
dat lesgeven te intuïtief verloopt. . . . Onderzoeksmethoden zijn ook tools die 
je helpen om waardevolle informatie over de klaspraktijk te verzamelen en ze 
helpen je ook om die intuïtieve manier van werken in de klas te vermijden. 
(vertaald uit het interview met Tini, leraar lager onderwijs in Finland, master) 

Zowel wat betreft professioneel leren in een team als adequater pedagogisch-didactisch 
handelen, nuanceren verschillende respondenten, vooral in Ierland en Portugal, de rol 
van het masterdiploma. Dit is volgens hen maar één van de factoren die hieraan kan 
bijdragen, naast andere kenmerken zoals motivatie, persoonlijkheid, interesses en 
gevolgde nascholingen. 

In Finland en Ierland geven, ten derde, enkele respondenten ook aan dat een master-
opleiding bijdraagt aan een verbetering van het lerarenimago. Zo kan een masteroplei-
ding voor meer respect van ouders zorgen en voor een verhoogde aantrekkelijkheid 
van de opleiding en het beroep. 

Als wij geen masteropleiding hadden… Andere en, hoe zou ik het het best zeggen, 
misschien minder getalenteerde studenten zouden voor een lerarenloopbaan 
kiezen. Natuurlijk, er is altijd die intrinsieke motivatie om een leraar te worden 
en je kunt vrij gemakkelijk betekenis vinden in deze job, maar voor mij, en ik 
geloof dat dit voor veel andere leraren hetzelfde is, was het erg noodzakelijk dat 
het om een masteropleiding ging. (vertaald uit het interview met Lizi, leraar 
lager onderwijs in Finland, master) 

Naast deze bovenvermelde voordelen kan een gespecialiseerde master een troef zijn 
om bepaalde klasoverstijgende rollen zoals die van schoolleider of zorgleraar toegekend 
te krijgen, hoewel een masterdiploma in geen van de casussen automatisch leidt tot 
het opnemen van een andere rol in het lerarenteam. Daarnaast merken enkele respon-
denten in Ierland een grote tevredenheid en engagement bij leraren met een master-
diploma. Ze relateren dit echter vooral aan specifieke kenmerken (bijvoorbeeld motiva-
tie) van de leraren zelf die ervoor kiezen om een optionele masteropleiding te volgen, 
eerder dan aan de masteropleiding an sich. 

Percepties van schoolactoren: nadelen

Naast voordelen werden er in Portugal en Finland ook nadelen 
aan masters basisonderwijs gerapporteerd, die doorgaans 
ook genuanceerd werden. In Ierland benoemden de 
respondenten opmerkelijk geen nadelen. De nadelen 
bevinden zich, net zoals de voordelen, op leraar- of 
schoolniveau. 

Het meest voorkomende nadeel heeft betrekking op het 
pedagogisch-didactisch handelen van de leraar met een 
masterdiploma en kan samengevat worden als een 'vervreem-
ding' van de praktijk. In Finland wordt aangegeven dat masters 
geneigd zijn om situaties te overanalyseren en dat een diepgaande theoretische blik 
op situaties niet altijd nodig is. In Portugal wijzen de respondenten op het zwakkere 

Betekent 
een master 

basisonderwijs    
qua pedagogisch- 

didactisch handelen
vervreemding van 

de praktijk ?
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pedagogisch-didactisch handelen van leraren met een post-Bologna masterdiploma 
(bijvoorbeeld klasmanagement, beginsituatie correct inschatten en kwaliteitsvolle inter-
acties met kinderen) en een nauwe blik die deze leraren hebben op het lerarenberoep. 
Het gebrek aan voeling met de praktijk wordt hiervoor als belangrijkste reden aange-
haald. 

Er is een gebrek aan praktijkkennis. Zelfs aan kennis over hoe een school functi-
oneert, hoe kinderen zich gedragen, enzovoort. . . . Maar ik denk dat zij leraren 
met een post-Bologna masterdiploma geen tijd of gelegenheden genoeg hebben 
om te observeren en in interactie te gaan met leerlingen gedurende hun leraren-
opleiding. (vertaald uit het interview met Joyce, leraar lager onderwijs in 
Portugal, pre-Bologna master)

Daarnaast blijkt in Finland dat een mix van opleidingsachtergronden binnen een team 
voor een conflictueuze verhouding kan zorgen in plaats van vruchtbare samenwerkings-
verbanden tussen leraren, omdat de impliciete norm van gelijkwaardigheid wordt door-
broken. Zo melden de respondenten dat het nu reeds woelige tijden zijn doordat sinds 
kort enkel medewerkers met een lerarenopleiding (en dus geen ondersteuners, bijvoor-
beeld practical nurses) kunnen worden aangesteld als groepsverantwoordelijke in het 
kleuteronderwijs. Ze vrezen dat deze spanningen nog zullen toenemen nu de overheid 
ook mikt op een groter aandeel leraren kleuteronderwijs met een masterdiploma en op 
termijn zelfs op uitsluitend leraren kleuteronderwijs met een masterdiploma. 

Ja, het leidt heel zeker tot spanningen, er zijn hier veel meningen over dit onder-
werp. Omdat zij [practical nurses] hier reeds zoveel jaren werken en plotseling 
kunnen ze niet meer voor de klas staan ondanks dat ze, door hun jarenlange 
expertise, zoveel kennis hebben. . . . Voor hen is het net alsof ze de boodschap 
krijgen dat ze niet goed genoeg zijn. (vertaald uit het interview met Kelly, 
schoolleider kleuteronderwijs in Finland, bachelor) 

Percepties van schoolactoren: 
condities voor de lerarenopleiding en de tewerkstelling 

Er worden in de interviews diverse condities vermeld opdat leraren met een master-
diploma een meerwaarde zouden kunnen hebben voor de leerling, de leraar en de 
school. De respondenten over de casussen heen beklemtonen dat de inhoud van een 
lerarenopleiding van groter belang is dan het label 'bachelor' of 'master'. Hierbij wordt 
aangegeven dat een pre-service bacheloropleiding van drie of vier jaar studenten 
voldoende bagage moet bieden om als leraar aan de slag te gaan in de complexe onder-
wijspraktijk. De verbinding tussen praktijk, theorie en onderzoek moet, volgens de 
respondenten, reeds voldoende gelegd worden in de bacheloropleiding. Aansluitend 
bij deze bacheloropleiding wordt er door de respondenten vooral gepleit voor een 
optionele masteropleiding met voldoende specialisatiemogelijkheden gericht op het 
basisonderwijs. Verschillende respondenten geven de voorkeur aan een optionele in-
service masteropleiding waarbij leraren simultaan studeren en werken om een hands-on 
aanpak te faciliteren. Er wordt ook benadrukt dat andere professionaliseringsinitiatieven 
nog steeds van belang zijn, naast de masteropleiding.
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Het [de tweejarige optionele pre-Bologna master] was heel, heel goed voor onze 
onderwijsloopbaan. . . . Je moest minimaal vijf jaar werkervaring hebben om de
specialisatie te mogen doen. . . . Het was buitengewoon positief, omdat ik met 
een domein aan de slag ging waarbij we diepgaander gingen dan de initiële 
opleiding. . . (vertaald uit het interview met Barbara, leraar kleuteronderwijs in 
Portugal, pre-Bologna master) 

Vervolgens worden ook condities aangehaald voor de tewerkstelling van masters in 
het basisonderwijs. Zoals eerder aangehaald, leidt een masteropleiding in geen van de 
casussen op dit moment automatisch tot een andere formele functie binnen de school. 
Het is wel zo dat masters in het basisonderwijs vaak andere rollen of verantwoordelijk-
heden in het team opnemen, zonder daar evenwel een formele verantwoordelijkheid 
en/of bijkomend salaris voor te ontvangen. Over de casussen heen zijn de responden-
ten, op enkele uitzonderingen na, vragende partij voor een gedifferentieerd takenpakket 
tussen leraren met een bachelor- en masterdiploma. Men beklemtoont hierbij de nood-
zaak van goede afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden binnen de 
school, mogelijks in de vorm van een formele verantwoordelijkheid en taakdifferentiatie, 
toegekend door de schoolleider. Dat kan ertoe leiden dat de input van masters, op 
basis van hun expertise, gehonoreerd wordt, zonder elders verworven expertise als 
minderwaardig te zien. Belangrijk hierbij is dat geen van de respondenten ervoor 
pleit om masters systematisch uit de klas te halen en enkel klasoverstijgende verant-
woordelijkheden te laten opnemen. Een master voor de klas blijft dus het uitgangs-
punt.

Zij [de overheid] zou duidelijk moeten maken wat onze rol is in een kleuter-
school, wat ze van ons verwachten. Nu is het net zoals een grote gemixte soep en 
staan wij zo te kijken van 'huh?'. Het is voor mij erg moeilijk om te weten wie ik 
eigenlijk ben hier op school, om mijn eigen professionele identiteit te vormen. Op 
dit moment is er eigenlijk alleen een duidelijk onderscheid tussen een leraar in 
het algemeen en alle ondersteuners bijvoorbeeld ‘practical nurses’. (vertaald uit 
het interview met Hilda, leraar kleuteronderwijs in Finland, master) 

Een volgende conditie die aangehaald wordt door respondenten uit Ierland en het 
Finse kleuteronderwijs - de situaties waarin een master voor de betreffende onder-
wijssituatie niet verplicht is - is het bieden van een passend salaris aan leraren met 
een masterdiploma. Dit kan leraren motiveren om een masteropleiding te volgen en 
hen ook in het onderwijs houden, aldus enkele respondenten.

Voordat ik deze job had gekregen, als je in een oudere loonschaal zat, werd je 
loon verhoogd in het geval van extra diploma's of masters. Terwijl dat nu niet 
langer het geval is. Nieuwe leraren worden niet langer bijkomend betaald voor 
om het even hoeveel masters ze hebben behaald. Het is geen goed systeem en 
het is niet eerlijk. . . . Ik denk dat ze dat bijkomende salaris opnieuw moeten 
invoeren. Omdat dan, mensen zouden gewilliger zijn en zouden hun eigen loop-
baan meer sturen. (vertaald uit het interview met Laura, schoolleider basison-
derwijs in Ierland, master)
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Besluit 

Voorliggende studie is een kleinschalig, exploratief onderzoek en schetst hoe de opleiding 
en tewerkstelling van masters basisonderwijs verloopt in Finland, Ierland en Portugal. 
Daarnaast is diepgaande en rijke informatie verzameld over hoe betrokken actoren in 
elk van deze landen de inzet van masters basisonderwijs ervaren. Over de casussen heen 

rapporteerden de respondenten drie voordelen van de tewerkstelling 
van masters basisonderwijs: bevordering van professioneel leren 

in het schoolteam, adequater pedagogisch-didactisch handelen 
doordat men meer inzicht heeft in het gedrag van leerlingen 
en verbetering van het lerarenimago. De eerste twee voor-
delen sluiten aan bij recente bevindingen uit de literatuur 
(Cadima, Peixoto, & Leal, 2014; Heyma et al., 2017). 

Verschillende respondenten geven echter ook aan aan dat 
het behalen van een masterdiploma slechts één manier is om 

deze voordelen te bekomen, naast bijvoorbeeld het aantal jaren 
onderwijservaring, de gevolgde bijscholingen en specifieke talenten 

van leraren. Ook in de literatuur wordt de dichotome benadering, waarbij men uitsluitend 
het opleidingsniveau van leraren in rekening brengt, vaak gehekeld (Wayne & Youngs, 
2003).

Naast voordelen werden ook enkele nadelen gerapporteerd. Het meest voorkomende 
nadeel is de vervreemding van de praktijk bij leraren met een masterdiploma. Dit uit zich 
anders in de verschillende casussen: overanalyseren in Finland en een gebrek aan voeling 
met de praktijk in Portugal door het beperkte praktijkcomponent tijdens de opleiding. 
Daarnaast wordt aangegeven dat een verschil in diploma's ook tot spanningen in het team 
kan leiden. In die zin is het belangrijk dat masters en bachelors als evenwaardige partners 
te werk worden gesteld. Omdat verschillende respondenten vragende partij zijn voor een 
gedifferentieerd takenpakket tussen leraren met een bachelor- en masterdiploma op basis 
van de gevolgde specialisatie, zijn goede afspraken over de verdeling van verantwoordelijk-
heden binnen de school noodzakelijk.

Bij het beschrijven van condities voor de opleiding en de tewerkstelling van masters 
basisonderwijs geven de respondenten uit de verschillende gevalsstudies aan dat het niet 
zozeer om het al dan niet hebben van een masterdiploma draait, maar met name om de 
kennis en vaardigheden waarover een leraar beschikt naar aanleiding van een kwaliteits-
volle basisopleiding, welk niveau die opleiding dan precies ook heeft. De vraag die zich 
opdringt is welke competenties van een leraar tot sterke leerlingresultaten leiden en in 
welke mate een masteropleiding daaraan kan bijdragen. Een essentiële aanbeveling 
naar beleid en de lerarenopleiding op basis van dit onderzoek is dan ook een oproep 
om te investeren in een kwaliteitsvolle lerarenopleiding, waarin inhoud primeert op het 
label (master of bachelor). Daarbovenop moet kwaliteitsvolle en specialiserende profes-
sionalisering voorzien worden, specifiek gericht op leraren basisonderwijs. Dit kan verschil-
lende vormen aannemen, waarvan een (optionele) masteropleiding basisonderwijs er 
één is. 

Een 
kwaliteitsvolle 
basisopleiding 
is belangrijker 

dan het master-
niveau.



295Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40(4) 2019

Door de keuze voor een meervoudige gevalsstudie, is het aantal bestudeerde landen 
beperkt. In vervolgonderzoek zou soortgelijk onderzoek opgezet kunnen worden in andere 
Europese landen en niet-Westerse contexten om de bevindingen van dit onderzoek af te 
toetsen en aan te vullen. Daarnaast kan vervolgonderzoek zich richten op de vraag wat 
masters basisonderwijs precies kunnen betekenen voor schoolontwikkeling en professio-
nele leergemeenschappen, de condities die daarvoor noodzakelijk zijn en op welke wijze 
de tewerkstelling van masters basisonderwijs in een divers schoolteam uiteindelijk kan 
bijdragen aan krachtig onderwijs voor elk kind.
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WERKEN ALS HYBRIDE DOCENT: KUNNEN 
LERARENOPLEIDINGEN VOORBEREIDEN OP 
NIEUWE VORMEN VAN LERAARSCHAP?

Marian Thunnissen, Universiteit Utrecht & Fontys Hogeschool
Roos van Rijn, High Select, Hoevelaken

In het onderwijs combineert één op de acht docenten een baan als docent met een 
andere baan in loondienst of als zelfstandige. Dit wordt ook wel het hybride docentschap 
genoemd. In dit artikel worden de uitkomsten besproken van een kwalitatief onderzoek 
waarin 20 hybride docenten zijn geïnterviewd, met als doel inzicht te krijgen in hun werk-
beleving, en specifiek in de aspecten in de combinatie van de twee banen die van invloed 
zijn op de keuze het baancombineren wel of niet te continueren. Het onderzoek toont een 
groep docenten die naast hun passie voor onderwijs ook een sterke behoefte heeft om 
hun kwaliteiten te ontwikkelen en te benutten, en dat bij voorkeur doen in een tweede 
baan buiten de schoolorganisatie. Het combineren van banen neemt toe, in het algemeen 
en daarmee ook in het onderwijs. Wat kunnen lerarenopleidingen bijdragen aan de voor-
bereiding op een loopbaan die minder voorspelbaar is, en waarbij het werken in het 
onderwijs met het werken in een andere sector gecombineerd wordt? Hoewel het hybride 
docentschap niet voor iedere docent een lonkend toekomstperspectief kan en hoeft te 
zijn, wordt in dit artikel bepleit dat lerarenopleidingen aankomende leraren beter kunnen 
(en moeten) voorbereiden op een loopbaan die breder is dan het vervullen van louter 
het leraarschap. Het artikel eindigt met een aantal suggesties voor vernieuwing van het 
lerarenonderwijs.

Inleiding

Circa 600.000 werkenden in Nederland combineren twee of meer banen (SER, 2018). Het 
banen combineren groeit de afgelopen decennia gestaag (SER, 2018) en gezien de omvang 
acht de SER het van belang om meer aandacht aan dit fenomeen te besteden. Met name 
werkenden in de zorg en het onderwijs zijn koplopers in het combineren van banen. In het 
onderwijs combineert één op de acht docenten een baan als docent met een andere baan 
in loondienst of als zelfstandige (CBS, 2015; Dorenbosch, Van der Velden, Plantinga, Bilkes, 
& Sanders, 2016). Dit wordt ook wel het hybride docentschap genoemd. 
Het hybride docentschap krijgt steeds meer aandacht. De hybride docent wordt door 
onder meer de MBO-raad, VNO/NCW en MKB Nederland genoemd als één van de oplossin-
gen voor het docententekort in het onderwijs. Onderzoek naar potentiële leraren toont dat 
werkenden met interesse in een baan in het onderwijs het lesgeven aantrekkelijker zouden 
vinden als het docentschap (tijdelijk of permanent) gecombineerd kan worden met een 
andere baan (Hilbink, Wolthoff, Kuipers, & Gielen, 2018). Mensen die banen combineren, 
zoals hybride docenten, ervaren een hogere tevredenheid, bevlogenheid en inzetbaarheid 

Onderzoeksartikel
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in de hoofdbaan dan medewerkers met één baan (Dorenbosch, Sanders, Beudeker, & 
Lautenbach, 2015). Ook zouden    hybride docenten kunnen bijdragen aan innovatie van 
het onderwijs, omdat zij hun kennis uit andere sectoren meenemen en benutten in hun 
werk als docent (Dorenbosch, Van der Velden, & Bilkes, 2017; Dorenbosch et al., 2106). 

Er is echter weinig bekend over hoe hybride docenten het combineren van banen ervaren. 
Onderzoek naar het combineren van banen in het algemeen weliswaar neemt toe (zie SER, 
2018; Dorenbosch et al., 2015) en er is enig kwantitatief onderzoek naar de motieven van 
docenten om hun baan in het onderwijs met een andere baan te combineren (Dorenbosch 
et al, 2016), maar diepgaand, kwalitatief onderzoek waarbij is gekeken naar de motivatie en 
de werkbeleving van de hybride docent is afwezig. In dit artikel bespreken we de uitkom-
sten van een kwalitatief onderzoek waarin 20 hybride docenten zijn geïnterviewd. Het doel 
van het onderzoek was inzicht te krijgen in de werkbeleving van hybride docenten, en 
specifiek in de aspecten in de combinatie van de twee banen die van invloed zijn op de 
keuze het baancombineren wel of niet te continueren. Deze kennis kan essentieel zijn om 
de huidige docenten met een combinatiebaan in het onderwijs te behouden, en kan ook 
scholen en beleidsmakers handvatten geven om werkenden in andere sectoren te verlei-
den tot een combinatiebaan in het onderwijs. Als het combineren van banen toeneemt (in 
het algemeen en dus ook in het onderwijs) rijst de vraag of en hoe lerarenopleidingen 
toekomstige leraren kunnen voorbereiden op een loopbaan die minder voorspelbaar is, en 
waarbij het werken in het onderwijs en een andere sector met elkaar gecombineerd wordt. 
We starten eerst met een korte beschrijving van de achtergronden van het combineren van 
banen in het algemeen, en spitsen dat waar mogelijk toe op het hybride docentschap.

Het combineren van banen: achtergronden

De term combinatiebanen komt van de SER (2018), en doelt daarmee op alle vormen waar-
bij banen tegelijkertijd worden gecombineerd: meerdere banen in loondienst, als zelfstan-
dige of in combinatie loondienst-zelfstandige. De meeste mensen combineren een baan in 
loondienst met een andere baan in loondienst. 

Dorenbosch en collega's (2016; 2017) hebben onderzoek naar hybride docenten gedaan. 
De hybride docent heeft meerdere banen, waarbij minstens één in het onderwijs. Er is 
niet één type hybride docent. Dorenbosch en collega's (2016; 2017) zien verschillende vari-
anten, afhankelijk van de werkinhoud, rol en omgeving. Hybride docent type 1 combineert 
zijn baan als docent met een totaal andere rol en werkinhoud in een andere omgeving dan 
het onderwijs, bijvoorbeeld een geschiedenisdocent met een tweede baan als accountant. 
Type 2 is in de tweede baan bezig met een zelfde rol of werkinhoud, maar in een andere 
context dan het onderwijs. Denk aan een architect die onderwijs verzorgt bij een opleiding 
bouwkunde. Type 3 werkt daarentegen in de tweede baan in een omgeving die gerelateerd 
is aan het onderwijs, maar in een andere rol of met een andere werkinhoud. Bijvoorbeeld 
een docent die tevens adviseur is in De Onderwijsraad, of onderzoeker bij een universiteit 
of hbo. Type 4 ten slotte combineert twee soortgelijke banen in het onderwijs, maar bij 
verschillende werkgevers: bijvoorbeeld een baan als leraar Nederlands op twee middel-
bare scholen. 
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Onderzoek toont aan dat er verschillende redenen zijn voor het combineren van banen. 
Financiële en persoonlijke motieven spelen een rol. Financiële motieven hebben te maken 
met de noodzaak of zekerheid van inkomen, of de wens om te sparen voor iets extra's 
(Huiskamp, Sanders, & Van den Bossche, 2011). Volgens de SER (2018) heeft ongeveer 35% 
van de baancombineerders financiële redenen. Zij zien de combinatie als een noodzaak, en 
zouden liever één baan hebben. De financiële motieven komen vooral voor aan de onder-
kant van de arbeidsmarkt, terwijl werkenden aan de bovenkant van de arbeidsmarkt 
vooral persoonlijke motieven hebben, zoals de wens voor afwisseling, het (al dan niet in 
tijdelijke overlap) uitproberen van nieuwe rollen en werkzaamheden, of de wens voor 
ondernemerschap. Circa 40% van de Nederlandse baancombineerders doet het vanwege 
de afwisseling en de persoonlijke ontwikkeling (SER, 2018). Naast de uitdaging en afwisse-
ling ervaren baancombineerders ook problemen, zoals tijds- en planningconflicten (ook in 
de werk-privébalans), loyaliteits- en belangenconflicten, rolonduidelijkheid en het te maken 
hebben met twee verschillende cao's en wet- en regelgeving die het hebben van één baan 
als de norm hanteert (Dorenbosch et al., 2016). 

Net als de meeste baancombineerders hebben hybride docenten vooral intrinsieke motie-
ven (Dorenbosch et al., 2016). Dat geldt vooral voor hybride docenten van 35 jaar en ouder. 
Jonge, startende docenten voor wie het lastig is om een volledige baan als docent te 
vinden, zijn daarentegen veelal om financiële redenen genoodzaakt om twee of meer 
banen te combineren (Van der Boom & Stuyvenberg, 2013). 

Dorenbosch et al. (2015) hebben gekeken wat de effecten zijn van het combineren van 
banen voor medewerkers. Het onderzoek toont twee ongunstige uitkomsten: overwerk en 
een verstoorde werk-thuis-interferentie. Daarnaast zijn meerdere gunstige effecten, name-
lijk een hogere tevredenheid met de hoofdbaan, meer bevlogenheid, minder burn-out 
klachten en een (gepercipieerde) betere kans op het vinden van een nieuwe baan. In het 
onderzoek dat centraal staat in dit artikel is bij hybride docenten onderzocht wat de effec-
ten zijn: hebben zij de intentie de combinatiebaan voort te zetten, en welke aspecten in 
de combinatiebaan liggen daaraan ten grondslag? Daarvoor hebben we gebruik gemaakt 
van het Job Demands-Resources (JD-R) model (o.a. Hakanen, Schaufeli, & Ahola, 2006; Bakker 
& Bal, 2010). Onderzoek naar het JD-R model toont aan dat als er meer stressoren (job 
demands) dan energiebronnen ('job resources') in het werk aanwezig zijn, mensen eerder 
ziek worden, een burn-out krijgen of geneigd zijn de organisatie te verlaten (Hakanen et al., 
2006). Als daarentegen de energiebronnen de overhand hebben, leidt dat tot een 
verhoogde werktevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid bij de organisatie (Hakanen 
et al., 2006). Dergelijk onderzoek richt zich altijd op mensen met één baan, terwijl we in dit 
onderzoek juist kijken naar de combinatie van twee banen en willen weten welke aspecten 
in de combinatie van twee banen stressoren of energiebronnen zijn.

Methode van onderzoek

Gezien de beperkte kennis over de werkbeleving van hybride docenten is gekozen voor 
een verkennend, kwalitatief onderzoek. Er zijn interviews gehouden met 20 hybride 
docenten werkzaam in het primair (8 respondenten), voortgezet onderwijs (5), middelbaar 
en hoger beroepsonderwijs (6), en wetenschappelijk onderwijs (1). De respondenten zijn 
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geselecteerd via het netwerk van de beheerders van de website www.hybridedocent.nl, het 
eigen netwerk van de onderzoekers en van enkele van de geïnterviewden en via oproepen 
op social media. Er is sprake van een grote landelijke spreiding van de respondenten. 

Alle respondenten werken in totaal 4 of 5 dagen per week, waarvan gemiddeld 2,2 dagen in 
het onderwijs en 2,55 dagen bij de andere baan. Zeven van de 20 respondenten werken in 
hun tweede baan voor een werkgever in de publieke sector, acht voor een werkgever in de 
private sector en vijf respondenten zijn zpp'er. Vijf respondenten behoren tot hybride 
docent categorie type 1, acht tot categorie 2 en zeven tot type 3. We hebben geen hybride 
docenten van type 4 gesproken. De respondenten werkzaam in het beroepsonderwijs (6 
van de 20) hebben allen een baan in de beroepspraktijk waarover zij onderwijs verzorgen 
(bijv. IT-er, journalist, coach of HR-adviseur). Elf van de 20 respondenten hadden al vroeg 
affiniteit met het onderwijs. Zij hebben in hun eerste opleiding (pabo of lerarenopleiding) 
de onderwijsbevoegdheid gehaald. De negen anderen hebben een niet-onderwijs gerela-
teerde vooropleiding en hebben later een tweedegraads bevoegdheid behaald of zijn 
bijgeschoold om bevoegd onderwijs te verzorgen (basiskwalificatie didactische bevoegd-
heid of eerstegraadsopleiding). 

De data zijn verzameld via semigestructureerde interviews van circa 45-75 minuten, gehou-
den in de maanden april en mei 2019. Na een korte introductie van het onderzoek en een 
kennismaking met de respondent en zijn of haar combinatiebaan is gevraagd naar de 
motieven om een baan als docent te combineren met een tweede baan. Vervolgens is 
besproken hoe de combinatiebaan wordt beleefd c.q. wat succes- en belemmerende facto-
ren zijn in het combineren van de beide banen, en over de wens de combinatiebaan al dan 
niet te combineren. De interviews zijn volledig getranscribeerd, en vervolgens open, axiaal 
en selectief gecodeerd. De codering en analyses hebben plaatsgevonden in NVIVO.

Resultaten 

In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de motieven om als docent twee banen 
te combineren, of de hybride docenten de intentie hebben de combinatiebaan voort te 
zetten, en welke redenen daaraan ten grondslag liggen. 

Motieven voor het combineren van twee banen

De respondenten delen allen een passie voor het onderwijs. De belangrijkste redenen 
om voor een baan als docent te kiezen zijn: het kunnen werken met kinderen, bijdragen 
aan de groei van mensen en de dynamiek in een school. In hun passie voor het onder-
wijs verschillende hybride docenten niet van de reguliere docent. Echter, de onder-
vraagde hybride docenten willen meer. Zij hebben een sterke ontwikkelbehoefte. 

Vooral de behoefte aan afwisseling, uitdaging en persoonlijke ontwikkeling valt op. De 
meeste ondervraagden zijn al geruime tijd docent en naar verloop van tijd kreeg men de 
behoefte aan andere werkzaamheden dan voor de klas staan, aan extra uitdaging, zich 
te ontwikkelen en wat nieuws te leren: "Op een gegeven moment zit je in een kunstje. Na 
tien of vijftien jaar kun je dat wel". De uitdaging wordt niet gezocht in verschillende rollen 
en werkzaamheden in de school, maar in een baan buiten de schoolorganisatie. Soms 
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noodgedwongen, zo lijkt het. Een aantal respondenten ervaart dat er binnen de school 
weinig uitdaging en ruimte voor talentbenutting is. De docenten die een extra post-hbo 
of masteropleiding of cursussen gevolgd hebben, geven aan dat zij vanuit school weinig 
ruimte kregen om extra taken op te pakken, waardoor zij niets met de nieuwe kennis 
en vaardigheden konden doen en daarom voor een tweede baan buiten het onderwijs 
hebben gekozen: "Maar door het lerarentekort bleef dat [andere taken] zeer sporadisch, en 
daar baalde ik heel erg van. Dat ik dacht: ja, ik heb die opleiding gedaan 
en nu doe ik er niet mee wat ik ermee wilde doen". Anderen willen 
juist bewust hun blik verruimen en zoeken bijvoorbeeld naar 
een andere baan in het educatiedomein om in die andere 
rol bij te dragen aan goed onderwijs. Een minder vaak 
genoemd motief om banen te combineren is het finan-
ciele motief. Hoofdzakelijk docenten die hun baan in het 
onderwijs combineren met een bestaan als zelfstandig 
ondernemer, zijn blij dat hun docentbaan een basisinko-
men garandeert. Een andere hybride docent, met eerder een 
baan buiten het onderwijs, geeft juist aan dat het baancombine-
ren niet financieel aantrekkelijk is, en dat hij er juist op achteruit is gegaan. 

Hybride docentschap: een bron van stress of een energiebron? 

Dit roept de vraag op hoe het combineren van twee banen door de ondervraagden 
wordt ervaren. Juist uit combinatie van twee banen wordt energie gehaald, zo blijkt 
uit het onderzoek. Allereerst, de respondenten zijn zijn unaniem in hun oordeel dat 
zij veel energie krijgen van de afwisseling door hun twee banen. Dit betreft afwisseling 
van werkzaamheden, de combinatie van het alleen werken of met een groep, de varië-
teit aan collega's, de verschillende werksferen en culturen. "Enerzijds met professionals 
en daarnaast met studenten aan de slag is eigenlijk iets dat voor mij heel goed werkt", 
zo merkt een van de respondenten op. Veel respondenten praten over hun energie-
verdeling verspreid over de week. De meeste hebben de eerste twee of drie dagen 
van de week de ene baan en de andere dagen van de week de andere baan. Door die 
afwisselingen ervaren de respondenten dat zij elke dag van de week zin hebben om te 
werken. "Op woensdagmiddag denk ik, yes, ik mag morgen weer naar school. En op zondag 
denk ik yes, morgen niet meteen mee in de vaart der volkeren." 

Een tweede veelgenoemd voordeel van het combineren van twee banen is de flexibiliteit 
in en zeggenschap over de werktijden en werkplek. Deze flexibiliteit wordt met name 
ervaren in de niet-onderwijsbaan en betreft de vrijheid om zelf te bepalen waar, 
wanneer en hoe gewerkt wordt. Aan de andere kant worden de schoolvakanties als 
voordeel gezien, omdat in die tijd extra of op andere dagen voor de tweede baan 
gewerkt kan worden. Dat geldt vooral voor de hybride docenten die ook zzp'er zijn. 

Een derde meerwaarde van het hybride docentschap is de mogelijkheid om twee werel-
den aan elkaar te verbinden: de uitwisseling van contacten, informatie, kennis en vaar-
digheden tussen de baan als docent en de andere baan. Zes op de tien respondenten 
zegt hier veel energie van te krijgen. Zo geeft een respondent aan dat zij in haar werk 
als beleidsmedewerker interessante informatie meeneemt naar haar school: "Ik gebruik 
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mijn positie hier om de leraren beter te informeren. Dat is denk ik heel zinvol."  Maar ook 
kan men de onderwijsvaardigheden toepassen in de tweede baan: "Wat werkt voor een 
groep kinderen, werkt ook voor een groep volwassenen. Dus ik kom erachter dat ik heel veel 
vaardigheden die ik in het onderwijs enorm heb ontwikkeld gewoon kan kopiëren naar het 
werk hier". Het verbinden van de twee werelden wordt ook gewaardeerd door de 
studenten: "Mijn grote pré is natuurlijk dat ik gewoon met één been in de beroepspraktijk 
sta. Studenten hangen aan je lippen." 

Tenslotte valt op dat het combineren van banen bijdraagt aan vertrouwen in het eigen 
kunnen. Niet alleen zeggen de hybride docenten zich bekwamer te voelen als docent, 
maar ook dat zij door het baancombineren hebben ervaren dat zij beschikken over 
kennis en vaardigheden die buiten het klaslokaal relevant zijn en benut kunnen worden. 

Net als in eerder onderzoek, blijkt dat er ook knelpunten zijn bij het combineren van 
twee banen. Grootste keerzijde van de afwisseling en variatie is het voortdurend moeten 
schakelen tussen twee banen. Respondenten willen graag op de hoogte blijven van wat 
er speelt in beide werkcontexten, en dat vraagt veel planning, afwegen en schakelen. 
De mensen gaan daar op verschillende manieren mee om. De een houdt de twee banen 
strikt gescheiden, en zegt tijdens hun werk op school niet voor de andere baan te 
werken en vice versa: "Ik zal nooit op de laptop die hier [op school] gebruikt wordt surfen 
voor mijn andere werk, dat hou ik heel erg gescheiden." Anderen gaan daar soepeler mee 
om en lezen tijdens hun ene baan wel eens de mail van de andere baan of plegen een 
telefoontje. Lastiger zijn vergaderingen of afspraken. De een zal nooit naar vergaderin-
gen op school gaan tijdens de werkdag van zijn of haar tweede baan, anderen proberen 
flexibeler te zijn hoewel dat ook onrust veroorzaakt. Respondenten vertellen dat je, om 
de combinatiebaan vol te houden, het vermogen moet hebben om goed af te kunnen 
wegen wat je afzegt en waar je wel heen gaat. "Anders overleef je twee parttime banen 
niet. Je moet gewoon accepteren dat je dingen mist op beide plekken. Dat is gewoon zo." 

Het combineren van twee banen gaat eveneens gepaard met overwerk. Op beide werk-
plekken gaat het werk door, waardoor men geneigd is 's avonds of in het weekend toch 
werk op te pakken. "Maar die vragen en die problemen die gaan ook op maandag en dins-
dag door. En op maandag en dinsdag kreeg ik dus mails zeg maar van studenten, maar ook 
van collega's voor dingen die gedaan moesten worden. Maar in principe lees ik die niet bij 
[bedrijfsnaam]. Dus dat is dan avondwerk." Ook daar zoekt men op verschillende manie-
ren naar een oplossing Zo blijkt bijvoorbeeld dat docenten er bewust voor kiezen om 
twee dagen als docent te werken in plaats van drie dagen, zodat zij niet de hoofdverant-
woordelijke zijn van een klas en/of minder administratieve lasten hebben. Anderen 
werken in het geheel minder dagen per week, zodat bijvoorbeeld de vrijdag voor over-
werk gebruikt kan worden en het weekend ook echt vrij is. 

Tenslotte lopen de hybride docenten aan tegen belemmerende kenmerken van één 
van de twee banen. Met name de baan als docent in het onderwijs kent knelpunten 
die het baancombineren bemoeilijken. Meerdere respondenten vinden de school 
inflexibel en te traditioneel. De vrijheid en flexibiliteit die door een groot aantal res-
pondenten wordt ervaren bij de tweede baan, is niet aanwezig op de school. 
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De lessen hebben altijd voorrang en kunnen niet of nauwelijks verzet worden. Ook 
geven respondenten aan het onderwijssysteem te traditioneel te vinden. Daarnaast is 
volgens veel respondenten de verwachting dat je - net als alle docenten - altijd beschik-
baar en bereikbaar bent: “Er is een heel erg gelijkheidsdenken in het onderwijs. Je bent leer-
kracht of je bent het niet. Er bestaat weinig ongelijkheid. Het denken in ongelijkheden in 
leerkrachten is heel moeilijk.” Een aantal respondenten geeft bovendien aan dat scholen 
te weinig doen met talenten van docenten. Kwaliteiten opgedaan in aanvullende oplei-
dingen worden volgens de respondenten niet benut. Voor extra taken wordt een 
externe gecontracteerd, terwijl er ook iemand binnen school deze taak zou kunnen 
én willen oppakken, aldus de geïnterviewden. 

Naast de inflexibiliteit van het schoolsysteem, wordt onbegrip van collega-docenten en 
leidinggevenden ervaren als een last. Verschillende hybride docenten voelen zich niet 
gewaardeerd en erkend door school voor hun inzetbaarheid buiten de organisatie en de 
meerwaarde die dat zou kunnen hebben voor de school (bijvoorbeeld contacten met 
gastdocenten). Een aantal zegt dat hun leidinggevende in de school niet begrijpt waarom 
docenten ergens anders werken: "En als ik zeg dat ik een eigen bedrijf heb, dan denken
ze ook dat ik met een Audi langs kom rijden en dat ik in een heel groot huis woon. En daar 
ontstaat een beeld van je. Dat klopt helemaal niet met de werkelijkheid (…) Maar daar wordt 
ook door leidinggevenden zo naar gekeken. Dat betekent ook dat je je daar harder moet 
bewijzen." 
Met name collega's met wie de hybride docent weinig contact heeft, begrijpen niet wat 
deze manier van werken inhoudt. Directe collega's tonen meer interesse, maar staan er 
onvoldoende bij stil dat afwezigheid van de hybride docent niet per se betekent dat hij 
vrij is. Meerdere respondenten geven aan door collega's gebeld te worden met de vraag 
om iets op te pakken of in te vallen voor een zieke collega, terwijl zij aan het werk zijn in 
de andere baan. 

Hybride docentschap: continueren of niet?

Tenslotte is de vraag voorgelegd of men de combinatie van twee banen wil continueren. 
De meerderheid van de ondervraagde hybride docenten (15 van de 20) kiest voor het 
continueren van het combineren van twee banen. Sterker nog, de meeste respondenten 
zien zichzelf nooit meer volledig voor de klas staan, maar helemaal het onderwijs verla-
ten willen ze ook niet, omdat ze dan de creativiteit van leerlingen en studenten zouden 
missen. Volgens de onderzochte hybride docenten is het combineren van een baan als 
docent met een baan elders de ideale manier om goede docenten die het minder naar 
hun zin hebben in het onderwijs toch voor het onderwijs te houden. Juist door het baan-
combineren krijgen zij de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen en te 
benutten. De docenten die lesgeven in het beroepsonderwijs zeggen zelfs dat het voor 
de kwaliteit van hun werk cruciaal is om een baan in het onderwijs te combineren met 
een baan in de praktijk. 

Voor de overige vijf respondenten lijkt het hybride docentschap vooral een overgangs-
situatie te zijn, want zij zeggen liever te stoppen met het combineren van twee banen. 
Het kost hen teveel energie. Eén van hen wil volledig terug naar het onderwijs, maar 
de andere vier willen liever stoppen als docent en de onderwijssector verlaten omdat 
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de andere baan hen toch meer aanspreekt. Belangrijk is dat de lesbevoegdheid 
wordt gezien als garantie om altijd weer terug te kunnen keren naar een baan in 
het onderwijs.

Conclusie

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de werkbeleving van hybride docenten, 
en specifiek in die aspecten in de combinatie van de twee banen die van invloed zijn op de 
keuze de combinatie wel of niet te continueren. Het combineren van banen als een 
persoonlijke inzetbaarheidsstrategie van werknemers is volgens de Dorenbosch et al. 
(2015) een alternatieve route die werknemers bewandelen om in hun werkende leven 
meer plezier en uitdaging uit het werk te halen. Zij noemen het een vorm van zelfsturend 
arbeidsmarktgedrag. Dit komt ook terug in ons onderzoek. We zien een groep docenten 
die naast hun passie voor onderwijs ook een sterke behoefte heeft om hun kwaliteiten te 
ontwikkelen en te benutten, en dat bij voorkeur doen in een tweede baan buiten de school-
organisatie. 
In hun besluit om de combinatiebaan voort te zetten, kijken hybride docenten vooral naar 
het totaalpakket van de beide banen samen. Als de combinatie van twee banen ook daad-
werkelijk afwisseling, vrijheid en flexibiliteit, mogelijkheden tot zelfontplooiing en kruisbe-
stuiving biedt, het goed gaat (en leidt tot vertrouwen in eigen kunnen in beide banen), en 
men ruimte ziet en krijgt om het werk zo vorm te geven dat het vele schakelen en het over-
werk acceptabel is, dan zijn hybride docenten van plan de twee banen te blijven combine-
ren. Indien het schakelen, het overwerk, de inflexibiliteit van de school en het gebrek aan 
waardering en steun vanuit collega's en leidinggevende de overhand krijgen, dan wordt het 
hybride docentschap ervaren als bron van stress. Dit kan ertoe leiden dat hybride docen-
ten de knoop doorhakken en besluiten met een van de twee banen stoppen, waarbij de 
huidig groep hybride docenten geneigd is het onderwijs te verlaten en te kiezen voor een 
baan buiten het onderwijs. Hun kennis en expertise gaat dus voor het onderwijs verloren.

Opleiden voor hybride docentschap? Enkele aanbevelingen

In vergelijking met andere sectoren waar het heel gebruikelijk is om eens in de twee of drie 
jaar van baan of werkgever te veranderen (Dekker, 2018), zijn leraren behoorlijk honkvast 
en wisselen zij weinig van baan, werkgever en sector (CBS, 2018; OCW, 2018). Een oriënta-
tie op de loopbaan begint al tijdens de opleiding, en hoewel het hybride docentschap niet 
voor iedere docent een lonkend toekomstperspectief kan en hoeft te zijn denken wij wel 
dat lerarenopleidingen aankomende leraren beter kunnen (en moeten) voorbereiden op 
een loopbaan die breder is dan het vervullen van louter het leraarschap (zie ook Kools, 
Thunnissen, & Poels, 2019). Zeker waar het gaat om hybride docenten, die juist niet het 
onderwijs verlaten maar het werken als docent combineren met een andere baan. Wat 
kunnen lerarenopleidingen bijdragen aan een brede loopbaanoriëntatie, en aan de voor-
bereiding van het hybride docentschap in het bijzonder? Daar gaan we in deze laatste 
paragraaf op in. 
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Allereerst kan gekeken worden naar de loopbaanoriëntatie tijdens de opleiding. In veel 
opleidingen wordt in het eerste leerjaar gestuurd op het ontdekken of iemand op de juiste 
plek zit, en of de studie past bij de interesses en kwaliteiten van de persoon. Daarbij ligt bij 
de meeste lerarenopleidingen het accent op het beroep van leraar in een specifiek domein, 
zoals 'docent Engels' of 'docent biologie. Meer focus op het beroep 'docent' in het alge-
meen is al een eerste stap. Daarnaast zou het vergroten van inzicht in de eigen drijfveren - 
'wat vind ik belangrijk in een loopbaan en wat drijft mij?'- meer aandacht kunnen krijgen, 
en met name als drijfveren verder gaan dan die centraal staan in de expertloopbaan die 
veel docenten doorlopen (Kools et al., 2019). De expertloopbaan kenmerkt zich door een 
behoefte aan verdieping, specialisatie en expert worden in het beroep 
waarvoor men kiest. Het onderzoek naar hybride docenten laat 
zien dat deze groep zich juist wil verbreden, en nieuwe uitdagin-
gen zoekt om zich te ontwikkelen. Deze drijfveren passen 
meer bij een cyclische loopbaan waarbij een persoon zich 
regelmatig (eens in de zeven tot tien jaar) beweegt tussen 
domeinen/sectoren, specialismen en disciplines (Kools et 
al., 2019). Inzicht krijgen in de drijfveren, de loopbaan die 
daarbij past en waar en hoe je die kunt realiseren zou onder-
deel kunnen zijn van de verbreding in de loopbaanoriëntatie 
tijdens de lerarenopleiding. 

Ten tweede zou er meer aandacht besteed kunnen worden aan het ontwikkelen van loop-
baancompetenties. Voor een hybride docent zijn naast de algemene loopbaancompeten-
ties (weten waarom?; weten wie? weten hoe?; Inkson & Arthur, 2001) aanvullende 
competenties van belang. Uit het onderzoek blijkt dat het combineren van twee banen 
vraagt om flexibiliteit (planningsvaardigheden, flexibele houding), communicatieve en soci-
ale vaardigheden in het contact met collega's en klanten in beide werkomgevingen, en 
weerbaarheid (grenzen stellen, nee durven zeggen) (zie ook Dorenbosch et al., 2106). Daar-
naast zijn hybride docenten echte boundary crossers; zij verbinden twee werkomgevingen 
aan elkaar. Dat maakt het hybride docentschap juist ook leuk, zo zagen we in het onder-
zoek. Volgens Crasborn (2018) vereist het optimaal kunnen benutten van het leerpotentieel 
van boundary crossers specifiekere competenties. Allereerst omgevingsbewustzijn en -
sensitiviteit: het bewustzijn van verschillende belangen en perspectieven in andere praktij-
ken en het vermogen om ook te kunnen doorzien hoe mensen in andere praktijken denken 
en welke achterliggende perspectieven en redenen daarbij een rol kunnen spelen. Ten 
tweede het vermogen om te kunnen reflecteren op jezelf en hoe je zelf in die verschillende 
contexten staat en acteert. Openheid, geduld en kunnen respecteren en accepteren dat 
ambiguïteit bestaat is eveneens van belang. Ten derde moet een boundary crosser ook in 
staat zijn om de kennis om te zetten naar praktijk en actie, wat vraagt om creativiteit en 
innovativiteit om die twee verschillende contexten aan elkaar te verbinden. Het ontwikke-
len van deze skills zou niet beperkt moeten blijven tot de (studie)loopbaanbegeleiding, 
maar juist een plek moeten krijgen in het gehele curriculum. Het opleidingsontwerp 
conform het concept High Impact Learning (Dochy, Berghmans, Koenen, & Segers, 2015) 
waarbij in multidisciplinaire teams gewerkt wordt aan complexe vraagstukken zou de 
ontwikkeling van deze boundary crossing skills een bijdrage kunnen leveren. 

Meer focus
op het beroep 
'docent' is een 

eerste stap naar
meer hybride 

opleiden.
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Een verbreding van het onderwijs in de lerarenopleiding gaat een stap verder. Een bredere 
oriëntatie waarbij studenten in het eerste of in de eerste twee jaar de kans krijgen om ook 
andere vakken te volgen dan de vakinhoud en vakdidactiek passend bij een specifieke 
lerarenopleiding, geeft hen de kans bredere skills en kennis te ontwikkelen en het ver-
trouwen op te bouwen over de waarde en mogelijkheden van hun kwaliteiten en talenten 
buiten het onderwijs. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de hybride docent zich niet 
alleen een betere docent voelt door die twee banen, maar ook de ervaring heeft buiten het 
onderwijs goed inzetbaar te zijn. We pleiten voor een minder dichtgetimmerd curriculum 
zoals nu bij veel lerarenopleidingen gebruikelijk is, en voor het creëren van ruimte om 
eigen keuzes te maken en een eigen route te kiezen. 

Voor de studenten die zich echt willen voorbereiden op het kunnen vervullen van meer-
dere beroepen, en daarvoor verschillende kennis en vaardigheden moeten ontwikkelen, 
is het een optie om samenwerking te zoeken met andere opleidingen, zoals psychologie, 
pedagogiek, of met opleidingen in het domein van ict, techniek of economie. De vraag 
is of bij verbreding van het curriculum het risico bestaat van een overbelast onderwijs-
programma of dat het verwerven van de onderwijsbekwaamheid c.q. de lesbevoegdheid 
onder druk komt te staan. Verbreding biedt echter (aankomende) leraren zicht op variatie 
in de loopbaan, terwijl de lesbevoegdheid docenten met een brede loopbaanambitie de 
garantie biedt dat zij altijd weer terug kunnen keren naar het docentschap. Lerarenoplei-
dingen staan voor de uitdaging om én verbreding én docentkwalificatie een plek te geven 
in het curriculum. 

Ten slotte, de kritiek op het hybride docentschap zou kunnen zijn dat het lerarentekort 
groter wordt, omdat docenten het onderwijs deels verlaten. Naast de 'hybride uitstromers' 
(docenten die kiezen voor een combinatiebaan) (Dorenbosch et al., 2017), de groep waar 
de bovenstaande aanbevelingen zich op richten, zijn er ook nog de 'hybride instromers': 
werkenden buiten het onderwijs die willen instromen mits een combinatiebaan mogelijk is 
(zie ook Hilbink et al., 2018). Voor hun lesbevoegdheid kloppen zij bij de lerarenopleidingen 
aan. Hilbink en collega's (2018) adviseren lerarenopleidingen om het talent en de ontwik-
kelvragen van de potentiele leraar als uitgangspunt te nemen voor het ontwerpen van een 
leerroute, niet het curriculum en het diploma. Ook pleiten zij voor meer co-creatie met 
bedrijven. Opleiden voor het hybride docentschap of brede onderwijsprofessional vraagt 
al met al om nieuwe oplossingen. We dagen de lerarenopleidingen uit om zelf ook de 
uitdaging aan te gaan, grenzen te overstijgen en te zoeken naar wat nieuwe werk- en 
onderwijsomgevingen hen te bieden hebben om bij te dragen aan een meer future proof 
onderwijsprofessional. 
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NIEUWE ROUTES NAAR HET LERAARSCHAP: 
TEACH FOR BELGIUM

Klaartje Volders, Teach for Belgium
Johan de Wilde, Odisee Hogeschool Brussel

De kwestie van de startende leraren is intussen een ‘hot topic’ geworden in België. 
Alle media rapporteren over de combinatie van acute schaarste en nog veel dreigendere 
structurele lerarentekorten, met als groot schrikbeeld een klas vol leerlingen zonder 
leraar. Dit artikel pretendeert niet de analyse hiervan te maken, maar wil enkele belang-
rijke onderbelichte aspecten van het probleem toelichten om vervolgens uitgebreider een 
praktijk te presenteren die tegemoetkomt aan net die aspecten. Dat is de werking van vzw 
(vereniging zonder winstoogmerk) ‘Teach for Belgium’ (hierna 'TfB' genoemd), waar een 
van de twee auteurs aan verbonden is. Voor de klassieke lerarenopleidingen, waar de 
andere auteur thuishoort, kan de werking van TfB zowel een spiegel als een interessante 
aanvulling zijn die bescheiden bijdraagt aan antwoorden op onderwijsuitdagingen. 

Nieuwe leraren, een kwestie van teit en heid 

Kwantiteit

Het bekendste probleem is dat van de kwantiteit. 22 Augustus 2019, Radio 1 brengt in 
De Ochtend een interview met de directeur van een secundaire school in Overijse die met 
zijn handen in zijn haar zit omdat hij nog op zoek is naar acht leraren. Het is volgens de 
man zoeken naar een speld in een hooiberg. (Simons, 2019). Een percentage dat weer-
keert is de 44% van de startende leraren in het secundair onderwijs die het beroep verla-
ten binnen de vijf jaar (o.a. Vancaeneghem, 2018) wat als een enorme aderlating aanzien 
wordt. Verschillende media herhalen de boodschap dat ongeveer 1500 lerarenjobs niet 
ingevuld raken en dat Vlaanderen binnen enkele jaren jaarlijks vijf- tot zevenduizend 
nieuwe leraren zal nodig hebben, waarmee ze refereren aan een nieuwe prognose van 
de Vlaamse overheid (Departement onderwijs & vorming, 2019). Dit document geeft aan 
hoe moeilijk de aanbodzijde, het aantal beschikbare leraren, van het vraagstuk te voor-
spellen is. Terecht. Reken maar uit hoeveel studenten de lerarenopleiding zullen aanvat-
ten (per regio en soort opleiding of onderwijsvak). Hoeveel ervan zullen afstuderen en 
zich vervolgens aanbieden voor een job en er blijven? Hoe zal het aantal zij-instromers - 
mensen met of zonder pedagogische bekwaamheid die na het uitoefenen van een 
andere beroepsactiviteit naar het onderwijs overstappen - evolueren? Wat gaat er trou-
wens gebeuren met de pensioenleeftijd? Wordt leraar als zwaar beroep erkend? Anders 
gezegd: de vraag naar nieuwe leraren lijkt te stijgen omdat de leerlingenaantallen voor-
spelbaar groeien. Maar dat determineert de vraag naar nieuwe leraren niet helemaal 
omdat de leeftijd van uitdiensttreding onduidelijk blijft. Wellicht is het vooral de terug-

Nieuwe aanpak/methodiek
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loop van de studentenaantallen in de lerarenopleiding die de sector angst inboezemt 
(Vlaams Parlement, 2019). 

Kwaliteit en diversiteit

Recent brachten zowel de VLOR (VLOR, 2019) als Departement Onderwijs en Vorming 
(Departement O&V, 2019) een belangrijk beleidsdocument uit in het kader van de 
voorbereiding van een regeerakkoord, waarin het probleem van de startende leraren 
geëxpliciteerd werd als noodzakelijk speerpunt voor de Vlaamse regering. In de res-
pectievelijke teksten wordt ook aangegeven dat er zich zowel een kwaliteits- als een 
diversiteitsprobleem stelt. 

Departement Onderwijs & Vorming zet in zijn beleidsprioriteiten "een meer kwaliteits-
volle en diverse instroom in de lerarenopleiding realiseren" op de eerste plaats (Depar-
tement O&V, 2019, 10). "De samenstelling van het lerarenkorps weerspiegelt te weinig 
de maatschappelijke realiteit" lezen we in het VLOR-document, maar de enige precise-
ring die ze maakt is er een over de vervrouwelijking van het lerarenberoep (VLOR, 2019, 
50). De genderkloof is echter maar een aspect van het diversiteitsprobleem. Uit een arti-
kel in De Tijd blijkt dat slechts 5% van de leraren een grootouder heeft die in een ander 
land geboren is (Moens, 2017). Gegeven het feit dat daarin de grootste groepen leraren 
zijn met een Nederlandse, Franse of Duitse grootouder, is duidelijk dat het Vlaamse lera-
renkorps geen weerspiegeling is van de leerlingenpopulatie, die steeds diverser wordt, 
zeker binnen een grootstedelijke context (Moens, 2017). Naast de vervrouwelijking en 
de beperkte etnisch-culturele diversiteit binnen de lerarenpopulatie, zet slechts een 
beperkte zij-instromers succesvol de stap naar het onderwijs. Ondanks het feit dat infor-
matie over deze groep op dit moment niet systematisch genoeg in kaart wordt gebracht 
om trends te analyseren (Vlaams Parlement, 2018), wijst ervaring van TfB op sterke 
hindernissen voor zij-instromers bij een overstap naar het onderwijs (zie par. Diversiteit 
en etnisch-culturele achtergrond, beroepservaring en STEM, p. 316).

Ongelijkheid

Sterk verweven maar niet altijd in verband gebracht met het kwantiteits- en kwaliteits-
vraagstuk is de uitdaging van de onderwijsongelijkheid. De beleidsvisiedocumenten van 
de VLOR en van Departement onderwijs plaatsen onderwijsongelijkheid op de agenda, 

zij het in vrij algemene termen door kwaliteitsvol onderwijs voor 
elke jongere te bepleiten, met preciseringen naar subgroe-

pen (Departement O&V) en met een pleidooi voor een 
investering in gelijke onderwijskansen (VLOR). 

Het is zeer de vraag of de sense of urgency hiervoor 
even groot is als voor het lerarentekort. Uit de PISA-

data van 2015 blijkt nochtans dat nergens in de OESO-
landen het verband tussen sociaaleconomische status 

van leerlingen en hun leerprestaties zo sterk is als in Vlaan-
deren (Valcke & Standaert, 2018, 92). 

Het is de vraag 
of gelijke onder-
wijskansen even 

hoog op de agenda 
staan als het

 lerarentekort.
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Teach for Belgium en haar visie op leraarschap

De vzw TfB werd in 2013 opgericht als antwoord op twee eerdergenoemde uitdagingen 
in het Belgische onderwijssysteem: de grote onderwijsongelijkheden en het steeds ern-
stiger wordend lerarentekort in de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap. TfB 
selecteert, vormt en ondersteunt geïnspireerde mensen met leiderschapspotentieel en 
een engagement om bij te dragen aan meer gelijkheid in het onderwijs. De kosten voor de 
organisatie worden momenteel grotendeels gedragen door filantropische stichtingen en 
private sponsors (financiële partners zetelen niet in de raad van bestuur). Ongeveer 10% 
van de financiele middelen komt uit publieke fondsen. TfB heeft een gedeelde werking en 
visie voor beide taalgemeenschappen en wil samen met alle belanghebbenden binnen de 
onderwijswereld samenwerken aan een kwalitatief en inclusief onderwijssysteem. 

De geselecteerde deelnemers gaan gedurende minstens twee schooljaren aan de slag als 
leraar in het secundair onderwijs in knelpuntvakken (wiskunde, wetenschappen en Frans 
of Nederlands als tweede taal), in scholen met een (kans)arme leerlingenpopulatie1, veelal 
in grootstedelijke contexten. TfB beoogt duurzame partnerschappen met scholen waar-
door deelnemers hun engagement kunnen omzetten in impactvolle praktijken in de klas 
en bredere schoolomgeving. Gedurende die periode worden de deelnemers aan het 
programma intensief ondersteund binnen een leiderschaps-ontwikkelingsprogramma. 
Na het programma zetten deelnemers als alumni hun maatschappelijk engagement verder 
als leraar of in een andere rol. 

Eddy (directeur Go! Atheneum Merksem): "Door een aanbod dat inspeelt op tekorten, 
de sterke aanvangsbegeleiding en de focus op lesgeven in onze context,is TfB een waar-
devolle partner van onze school." 

In Tabel 1 wordt het aantal actieve TfB-leerkrachten (deelnemers en alumni) weergeven, 
opgesplitst voor de verschillende gemeenschappen. In dit artikel worden enkel de gege-
vens voor de beide gemeenschappen samen vermeld, tenzij expliciet anders aangegeven. 

Het programma leidt niet tot 
een bewijs van pedagogische 
bekwaamheid2 (hierna 'BPB' 
genoemd). Deelnemers die nog 
niet beschikken over een BPB, 
kiezen zelf of ze dit behalen binnen 
een onderwijsinstelling. Het TfB 
programma is eerder complemen-
tair met de lerarenopleidingen, 
ook voor de minderheid die reeds 
een BPB verwierven. 

1.  Gebaseerd op 'Onderwijs Kansarmoede Indicatoren' (Vlaamse Gemeenschap) en 'Indices socio 
économiques' (Franstalige Gemeenschap). TfB werkt samen met de 25% scholen met het grootste 
aandeel sociaaleconomisch kwetsbare jongeren in hun leerlingenpopulatie. 

2.  Onderwijsbevoegdheid die men verwerft bij het slagen voor de lerarenopleiding.

Tabel 1   Het aantal Teach for Belgium deel-
                nemers en alumni dat lesgeeft in
                Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB),  
                de Vlaamse Gemeenschap (VG) en in
                de twee gemeenschappen samen 
                (cijfers van 11/09/19)

FWB VG België

Alumni 55 15 70

Deelnemers 53 36 89

Totaal 108 51 159
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Deze complementariteit vertaalt zich in de specifieke visie op leraarschap waar de activitei-
ten van TfB op gebaseerd zijn en die in de volgende alinea's meer in detail toegelicht wordt.

Dag (26 jaar, 3e schooljaar als leraar wetenschappen): "Teach for Belgium is geen 
lerarenopleiding. Het reikt extra tools aan en het bouwt verder op de fundering van de 
lerarenopleiding. Het geeft ook de mogelijkheid om gerichter in grootstedelijke context te 
gaan denken en meer in te gaan op de praktijkervaring. Tijdens het programma startte ik 
met de lerarenopleiding binnen een LIO-traject3. Het TfB-programma bezorgt je geen extra 
werk. Er zijn wel de trainingsweekends en de observaties door je tutor, maar er is geen 
administratie aan verbonden. 

Leiderschap als hefboom voor meer onderwijsgelijkheid

Directieleden van partnerscholen4 in grootstedelijke context geven aan geconfronteerd 
te worden met een grote lerarenuitval. Leraren in dit type scholen zijn immers niet altijd 
opgewassen tegen de veelheid en complexiteit van de uitdagingen van hun leerlingen-
populatie, wat dan weer de stabiliteit van het schoolteam en een krachtige leeromgeving 
in gevaar brengt (Ronfeldt et al, 2013). 

TfB zet sociaal engagement en leiderschap centraal in het 'leraar-zijn'. Leiderschap als 
concept heeft al geruime tijd een plaats binnen onderwijsonderzoek (York-Barr & Duke, 
2004), en wordt in de TfB-context gezien als voorwaarde voor effectief, kwalitatief en 
inclusief onderwijs. De meest effectieve leraren passen immers dezelfde principes en 
vaardigheden toe als succesvolle leiders of managers in een andere context: concrete 
doelen vooropstellen, investeren in de ontwikkeling van individuen, sterke samenwer-
kingen opbouwen, efficiënt plannen, nauwgericht opvolgen van de vooruitgang en een 
constante reflectie op de processen en resultaten (Farr, 2010). Binnen het ondersteu-
ningsprogramma van TfB wordt de focus verlegd van ‘lesgeven’ naar het ‘(bege)leiden 
van leren’. Een meta-studie van John Hattie (2012) toont immers aan dat effectieve lera-
ren een significante vooruitgang kunnen helpen realiseren in het leerproces van kwets-
bare leerlingen en op die manier onderwijsongelijkheid helpen voorkomen. 

TfB wil investeren in leraren met diverse achtergronden en leiderschapsvaardigheden 
met een sterke focus op gelijke onderwijskansen om de onderwijskwaliteit te versterken. 

Diversiteit als sterkte

Diversiteit in al zijn facetten (wat betreft etnisch-culturele achtergrond, gender, leeftijd, 
beroepservaringen, etc.) is een noodzakelijke voorwaarde op school om leerlingen 
écht voor te bereiden op hun toekomst in onze samenleving. Een veelheid aan achter-
gronden en invalshoeken, die een afspiegeling vormt van de samenleving, is een belang-
rijke basis om leerlingen te kunnen laten opgroeien tot evenwichtige en kritische 
burgers, in harmonie met hun omgeving. Schoolomgevingen en -teams dienen deze 
diversiteit te weerspiegelen. De functie van de leraar als rolmodel valt hierin nauwelijks 

3.  Leraar-in-opleiding: traject binnen lerarenopleiding waarbij (een deel van) de praktijkcomponent in-
gevuld kan worden door een lesopdracht in een school.

4.  Scholen waar leerkrachten van TfB tewerkgesteld zijn of waren.
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te onderschatten. Verder toonden Hong en Page (2004) aan dat het probleemoplossend 
vermogen van een homogene groep hoog presterende individuen daalt door 
een gebrek aan diversiteit. Desondanks stellen we vast dat schoolteams vaak zeer 
homogeen zijn (zie par. Ongelijkheid, p. 312). 

De kracht van de gemeenschap

De Vos, Beausaert en De Wilde onderlijnen in Start to teach het belang van de psychologi-
sche veiligheid voor startende leraren. De netwerktheorie leert dat starters nood 
hebben aan een netwerk van toegankelijke collega's, wiens expertise ze waarderen en 
die voor hen niet bedreigend zijn. Dit is zowel een voorwaarde tot welzijn als een voor-
waarde tot leren. In hun onzekere arbeidssituatie is zich psychologisch veilig voelen 
echter verre van vanzelfsprekend omdat elke vraag naar informatie of verzoek om hulp 
of feedback geïnterpreteerd kan worden als een teken van non-professionalisme door 
mensen die beslissen over hun toekomst. Door mensen met gelijkaardige drijfveren te 
ondersteunen via coaching, en niet via evaluatie, creëert TfB een intrinsiek gemotiveerde 
gemeenschap. De gemeenschap fungeert als een écht lerend netwerk, dat de noodzake-
lijke psychologische veiligheid biedt om professionele praktijken te kunnen ontwikkelen. 
Ook scholen en andere partners worden opgenomen in dit (inter)nationale netwerk van 
actoren dat zich inzet voor duurzame veranderingen in het onderwijssysteem met de 
mogelijkheid tot deelname aan conferenties, lerende netwerken, uitwisselingen en inter-
nationale projecten.

Nick (26 jaar), 4e jaar leraar wiskunde: "De zomertraining bijvoorbeeld was een 
lastige, maar fantastische tijd. We hebben als team van startende leraren vijf weken 
intensief met elkaar gespendeerd, zijn zo dicht naar elkaar toegegroeid en hebben 
mede daardoor nog erg veel contact met elkaar. Veel van deze gesprekken gaan over 
hoe we de werkmethoden kunnen aanpassen, hoe we bepaalde concepten eenvoudig 
kunnen uitleggen, … Alles draait rond hetzelfde doel: hoe kunnen we de leerling zich 
goed laten voelen op school en in onze les, hen motiveren en elke keer opnieuw ver-
wonderd laten staan tot waartoe ze zelf in staat zijn. Als ze dat dan kunnen meenemen 
in hun latere leven, is dat een mooie opdracht geweest. Leerlingen zijn soms bruut en 
lastig, maar die situaties geven de mogelijkheid om dieper te graven in bepaalde pro-
blematieken, waaruit ikzelf en zij veel kunnen leren."

Werving & selectie

Rekening houdend met de visie op sterk leraarschap (zie: Leiderschap als hefboom voor 
meer onderwijsgelijkheid, p. 314), zet TfB in op het aantrekken en selecteren van diverse 
deelnemers met leiderschapspotentieel die gemotiveerd zijn om zich in te zetten als leraar 
in scholen met een uitdagende leerlingenpopulatie. Er wordt daarbij vertrokken vanuit drie 
engagementen: het aanpakken van (onderwijs)ongelijkheden, de bereidheid tot persoon-
lijke transformatie en de wil om samen te werken (collectieve actie). 

Bij wervingsactiviteiten wordt steeds de visie en missie van TfB toegelicht, met specifieke 
aandacht voor de impact die een leraar heeft op zijn leerlingen en het belang van aller-
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hande 'soft-skills' die men ontwikkelt als leraar en die ook sterk gevaloriseerd worden 
in andere beroepssectoren. 

Amelie, medewerker werving en selectie: "In de wervingsstrategieën van 
TfB wordt extra aandacht geschonken aan het aantrekken van drie specifieke groepen: 
kandidaten met een andere etnisch-culturele achtergrond, kandidaten met meer dan 
3 jaar beroepservaring en kandidaten met een STEM-profiel5. We bereiken deze groe-
pen via uiteenlopende kanalen: sociale media, publicaties of reportages, jobbeurzen, 
universiteitsbezoeken, evenementen, online vacatures, infomomenten, workshops met 
partnerorganisaties, …
Tijdens het programma ondersteunen we onze nieuwe deelnemers met behulp van 
samenkomsten, observaties in partnerscholen, ze krijgen een buddy toegewezen, … 
Gedurende dit hele proces blijven we steeds in persoonlijk contact met de kandidaten.

In selectieactiviteiten worden zeven sleutelcompetenties6 geëvalueerd met behulp van 
verschillende activiteiten (mini-les, groepsactiviteit, schriftelijke proef, interview, zelf-
reflectie en een taaltest). De zeven sleutelcompetenties die TfB hanteert in het selectie-
proces sluiten aan bij de 'basiscompetenties voor de leraar' (Vlaanderen, 2017). 

Diversiteit in etnisch-culturele achtergrond, beroepservaring en STEM

Het wervings- en selectieproces wordt binnen TfB voortdurend kritisch onder de loep 
genomen, om meer diverse profielen te kunnen aantrekken. Via interne en externe 
focusgroepen wordt onderzocht welke barrières bepaalde groepen (zij-instromers, 
kandidaten met een diverse etnisch-culturele achtergrond en STEM-profielen) ervaren 
in het kiezen voor het lerarenberoep en hoe deze groepen bereikt kunnen worden. 
Selectiecriteria en de bijhorende evaluaties worden continu aangescherpt. Partner-
schappen met relevante actoren zorgen voor een sterkere zichtbaarheid van het 
programma binnen deze groepen en in externe communicatie wordt steeds gewaakt 
over voldoende representativiteit.

Om meer mensen aan te trekken met een diverse etnisch-culturele achtergrond, wordt 
zowel binnen de TfB-gemeenschap als met externe partners onderzocht wat mogelijke 
barrières zijn voor deze doelgroep op te kiezen voor het lerarenberoep en hoe de 
processen die TfB hanteert (van werving en selectie tot ondersteuning) dienen aan-
gepast te worden om een vlottere instroom en retentie te bevorderen.

Exacte cijfers over deze groep binnen de TfB-gemeenschap ontbreken momenteel, 
wegens (wettelijke) beperkingen rond het opvolgen van dergelijke persoonlijke infor-
matie. Wel werd dit schooljaar gewerkt aan een wettelijk kader om alsnog gegevens te 
verzamelen rond de etnisch-culturele achtergrond van deelnemers en alumni van TfB. 
Geschat wordt dat ongeveer 15% van alle mensen die het TfB programma volgen of 
gevolgd hebben een migratie-achtergrond heeft.

5.  Science, Technology, Engineering & Mathematics.

6.  Te weten zin voor initiatief, afstemming op het programma, respect, nederigheid en ruimdenkendheid, 
doorzettingsvermogen, organisatie, zelfkennis en communicatie.
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Badredine (30 jaar), leraar wiskunde: “Ik hoorde over TfB op een jobbeurs. Dit pro-
ject sprak me aan omdat het zich focust op de omgeving waar ik vandaan kom. Ik ben 
opgegroeid in Molenbeek en ken de problemen waar de jongeren daar mee opgroeien. 
Mijn ouders hebben zich tijdens mijn schooltijd verzet toen een leraar me het advies 
gaf naar BSO7 te gaan, waar ik helemaal niet op mijn plaats zat. Het is zo belangrijk 
het potentieel in jongeren te zien en hen verschillende perspectieven te kunnen 
bieden.“

Leerlingen hebben ook baat bij leraren die een sterke affiniteit hebben met het werkveld 
en deze ervaringen kunnen verweven in hun leraar-zijn. O.a. via partnerschappen met 
verschillende outplacement- en arbeidsbemiddelingsbureaus en door het brengen van 
positieve verhalen van zij-instromers die de stap naar het onderwijs zetten, wordt een 
positiever imago van het beroep bewerkstelligd bij deze groep. 35% van startende TfB-
deelnemers heeft meer dan 3 jaar professionele ervaring.

Pieter (39 jaar), werkte 14 jaar als IT-consultant, gaat aan de slag als leraar wis-
kunde: "Ik wil mijn opgebouwde vaardigheden en ervaringen uit mijn vorige carrière 
nu inzetten voor een maatschappelijk doeleinde. Jongeren een duw in de rug geven en 
hun talenten bevestigen, zodat zij niet afhaken. Ik wil die leraar zijn die in hen gelooft 
om hun slaagkansen op school en in het leven te vergroten."

Vanuit een maatschappelijk tekort aan geschoolde technische arbeidskrachten, voerde 
de Vlaamse overheid de laatste 8 jaar een succesvolle campagne om meer leerlingen te 
laten kiezen voor STEM-richtingen (STEM-actieplan 2012-2020). Ook de 'Amper Slim'-
campagne, gelanceerd in 2018 door Vlaams minister van werk Philippe Muyters, is 
gericht op het warm maken van jongeren voor STEM-richtingen. Jammer genoeg brengt 
het lerarentekort in deze richtingen een voldoende sterk lerarenkorps in gedrang (Boon 
K., 2019). TfB gaat dan ook actief op zoek naar mensen met een geschikt profielen 
binnen deze doelgroep. 50% van alle deelnemers startte als STEM-leraar.

Els (31 jaar), studeerde af als burgerlijk ingenieur, nu 3e schooljaar leraar 
wetenschappen: "Veel mensen begrijpen echt niet, waarom je, als ingenieur met een 
goede job, toch in het onderwijs wil stappen. En dat vind ik verschrikkelijk. Je moet je 
vak kennen, je moet mensen kunnen motiveren. In de industrie heet dat 'people mana-
ger', op school gewoon 'leraar'. De keuze voor het onderwijs is vaak een keuze tegen 
wat anderen van je verwachten. Dat vind ik vaak moeilijk, maar ik zeg nu met trots: 'Ik 
ben leraar!'"

Een groot verschil tussen de werking van TfB en de klassieke routes naar het leraren-
beroep is het bestaan van het wervings- en selectieproces zelf. Ondanks het feit dat 
lerarenopleidingen niet beschikken over deze mogelijkheid tot voorselectie, kan het 
wervings- en selectieproces van TfB een inspiratiebron zijn voor de lerarenopleidingen. 
Kunnen wervingscampagnes die meer de nadruk leggen op engagementen en meer 
diverse wervingskanalen de instroom in lerarenopleidingen versterken? Kunnen gediver-

7.  Beroepssecundair onderwijs.
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sifieerde activiteiten in de aanvangsfase van de lerarenopleiding een sterkere betrok-
kenheid en afstemming op de job kunnen teweegbrengen?

Ondanks grote inspanningen van TfB om bovenstaande doelgroepen aan te trekken, 
zijn er nog steeds verschillende factoren die een vlotte instroom naar het lerarenberoep 
belemmeren. Enkele factoren die binnen het netwerk van TfB frequent terugkeren: lage 
status van het lerarenberoep, lage affiniteit met het lerarenberoep door persoonlijke 
negatieve schoolervaringen, job-onzekerheid, beroepservaringen die niet gevaloriseerd 

worden in het loon, … Weinig beroepssectoren worden maatschappelijk zo gepolari-
seerd als de leraar, denk maar aan de discussies over de werklast (Grymonprez S., 2018). 
Deze factoren systematisch aanpakken vereist een nauwere samenwerking met verschil-
lende stakeholders (lerarenopleidingen, overheid, onderwijskoepels).

Intensieve vorming en ondersteuning 

Vorming

Het programma (zie Figuur 1) start met een voorbereidingsfase, waarin deelnemers 
gaan observeren in een school, meelopen in een jongerenorganisatie en/of deelnemen 
aan een trainingsweekend, om hun kennis en inzicht in de context en realiteit van de 
leerlingen te versterken.

Tijdens de zomervakantie volgen de deelnemers het initiële programma, dat in totaal 
vier à vijf weken duurt, residentieel is en bestaat uit twee weken Summer Institute (80 uur 
vorming, workshops, oefenen, teambuilding, reflectiesessies, …) en twee weken praktijk-
ervaring in één van de twee zomerscholen die TfB organiseert voor 450 leerlingen van 
het secundair onderwijs. Dit laatste deel van de zomertraining bestaat uit (begeleide) 
planning en lesvoorbereiding, oefenen, lesgeven in de klas, tutoring, coaching, individu-
eel en collectief werk. 
In september starten de deelnemers als leraar. Op dat moment start het voortgezet 
programma van TfB dat gedurende twee volledige schooljaren verder loopt en zes trai-
ningsweekends van elk zestien uur omvat. Een persoonlijke tutor garandeert een conti-
nue follow-up met verschillende activiteiten (zie par. Ondersteuning, p. 320).

Alle vormingsactiviteiten worden verdeeld over vijf lagen (zie Figuur 2). De focus van de 
vormingsactiviteiten verschuift geleidelijk mee met het leerproces en de leernoden van 
de deelnemers (vb. 'lesgeven' neemt meer plaats in aan het begin, 'relaties opbouwen' is 
een continu proces). Er is veel oog voor onderlinge relaties, voor de onmiddellijke noden 
van de deelnemers én voor verdieping. 

Figuur 2 toont hoe modules en inhoud van het programma evolueren doorheen de twee 
jaar. De vijf verschillende pijlers geven richting aan de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van de deelnemers. Ze worden voorbereid op het lesgeven en het begelei-
den van leerprocessen van leerlingen, door de verwerving en het inoefenen van pedago-
gische en didactische strategieën. Daarnaast leren deelnemers reflecteren over hun 
gedrag en interacties met anderen en hoe de eigen achtergrond, overtuigingen en 
(voor)oordelen deze kunnen beïnvloeden. Door voortdurend feedback te verzamelen 



Figuur 1. Schematische voorstelling van het leiderschapsontwikkelingsprogramma.

Figuur 2. Schematische voorstelling van de evolutie binnen het leiderschapsontwikkelingsprogramma.
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over het eigen functioneren kunnen ze snel en gericht groeien als leerkracht. Doorheen 
een sterke feedbackcultuur leren ze relaties opbouwen met alle stakeholders in het 
onderwijslandschap.

Tijdens het programma worden deelnemers continu geïnspireerd door getuigenissen 
van leerkrachten en organisaties. Deelnemers worden gestimuleerd om actief te werken 
aan verandering door in te zetten op ondernemerschap, innovatief en creatief denken. 
Ze leren als 'leraar-leiders' problemen en obstakels in het onderwijsveld te identificeren 
en analyseren en tot een diep begrip te komen van de oorzaken van ongelijkheid. 

Al deze lagen leiden tot de vorming van inspirerende en proactieve leerkrachten, 
die actoren van verandering zijn binnen hun school en daarbuiten. 

Ondersteuning

De ondersteuning van deelnemers start tijdens de voorbereidingsfase en loopt het 
hele programma verder. Het doel is een duurzame opbouw van leiderschap met kriti-
sche zin/zelfreflectie, waardoor veerkracht, optimisme en creativiteit versterkt worden 
zodat deelnemers het leren en groeien van leerlingen kunnen begeleiden. 

De ondersteuning is ingebed in een proces van transformationele coaching (zoals 
beschreven door E. Aguilar), dat focust op drie aspecten van identiteit (gedrag, overtui-
gingen en houdingen) en helpt deelnemers te begrijpen wat hun drijfveren zijn, welke 
overtuigingen er schuilgaan achter hun handelingen en of dit alles aansluit bij de noden 
van hun omgeving.

Transformationele coaching zorgt ervoor dat de deelnemer eigenaar is van zijn of haar 
ontwikkeling. De deelnemer kan individuele coaching, feedback of training aanvragen bij 
zijn persoonlijke tutor die ook lessen observeert. Deelnemers kunnen ook gebruik 
maken van de begeleiding van een projectfacilitator bij het opzetten van initiatieven in 
de klas, op school of in de gemeenschap. De TfB gemeenschap, een netwerk van deelne-
mers en alumni, vormt eveneens een krachtige bron van ondersteuning. Peer-learning 
wordt structureel ingebouwd, via observatie van elkaars lessen, gezamenlijke lesvoorbe-
reidingen of het opzetten van gezamenlijke projecten. Deelnemers komen minstens 
twee keer per trimester samen om ervaringen en onderwijspraktijken te delen en te 
reflecteren.

Hynd (27 jaar), 4e jaar leraar Nederlands: "Zonder de steun van Teach for Belgium 
zou ik vandaag niet de leraar zijn die ik ben. Ik heb veel geleerd over mezelf en wat 
goed is voor mijn leerlingen. Het is stimulerend om deel uit te maken van een gemeen-
schap van mensen die het verschil willen maken. Teach for Belgium is een continu leer-
proces, met enorm veel mogelijkheden en kansen om uit te groeien tot actor van 
verandering."

Ondersteuning wordt binnen TfB gezien als een continuüm, van directieve tot facilite-
rende strategieën. Binnen het team van tutoren wordt de ondersteuning op elkaar afge-
stemd en wordt de verscheidenheid aan kennis, vaardigheden en expertise optimaal 
benut. Om dit te bereiken organiseren de tutoren wekelijks een intervisiemoment, waar-
in ook stilgestaan wordt bij het eigen referentiekader en de impact ervan op de coaching.
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Startende leraren ervaren allemaal een praktijkshock, ook zij die al een BPB verwierven. 
Door intensieve coaching, training op maat en on-the-job en het creëren van een 
lerende gemeenschap, verkleint TfB deze praktijkshock, zelfs in heel uitdagende school-
contexten. De uitval van leerkrachten ligt in elk geval een stuk lager (zie paragraaf Impact 
hieronder). 

Aanvangsbegeleiding is in Vlaanderen de facto een taak voor scholen en pedagogische 
begeleidingsdiensten, die hiervoor middelen ter beschikking krijgen. De werking van TfB 
roept de vraag op of er niet meer nodig is: een intensievere begeleiding en coaching op 

de werkplek en input van de lerarenopleidingen. Zij kennen de beginsituatie van de star-
ters goed en kunnen een psychologische veiligheid creëren in die 
eerste stappen op school. Hoe ver staan pas afgestudeerde 
leraren wat betreft hun eigenaarschap over hun levenslang 
leren en hun professionele transformatie? Tools zoals 
MyCompass kunnen daar een steentje bijdragen maar zijn 
nog niet algemeen bekend, laat staan overal geïmple-
menteerd.

Impact

TfB maakt deel uit van een globaal netwerk, Teach for All, dat wereldwijd 53 partnerorgani-
saties verenigt, die allen inzetten op collectief leiderschap om onderwijsongelijkheden aan 
te pakken. Ze hebben een analoge werking aangepast aan de eigen onderwijscontext, 
maar vormen internationaal een lerend netwerk. In het NEWTT-project8 (2016-2019), 
medegefinancierd door de Europese Unie, werd een externe evaluatie uitgevoerd van het 
model. Dit project werd uitgevoerd door een consortium van zeven internationale onder-
wijs-stakeholders, waarbij veldwerk werd verricht door vijf Teach for All-partners (Oosten-
rijk, Bulgarije, Spanje (Baskenland), Letland en Roemenië). Uit deze evaluatie bleek dat 
leraren die op deze manier in het beroep stappen even 
goed presteerden als de klassiek geschoolde leraren en meer motivatie en een hoger 
retentiepercentage toonden. 

Dicht bij huis zijn er interessante voorbeelden te vinden in het netwerk. Teach First UK, 
Teach for Sweden, Empieza por Educar (Spanje) werken samen met onderwijsinstellingen, 
zodat deelnemers binnen het programma een BPB verwerven. Teach First Danmark zet 
leerkrachten binnen partnerscholen in als tutoren. Le choix de l'école (Frankrijk) en Noored 
Kooli (Estland) werken nauw samen met het ministerie van onderwijs. Deze partners tonen 
aan hoe samenwerkingen tussen TfB, lerarenopleidingen en  overheid een win-win-situatie 
kunnen opleveren en dat er voor TfB op dat vlak nog heel wat werk voor de boeg ligt. 

TfB tracht de impact op de onderwijssystemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. 
Figuur 3 (p. 322) visualiseert de impact op de Belgische onderwijssector na 5 jaar TfB. 

8.  New Ways for New Talents in Teaching 

TfB slaagt erin
een betekenisvolle 

kleine nieuwe groep 
mensen naar de 
onderwijssector

te trekken.
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Voor aanvang van het programma bezit slechts 22% van de deelnemers een bewijs van 
pedagogische bekwaamheid. 60% van de deelnemers kiest er dus voor een lerarenoplei-
ding aan te vangen in de loop van het programma, ondanks de zware belasting die de 
combinatie met de lerarenopleiding als starter betekent. Tussen 2014 en 2019 solliciteer-
den 1877 mensen voor het programma. TfB slaagt erin een betekenisvolle maar kleine 
nieuwe groep mensen naar de onderwijssector te trekken, die anders deze stap niet zou 
zetten. 

Conclusie

De nieuwe route naar het leraarschap zoals die hier beschreven wordt, trekt kostbare 
lerarenprofielen aan die tot op heden zeldzaam zijn: mensen met een diverse etnisch-
culturele achtergrond, STEM-expertise en/of een stevige beroepservaring, én met een 
engagement voor sociale verandering. In die zin is TfB complementair met de leraren-
opleidingen, hoe bescheiden haar cijfers ook zijn op de totale lerarenpopulatie in 
Vlaanderen en België. 

Interessanter voor lerarenopleiders is de vraag of de lerarenopleidingen iets kunnen leren 
als ze zich aan de TfB-werking spiegelen? Het profiel van de TfB-geselecteerden spoort met 
haar sociale missie. Klassieke lerarenopleidingen bereiken meer leraren in spe, maar zelfs 

Figuur 3. Visualisatie van de impact van Teach for Belgium (Nationale gegevens 
                  van 2014 tot en met 2019).
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als men abstractie maakt van de leeftijd van de studenten zijn de TfB-profielen er zeld-
zaam. Tonen de lerarenopleidingen hiermee dat ze relatief effectief zijn in het vissen in 
een grotere vijver? Of kan men stellen dat hun werving relatief ontoereikend is om de 
meest kostbare vissen die zich in specifieke segmenten van de vijver ophouden te vangen? 
Door naast sociale verandering ook leiderschap centraal te zetten in de selectie en onder-
steuning van haar leraren wint bij TfB het aanpakken van de oorzaken van (onderwijs)-
ongelijkheid aan belang. Nochtans kan het concept leiderschap en de leraar als 'actor van 
verandering' ook zinvol zijn in andere onderwijscontexten. Kunnen lerarenopleidingen 
deze concepten meer centraal zetten in hun aanpak en daarmee de visie op leraarschap 
verbreden en wat zou daar dan het effect van zijn? Blijven de klassieke profielen toestro-
men en bereikt men er ook andere? De door minister Crevits gelanceerde campagne: Word 
een echte influencer lijkt op dat vlak optimistisch. Kunnen en willen klassieke lerarenoplei-
dingen verschillende aanpakken voor verschillende doelpublieken combineren? 

Een derde en laatste vraag die het model van TfB oproept, overstijgt de lerarenopleiding. 
Ook het onderwijsbeleid, pedagogische begeleidingsdiensten en directies mogen zich de 
vraag stellen of de aanvangsbegeleiding die ze starters aanbieden, volstaat. Zorgen zij dat 
starters coaching, feedback en ondersteuning op maat vinden en steun bij een groep van 
gelijken? Misschien is het aangewezen nog andere actoren bij de aanvangsbegeleiding te 
betrekken dan mentoren, directies en pedagogische begeleiders. Het zou wellicht bijdra-
gen tot het creëren van een veilige, lerende en ondersteunende gemeenschap rond hen, 
een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzaam en kwalitatief lerarenkorps. Al die 
mogelijke actoren daarvoor samenbrengen is ongetwijfeld een belangrijke opdracht voor 
de regering. Een ander agendapunt voor zo'n ruim overleg zou het afstemmen en uitbrei-
den van de leerroutes voor subgroepen van potentiële leraren zijn. 
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TEACH AS YOU PREACH - STIMULEREN VAN 
EEN INNOVATIEVE EN DIFFERENTIËRENDE 
HOUDING BIJ TOEKOMSTIGE LERAREN 
LAGER ONDERWIJS 

Sofie Pottier & Eveline Simpelaere, 
Hogeschool VIVES campus Torhout

Het basisonderwijs verandert razendsnel. Klassen zijn ontzettend divers, het jaarklassen-
systeem wordt steeds vaker verlaten ten voordele van nieuwe organisatievormen en 
diverse instructiestrategieën doen hun intrede. Deze evoluties vragen een andere kijk 
op leraarschap en een andere aanpak in de klas. Anders dan wat studenten die starten 
met de lerarenopleiding zelf ervaren hebben. 
In de lerarenopleiding zetten we uiteraard in op deze veranderingen, maar de voorberei-
ding op die veranderde praktijk bleef voor ons te beperkt. We vroegen ons met het docen-
tenteam af hoe we de kloof tussen de opleiding en de praktijk in de lagere school konden 
verkleinen. 
In een praktijkonderzoek gingen we na hoe een gewijzigde onderwijsleeromgeving in de 
lerarenopleiding een impact kan hebben op de subjectieve onderwijstheorie (Kelchter-
mans, 1994) en vandaaruit op het professioneel handelen van leraren in opleiding. 
Door tijdens de opleiding meer in te zetten op differentiatie en zelfsturing wilden we 
studenten laten ervaren hoe een krachtige leeromgeving eruit kan zien. Dit deden we 
door zelf te starten met co-teaching, gedifferentieerde instructie, flipped classroom… 
en daarbij telkens tijdens reflectiemomenten de link te leggen met de praktijk in de 
lagere school. Daarnaast stelden we ook onze verwachtingen voor de eerste stappen 
in de praktijk bij. De diverse klas werd het uitgangspunt met bijhorende verwachtingen 
naar differentiatie en zelfsturing.
De resultaten zijn positief, al zijn er uiteraard nog heel wat uitdagingen. We zetten 
stappen in de goede richting, wat ook door het werkveld erg positief onthaald wordt. 

Inleiding

De diversiteit van de leerlingen in de klas is de laatste twee decennia sterk gestegen. 
De invoering van het M-decreet (decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen 
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften), waarin de keuze gemaakt wordt 
voor inclusief onderwijs als eerste optie, heeft deze ontwikkeling nog versterkt. De oorzaak 
van de diversiteitstoename is echter complexer. Tussen 2003 en 2012 steeg het percentage 
tweede-generatie leerlingen in België van 6,3 naar 8%. Het percentage eerste-generatie-
leerlingen steeg in diezelfde periode van 5,5% naar 7,3% (OECD, 2015). Uit Vlaams onder-

Praktijkvoorbeeld
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zoek blijkt daarnaast dat ongeveer 15% van de leerlingen in het secundair onderwijs een 
diagnose heeft. Hierbij zijn dyslexie (6,7%), dyscalculie (3%), autismespectrumstoornis 
(2,6%) en ADHD (3,7%) de vaakst gestelde diagnoses (Van den Branden, Stevens, Dockx, 
Custers, Fidlers, De Fraine, & Van Damme, 2015). Dit kan onder andere wijzen op een 
toenemend aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Ook de zorgvisie van de scholen is geëvolueerd. Van ondersteuning door een taakleraar, 
meestal buiten de klas naar preventieve en geïntegreerde zorg in de klas (Vandecande-
laere, Van den Branden, Juchtmans, Vandenbroeck, & De Fraine, 2016). De grote aandacht 
voor een Universal Design for Learning waarin elke leerling maximale leerkansen krijgt 
binnen eenzelfde curriculumontwerp, illustreert diezelfde evolutie (VVKSO, 2014).   
Ten slotte is er een maatschappelijke tendens tot individualisering. De zorg wordt eerder 
afgestemd op het individu, eerder dan op de groep waartoe men behoort. Aansluitend 

gaan er stemmen op om meer te focussen op de individuele vooruitgang van 
een leerling ten opzichte van zijn vorige prestaties in plaats van de 

leerling te vergelijken met een toevallige klasgroep of een andere 
maatstaf buiten de leerling (Vandecandelaere e.a., 2016). 

Om tegemoet te komen aan deze evoluties, schakelen veel 
scholen of individuele leraren over op een flexibelere orga-
nisatie en op minder eenvormige instructievormen. Het gaat 

om organisatievormen en instructiestrategieën die gedifferen-
tieerd kunnen ingezet worden en een sterk beroep doen op 

zelfgestuurd leren (Van den Branden, 2015). 
Op dit moment worden studenten van de lerarenopleiding in het 

werkveld geconfronteerd met een onderwijscontext die zij zelf zelden hebben ervaren. 
Voor studenten is het niet eenvoudig om hun stagelessen hieraan aan te passen. 

Projectdoelstellingen

Met dit project wilden we nagaan in welke mate we, door het aanpassen van de onderwijs-
leeromgeving in de lerarenopleiding, de subjectieve onderwijstheorie (Kelchtermans, 1994) 
van studenten kunnen beïnvloeden en vandaaruit hun professioneel handelen op stage. 
Het concept subjectieve onderwijstheorie verwijst naar het persoonlijk systeem van kennis 
en opvattingen over onderwijzen (Kelchtermans, 2000, p.70).
Concreet gingen we aan de slag met volgende onderzoeksvragen
1 Welke houding hebben toekomstige leraren ten aanzien van het realiseren van 

een gedifferentieerde en zelfgestuurde leeromgeving? 
2 Wat zijn zinvolle, innovatieve werkvormen en instructiestrategieën om een 

gedifferentieerde en meer zelfgestuurde leeromgeving voor studenten creëren? 
3 In welke mate verandert de houding van de studenten door de eigen leeromgeving

te wijzigen? 
4 Resulteert deze veranderende houding ook in het ontwerpen van een andere leer-

omgeving op stage? 

Studenten komen
 in hun stage  

onderwijscontext 
tegen die zij als

kind niet hebben
ervaren.
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Ontwikkeltraject

Op basis van een bijgewerkte bestaande vragenlijst (Roelofs & Visser, 2001) brachten we 
de subjectieve onderwijstheorie van startende studenten in de lerarenopleiding in kaart. 
We zoomden in op twee dimensies: differentiatie en zelfsturing. Uit deze bevraging blijkt 
dat startende studenten enerzijds een traditioneel beeld hebben van onderwijs en ander-
zijds nog sterk zoekende zijn wat betreft hun visie op onderwijs. De eigen ervaringen 
tijdens hun schoolloopbaan spelen hierin een cruciale rol (Donche & Van Petegem, 2004).
Ondertussen kregen we via een literatuurstudie zicht op interessante werk- en organisatie-
vormen om meer in te zetten op differentiatie en zelfsturing. Om de aansluiting bij de 
veranderende onderwijspraktijk te verzekeren deden we schoolbezoeken in binnen- en 
buitenland. Deze ervaringen fungeerden als inspiratiebron bij het nadenken over en 
ontwerpen van de eigen leeromgeving. 

Op basis van de resultaten van de vragenlijst, de literatuurstudie en de praktijkbezoeken 
werden verschillende ingrepen gedaan in de onderwijsleeromgeving van de eerste oplei-
dingsfase met als doel in te werken op de subjectieve onderwijstheorie van de startende 
studenten en zo op de stagepraktijk. 

Meer aandacht voor differentiatie 

In het opleidingsonderdeel Algemene didactiek, dat centraal staat in het project , wordt 
gewerkt met een systeem van co-teaching, waarbij twee docenten samen de verantwoorde-
lijkheid nemen over de volledige groep studenten. Soms wordt gewerkt met een gemeen-
schappelijke basisinstructie, gebracht door één of beide docenten, en kiezen de studenten 
daarna zelf de mate waarin ze begeleid willen worden bij de verdere verwerking. Ofwel 
verwerken ze de leerinhoud onder sterke begeleiding van de ene docent, ofwel kiezen ze 
voor een zelfstandige aanpak in aanwezigheid van de andere docent, die beschikbaar is om 
eventuele vragen te beantwoorden. Soms wordt ook meteen gedifferentieerd in de basis-
instructie en kunnen studenten ervoor kiezen om de leerinhoud zelfstandig door te nemen 
en te verwerken (zie verder par. over zelfgestuurde leeromgeving, p.328). In sommige 
lessen wordt het systeem van co-teaching even verlaten en differentieert één docent 
binnen een kleinere groep. Op die manier komen we tegemoet aan de realiteit die studen-
ten in het werkveld zullen ervaren, want niet in elke stagecontext is co-teaching mogelijk. 

Tijdens de gedifferentieerde verwerkingsmomenten worden studenten aangespoord om 
hulp te vragen bij elkaar (peer ondersteuning). Studenten die sterk zijn in een bepaalde 
leerinhoud, kunnen de verantwoordelijkheid krijgen om mee te ondersteunen tijdens de 
verwerkingsmomenten. Zij worden op die manier uitgedaagd om de leerinhouden diep-
gaander te verwerken. 

Daarnaast wordt ook gedifferentieerd in de opdrachten. Er worden basisopdrachten 
voorzien alsook verdiepingsopdrachten die een hoger verwerkingsniveau vereisen van 
de student. Zo blijven cognitief sterke studenten uitgedaagd en gemotiveerd. Deze 
opdrachten worden geëvalueerd via zelfcorrectie. 
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Deze manier van werken is een concrete toepassing van het IGDI-model dat in de basis-
school wordt gebruikt. IGDI staat voor Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. 
In dit model wordt onder andere een onderscheid gemaakt tussen instructieafhankelijke, 
instructiegevoelige en instructieonafhankelijke leerlingen als startpunt voor het uitbouwen 
van je les (Berben, 2018).  

Meer aandacht voor het creëren van een zelfgestuurde leeromgeving 

Opvallend in de veranderende onderwijscontext is de steeds grotere aandacht voor 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid van leerlingen. 
In het kader van het project werken we onder andere aan zelfsturing volgens het flipped 
classroom-model (Brame, 2013). Regelmatig wordt er van de studenten verwacht dat ze 
thuis een bepaalde leerinhoud doornemen aan de hand van instructiefilmpjes, online leer-
paden, cursusmateriaal … Tijdens de les zelf wordt de vooraf verworven leerinhoud kort 
herhaald en vastgezet om dan verder in te oefenen en te verdiepen op een gedifferenti-
eerde manier. Een variant op deze werkvorm is dat studenten vooraf de leerinhouden 
(en oefeningen) kunnen doornemen aan de hand van audiovisueel 
materiaal en op basis daarvan beslissen of ze al dan niet de les 
bijwonen. De studenten kiezen zelf op welk aanbod voor 
instructie en verwerking ze ingaan. Zo krijgen ze de verant-
woordelijkheid over hun eigen leerproces.

Samen met de focus op differentiatie en zelfsturing 
probeerden we ook de authenticiteit van de leeromgeving zo 
groot mogelijk te maken. Daarom worden studenten vanaf de 
start van hun opleiding gelinkt aan een school, waar ze doorheen 
het eerste opleidingsjaar bijna wekelijks verschillende observatie- en 
participatieopdrachten uitvoeren en ook hun eerste leservaringen opdoen. Daarnaast 
plannen we meteen vanaf het eerste jaar bezoeken in innovatieve klassen en scholen. 
Deze ervaringen worden opnieuw meegenomen in de sessies op de hogeschool.  

Op structureel voorziene momenten wordt expliciet gereflecteerd op de gehanteerde 
didactische aanpak in de opleiding. Op die manier wordt het didactische inzicht van de 
studenten versterkt. Dit gebeurt zowel vanuit inhoudelijke kaders rond differentiatie 
(Castelein, 2016) en zelfsturing (Bolks, 2009) als vanuit de ervaringen van de student met 
deze aanpak. Welk gevoel hebben ze bij de manier van groeperen (niveaugroepen), bij 
de sterk begeleide of eerder zelfstandige aanpak? Hoe beïnvloedt de manier van werken 
hun motivatie? Daarbij wordt meteen ook de vertaalslag gemaakt naar hun eigen praktijk. 
Zien ze de ervaren aanpakken vertaalbaar naar het lager onderwijs? Welke meerwaarde 
heeft deze aanpak? Hoe moeten ze dat organiseren? Waar moeten ze op letten? Door 
deze reflecties worden de studenten geïnspireerd en aangezet om ook in hun praktijk 
actief in te spelen op onderwijsbehoeften van leerlingen. 

Naast een reflectie op de didactische aanpak, is er ook aandacht voor het blootleggen 
van de mentale modellen van de student. De keuze die ze maken om al dan niet de 

Opvattingen 
van studenten 
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op de eigen leer-
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basisinstructie (of een verlengde instructie) mee te volgen of om opdrachten al dan niet 
sterk begeleid te maken, wordt onder de loep genomen. Studenten worden uitgedaagd 
om hun zelfinzicht te vergroten, wat ten goede komt aan hun zelfsturingscapaciteiten. 

Aangepaste stageverwachtingen

Naast aanpassingen aan de eigen onderwijsleeromgeving van de student, werden ook 
de stageverwachtingen bijgesteld. We kiezen er heel bewust voor om van bij de start van 
de opleiding onderwijsbehoeften van leerlingen als uitgangspunt te nemen voor het vorm-
geven van de onderwijsleersituaties in de klaspraktijk van de lagere school. Op die manier 
beklemtonen we het feit dat het omgaan met diversiteit er niet bovenop komt, maar 
meteen geïntegreerd moet worden bij het creëren van een krachtige leeromgeving: 
Universal Design for Learning (UDL) als uitgangspunt voor goed onderwijs. Van studenten 
in het eerste opleidingsjaar wordt nu verwacht dat ze een klasprofiel opmaken om vanuit 
de beginsituatie te kunnen inspelen op die diversiteit. In hun aanpak vragen we een eerste 
aanzet tot differentiatie onder andere door co-teaching, verlengde instructie, tempo-diffe-
rentiatie… en het durven inzetten van werkvormen die een beroep doen op de zelfsturings-
vaardigheden van de leerlingen. 

Projectresultaten

De vernieuwde onderwijsleeromgeving zorgde voor een nieuwe dynamiek in de opleiding. 
Zowel bij de studenten als bij de docenten. Evidenties worden in vraag gesteld, de comfort-
zone wordt verlaten, er wordt gereflecteerd over de gebruikte werkvormen, over de effec-
ten van de toegepaste differentiatievormen, over de haalbaarheid van de stageverwach-
tingen. Vanuit het bijhorende onderzoek kwamen een aantal belangrijke inzichten naar 
voor. 

Op het einde van beide projectjaren werd de vragenlijst (Roelofs & Visser, 2001) die de 
subjectieve onderwijstheorie in kaart brengt opnieuw afgenomen. De gemiddelde score 
per item ligt bij deze afname iets hoger dan bij de start, wat wijst op een positievere kijk 
van de studenten op differentiatie en zelfsturing. Deze stijging is evenwel niet significant. 
Om zicht te krijgen op de redenen voor de verschuiving organiseerden we focusgroepen. 
Daaruit bleek dat de aanpak in de opleiding een belangrijke rol speelt in het vormen en 
bijsturen van de eigen subjectieve onderwijstheorie. Vooral het reflecteren op de dida-
ctische aanpak in de opleiding blijkt voor studenten van cruciaal belang om diepgaand 
na te denken over hun eigen kijk op onderwijs en om de transfer te kunnen maken naar 
het professioneel handelen tijdens de stages.

Opvallend was dat de context waarin studenten hun eerste stage-ervaringen opdoen sterk 
hun visie en de mate waarin ze innovatieve en gedifferentieerde leeromgevingen zelf 
kunnen en durven vormgeven, bepaalt. Niet elke student slaagde erin de geformuleerde 
stageverwachtingen in de praktijk te brengen. Voor sommige studenten was de eerder 
traditionele stagecontext een bevestiging van hun eigen subjectieve onderwijstheorie. 



330 TEACH AS YOU PREACH - STIMULEREN VAN INNOVATIEVE EN DIFFERENTIËRENDE HOUDING

Voor anderen zorgde diezelfde traditionele stagecontext voor frustratie, omdat die niet 
aansloot bij wat de opleiding aanbiedt en bij hun eigen (al dan niet gewijzigde) subjectieve 
onderwijstheorie. Ten slotte stelden we vast dat de ervaringen tijdens de schoolcarrière 
van de student in het basis- en voortgezet onderwijs erg bepalend blijven. Studenten 
vinden het over het algemeen moeilijk om los te komen van wat hen bekend is. 
Wijzigingen in de onderwijsleeromgeving van een beperkt aantal opleidingsonderdelen 
in de lerarenopleiding blijken dus nog niet voldoende om een duurzame verandering in 
de subjectieve onderwijstheorie en de aanpak op stage van alle studenten te bereiken. 

Los van de vooraf opgestelde onderzoeksvragen stelden we doorheen het project vast dat 
zelfgestuurd leren geen evidentie is voor onze studenten. Dit sluit aan bij onderzoek waar-
uit blijkt dat zelfsturing zich ook tijdens de adolescentie niet vanzelf ontwikkelt (Vrieling, 
2014; Baars, Nije Bijvank, Tonnaer & Jolles, 2015). Redenen genoeg dus om hier als leraren-
opleiding op in te zetten. 

Discussie

Om het effect van de voorgestelde aanpak te vergroten, is het van cruciaal belang om 
alle docenten binnen de opleiding hierin te betrekken. Dit blijkt geen evidentie te zijn, 
net omdat hier dezelfde mechanismen spelen als bij de leraren in opleiding. Korthagen, 
Klaassen en Russell (2000) wijzen op het feit dat heel wat docenten zich wel bewust zijn van 
het belang, maar aangeven niet voorbereid te zijn op de inbedding van zelfgestuurde leer-
mogelijkheden in hun lessen. De traditionele onderwijspraktijk transformeren naar een 
meer gedifferentieerde en zelfgestuurde onderwijspraktijk kan dus alleen maar als leraren-
opleiders zich bewust zijn van hun cruciale rol binnen dit proces, anders durven gaan 
denken over leren en onderwijzen en congruent (durven) handelen (teach as they preach). 
Een tweede beïnvloedende factor is de context van de stageschool. Zowel de manier van 
werken als de onderwijsvisie van de mentor heeft een invloed op de subjectieve onderwijs-
theorie van de student. Deze vaststelling roept vragen op naar eventuele selectie van 
stageplaatsen. Dit blijft echter een gevoelige en geen evidente zaak. Een tweede vraag is 
of we studenten moeten verplichten om minstens één keer in een innovatieve context 
stage te lopen. Immers, concrete praktijkervaringen kunnen zorgen voor een meer genu-
anceerde kijk. Deze vragen worden verder besproken en behandeld in de werkgroep stage 
binnen de lerarenopleiding. 
Ten slotte zien we nog mogelijkheden om in vervolgonderzoek verder in te zoomen op 
het aanleren en stimuleren van de zelfsturende vaardigheden van de studenten. 

Conclusie

De impact van de vernieuwde onderwijsleeromgeving in de lerarenopleiding op de subjec-
tieve onderwijstheorie van de studenten en zo op het professioneel handelen is zichtbaar 
aangetoond. Dit zowel in de resultaten van de vragenlijst en de focusgesprekken als tijdens 
stagebezoeken. 
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Ook het werkveld is zeer lovend is over de nauwe samenwerking met de lerarenoplei-
ding en de aanpak van de studenten tijdens hun stage. Enkele studenten uit de derde 
opleidingsfase implementeerden in het kader van dit project een aantal succesfactoren 
van een innovatieve klaswerking en inspireerden zo de mentoren. We zouden in de 
toekomst deze samenwerking met en dienstverlening aan het werkveld graag verder-
zetten. 

De gebruikte methoden zijn niet sterk contextgebonden en kunnen zeker ook binnen 
andere opleidingen gebruikt worden. Het gaat vooral om het durven loslaten van de 
vertrouwde methodieken en het durven kiezen om studenten écht klaar te maken 
voor de praktijk van vandaag en morgen door het principe teach as you preach toe te 
passen?
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OP VERKENNING IN EIGENTIJDS 
ONDERWIJS: INPUT VOOR OPLEIDERS 

Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg1

In Nederland zijn er steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs die 'eigentijds' 
onderwijs aanbieden waarin aandacht is voor doelen als zelfsturing, creativiteit, 
probleem oplossen, samenwerken en waar het onderwijs vaak leerlinggestuurd is. 
Binnen het lectoraat Wendbare Onderwijsprofessionals bij de Fontys Lerarenopleiding 
in Tilburg staat de vraag centraal wat deze ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs 
betekenen voor de rollen en taken van leraren én wat dat betekent voor de leraren-
opleidingen. 
Om deze vraag te verkennen hebben we gekozen voor een exploratieve aanpak.
We hebben een aantal vo-scholen die werken met eigentijdse onderwijsconcepten 
benaderd met het verzoek ons een inkijkje te geven in hun dagelijkse onderwijspraktijk. 
Dit leidde tot een reeks 'excursies' naar deze scholen, waar we gingen kijken en in gesprek 
gingen met teamleiders, docenten en leerlingen over de visie en de praktische invulling 
van het onderwijs. In het artikel beschrijven we onze aanpak met excursies en wat deze 
aanpak heeft opgeleverd voor de deelnemers en voor de lerarenopleiding.

Inleiding

Er zijn in Nederland steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs die 
werken met onderwijsconcepten waarin nadruk ligt op andere dan 
alleen kwalificerende cognitieve doelen. Ook doelen met 
betrekking tot persoonsvorming en socialisatie worden als 
essentieel gezien voor het functioneren van leerlingen in 
deze tijd (Volman, Raban, Heemskerk, Ledoux, & Kuiper, 
2018). Het gaat dan bijvoorbeeld om zelfsturing,
creativiteit, probleemoplossing, samenwerking. De scholen 
variëren in de keuzes die ze hierin maken. Volman et al. (2018) 
maken onderscheid in innovatieve scholen en innoverende scho-
len. Bij innovatieve scholen vormen doelen als persoonsvorming en 
maatschappelijke bewustwording de missie van de school. Bij de innoverende scholen 
zijn dit doelen die náást de traditionele (kwalificerende) doelen van belang zijn. 

1.     M.m.v. Annet Meinen, Hanneke de Laat, Barbara Roosken, Maria-José Steenbeek, Gerdine Velthoven, 
Inge Brons (Fontys Lerarenopleiding Tilburg), Inge Runhaar (Pontes Goese Lyceum) & Ewout Koster 
(Stedelijk College Eindhoven).

Praktijkvoorbeeld

Welke keuzes 
een school ook 

maakt, het zijn de 
leraren die hier vorm 

en inhoud aan 
moeten geven.
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Welke keuzes een school ook maakt, het zijn de leraren die hier vorm en inhoud aan 
moeten geven. Volman et al (2018) beschrijven consequenties voor het pedagogisch-
didactisch handelen, zoals het bieden van variatie in instructievormen, gebruik van ICT, 
keuzes voor geschikte vormen van toetsing. Dit vraagt wat van de leraren die werkzaam 
zijn in deze scholen én van de manier waarop we aankomende leraren opleiden voor het 
werken in deze contexten. 

Binnen het lectoraat 'Wendbare Onderwijsprofessionals' bij de Fontys Lerarenopleiding in 
Tilburg (FLOT) staat de vraag centraal wat de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs 
betekenen voor de rollen en taken van leraren én wat dat betekent voor het opleiden van 
leraren. Om deze vraag te verkennen hebben we met de kenniskring (bestaande uit 6 
lerarenopleiders uit het alfa, bèta en gammacluster, de beleidsmedewerker onderwijs van 
FLOT en 2 schoolopleiders vo) een exploratieve aanpak gevolgd, waarbij we op excursie 
gingen in de eigentijdse onderwijspraktijk. In dit artikel doen we verslag van onze aanpak 
en de opbrengsten.

Op excursie naar eigentijdse onderwijsconcepten

Vanuit de gedachte dat de praktijk de beste leermeester is, hebben we met de kenniskring 
van het lectoraat een aantal vo-scholen uit ons netwerk die werken met eigentijdse onder-
wijsconcepten benaderd met het verzoek ons een inkijkje te geven in hun dagelijkse onder-
wijspraktijk. Dit leidde tot een reeks van zes 'excursies' waarbij we een dagdeel op scholen 
gingen kijken en in gesprek gingen met teamleiders, leraren en leerlingen over de visie op 
en de praktische invulling van het onderwijs. Bij alle excursies ging het erom een indruk te 
krijgen van wat leraren in de scholen deden en hoe het onderwijs werd vormgegeven. Het 
ging ons niet om het ter discussie stellen van het gekozen onderwijsconcept. 

Twee van de zes door ons bezochte scholen zijn volgens de indeling van Volman et al. 
(2018) te typeren als innovatieve school, de andere vier als innoverende scholen. De scholen 
verschillen onderling in visie op onderwijs en in de didactische keuzes die ze maken. 
In Tabel 1 zijn kenmerken van de scholen weergegeven. 

De eerste excursie (school A, oktober 2018) zijn we zo open mogelijk ingegaan, dus behalve 
onze centrale vraag geen observatie-instrumenten. Toen we onze bevindingen probeerden 
samen te vatten, merkten we dat we behoefte hadden aan iets van ordening om onze 

Tabel 1:    Overzicht van de bezochte scholen

School A School B School C School D School E School F

Innovatief 
of innove-
rend

innoverend innovatief innoverend Innovatief innoverend Innoverend

school-
type

havo vmbo/
havo/vwo

vmbo/
havo/vwo

vmbo/
havo/vwo

vmbo basis vmbo basis, 
kader, T
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indrukken te kaderen. Het 'spinnenweb'-model van de SLO (http://curriculumontwerp.
slo.nl/spinnenweb) bood ons een kader om een schoolbezoek systematischer in te kleden, 
omdat alle aspecten van het onderwijs erin aan bod komen. Bij onze volgende excursies 
(B t/m F) hebben we bij elke school steeds alle onderdelen van het model ingevuld om
zo een overzicht te krijgen van de onderwijskundige keuzes van de school en de rol van
de leraar daarbinnen.

Verwerken van indrukken

Naast de excursies zijn we acht keer als groep bij elkaar gekomen voor een werkbijeen-
komst op het instituut. Tijdens deze bijeenkomsten werden nieuwe excursies voorbereid 
en werden (voorlopige) analyses gemaakt van de indrukken tijdens de excursies. Hieruit 
ontstond een beeld van varianten van eigentijdse onderwijsconcepten en de rollen van 
leraren daarbinnen. Samenvattend zien we dat leraren in de bezochte scholen rollen 
vervullen als coach, pedagoog, onderwijsontwerper, teamspeler, instructeur en vakexpert. 
Naast de gezamenlijke analyse schreven alle kenniskringleden ook een persoonlijk 'narra-
tief' met daarin een verwerking van de indrukken van de excursies aan de hand van de 
twee vragen: 'Wat voor indrukken van eigentijds onderwijs en de rol van de leraar heeft 
het je opgeleverd?' en 'Wat betekent het voor je werk als lerarenopleider?'. In het onder-
staande leggen we de verbinding tussen de overkoepelende indrukken en de betekenis 
daarvan voor de lerarenopleiding, zoals dat door de kenniskringleden is verwoord.

Overkoepelende indrukken en de betekenis voor de lerarenopleiding

In de bezochte scholen valt op dat de leerling centraal staat in de visie, en dat daar ook 
uiting aan wordt gegeven in de vormgeving van het onderwijs. Alle bezochte scholen 
vinden het belangrijk dat de leerling eigenaar is van het leren/leerproces en dat leerlingen 
zichzelf en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Leraren hechten veel belang 
aan de relatie met leerlingen en aan vertrouwen hebben in leerlingen. Ze gebruiken veel 
coachende vaardigheden (didactisch coachen). De kenniskringleden constateren dat hier 
aandacht voor moet komen in de lerarenopleiding.

 Relatie met leerlingen, vertrouwen hebben in leerlingen, veel coachende vaardigheden 
(didactisch coachen), differentiëren, samenwerken (vak en collega), creativiteit, toetsen op 
verschillende niveaus, ouders zien als partner - zijn dat nieuwe vaardigheden? Niet echt, 
maar de aandacht die erop ligt is anders, dit zou binnen de opleidingen veel meer aandacht 
moeten krijgen. Hoe ontwerp je dat onderwijs? Feedback, hoe doe je dat? Co-teaching, ….. 
Zijn wij zelf vaardig in die vaardigheden?” (instituutsopleider) 

 Onderwijzen is niet alleen lesstof overdragen, maar vooral ook kijken wat de leerling met 
die stof doet. Het vraagt om didactische coaching met vragen als waar zit deze leerling nu, 
wat weet hij, hoe denkt hij, hoe pakt hij dat aan en hoe kan ik hem verder op weg helpen? 
Zelfstandig leren is niet iets wat leerlingen spontaan kunnen, ze hebben begeleiding nodig 
bij het zelf maken van keuzes voor hun leerproces. Dit vraagt om pedagogische coaching.” 
(instituutsopleider, onderwijskunde)
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Op de bezochte scholen werken leraren vaak zonder methode en dit vereist dat ze ver 
boven de stof staan en creatief zijn om de vakinhoud betekenisvol te maken. Op alle 
bezochte scholen werkten leraren intensief samen door samen zorg te dragen voor leer-
lingen en/of door vakoverstijgend lesgeven. Zowel het ontwerpen als het samenwerken 
moet meer aandacht krijgen op de lerarenopleiding.

 “De rol van onderwijsontwerper is in scholen met nieuwe aanpakken meer complex dan op 
scholen met meer traditionele aanpak. Het vraagt om over grenzen van je vak te kunnen 
kijken en werken, leerlijnen kennen. Flexibel en gemoduleerd kunnen werken. Ontwerpen 
voor het hele jaar, gezamenlijk plan maken.” (beleidsmedewerker)

 “Samen verantwoordelijk zijn voor ontwerp, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een 
stukje van het onderwijs. Niet alleen het werk verdelen of de ander ondersteunen in het 
leren maar ook ervan bewust zijn dat je samen iets nieuws hebt ontdekt, ervaren en samen 
meer weet.“ (beleidsmedewerker)

 “Veel vaardigheden op het gebied van samenwerking en begeleiding van individuele 
leerlingen […] Er is geen plek voor ‘lesboeren’. Dit zijn vaardigheden die redelijk gemakkelijk 
een nadrukkelijker plek kunnen krijgen in het curriculum van een lerarenopleiding lijkt me.“ 
(schoolopleider)

Het kunnen ontwerpen van betekenisvolle opdrachten vraagt daarnaast veel vakexpertise 
van de leraar, en ook daar moet de lerarenopleiding aandacht aan besteden:

 “Het is aan te bevelen dat de lerarenopleidingen ervoor gaan zorgen dat hun studenten, 
naast onderwijskundig competent en veelzijdig, ook dermate goed in hun onderwijsvak zijn, 
dat zij kunnen spelen met stof, zelf onderwijsmateriaal kunnen ontwikkelen en dat zij 
zeer vaardig worden in het vakoverstijgend samenwerken. Ook dat zij mogelijkheden om 
op hun scholen vakoverstijgend te werken kunnen identificeren en vormgeven. De leraren-
opleidingen zouden hierin hun missie moeten zien; leer de student breed kijken en denken 
en laat hem/haar al tijdens de studie vakoverstijgend samenwerken. Zorg dat de student 
de urgentie ervaart om echt goed te zijn in zijn/haar vak. De school en de leerling van 
morgen zijn gebaat bij flexibele, breed denkende en goed opgeleide professionals.“ 
(vakdidacticus)

Een laatste punt dat opviel bij de schoolbezoeken was dat de leraren met veel passie over 
hun beroep spraken en goed konden aangeven wat ze belangrijk vonden in hun onderwijs 
en in hun rol als leraar. Het waren leraren die weloverwogen konden aangeven waarom ze 
juist in deze school dit type onderwijs willen geven. Dit vraagt van de lerarenopleiding dat 
er aandacht is voor de professionele identiteit van de leraar. Het vraagt ook om leraren die 
kritische overwegingen kunnen maken over wat zij belangrijk vinden in het onderwijs (zie 
ook Kelchtermans, 2018). Kenniskringleden constateren:

 “Meer aandacht voor: 'Wie ben ik als leraar?' Wat is de rol van mijn eigen beslissingen? 
Wat doet dat met mij? Waardoor laat ik me leiden? Wat is mijn eigenheid, hoe ziet 
mijn identiteit eruit? Hoe zien mijn ervaringen eruit? Hoe ervaar ik mezelf?.“
(beleidsmedewerker)
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 “Nieuwe ontwikkelingen in ons curriculum sluiten aan bij wat ik gezien heb: opleiden tot 
een autonome, onderzoekende en betekenisgerichte leraar. Ook de manier van opleiden 
aanpassen: meer vrijheid voor studenten om eigen keuzes te maken in hoe en wat ze leren.“ 
(instituutsopleider onderwijskunde)

 “Het zijn leraren met LEF, die risico's nemen, fouten maken mag, onderzoekende 
houding.“ (instituutsopleider onderwijskunde)

Toepassing van bevindingen in de opleidingspraktijk

Bij de samenstelling van de kenniskring is nadrukkelijk gekozen voor deelnemers op 
'sleutelposities', die bijvoorbeeld coördinerende taken hebben of deel uitmaken van 
(curriculum)ontwikkelgroepen. In de narratieven zijn naast opmerkingen over wat ‘... we als 
lerarenopleiding zouden moeten doen' ook meer concrete activiteiten beschreven die ze 
zelf in hun werkzaamheden van plan zijn of al hebben ingezet. Zo vindt doorwerking plaats 
in curriculumvernieuwing en in andere onderwijsontwikkelgroepen: 
 “Inbrengen van onze bevindingen in de curriculumvernieuwing van Algemene Professionele 

Vorming (onderwijskunde). In het hernieuwde curriculum zijn drie hoofddoelen benoemd, 
waarvan er twee direct te koppelen zijn aan de ontwikkelingen in het eigentijds onderwijs. 
Zo wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de identiteitsontwikkeling van de aanstaande 
leraar tot een docent die zich bewust is van zijn professionele identiteit en zijn eigen richting 
durft te kiezen: 'Niet een docent die dingen doet 'omdat iedereen ze zo doet' of 'omdat het 
altijd al zo geweest is'. Het is een docent die handelt vanuit zijn eigen professionele visie 
binnen de kaders die vanuit de schoolcontext en de maatschappij gegeven zijn. Het tweede 
doel waarin invloed van de bevindingen terug te zien is, is het opleiden tot een betekenis-
gerichte docent die de behoeften van leerlingen als uitgangspunt van zijn handelen neemt. 
Naast inhoudelijke impact op het nieuwe curriculum is ook de opleidingsdidactiek 
geïnspireerd door eigentijdse onderwijsconcepten: in plaats van een volger van lessen 
en leerplannen wordt de student zelf eigenaar en regisseur van het leerproces.” (twee 
instituutsopleiders onderwijskunde)

 “Als lid van de ontwikkelgroepen bachelor en master breng ik mijn inzichten in. Ik geef 
mee dat er meer aandacht moet komen voor de identiteit van de docent, voor de rol van 
de docent als ontwerper van onderwijs en voor samenwerken.” (beleidsmedewerker 
onderwijs)

Een ander voorbeeld van doorwerking van de werkwijze in de kenniskring is dat het feno-
meen 'op excursie gaan' is toegepast voor studenten en voor collega's van de opleiding. 

 “In de verdiepingsmodule Onderwijskunde hebben we studenten op excursie gestuurd naar 
allerlei scholen die werken met eigentijdse concepten, met de opdracht te kijken wat het 
onderwijs typeert, wat de rol is van de docent. Dit leverde voor de studenten verrassende 
ervaringen op, die ze hebben besproken in groepen en hebben samengevat op posters.” 
(instituutsopleider, onderwijskunde)
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 “Het concept van 'op excursie gaan' hebben we toegepast bij de instituutsbrede studiedag. 
Op basis van onze ervaring dat kijken meer zegt dan erover lezen, zijn meer dan 100 
collega's naar een school geweest en ze kwamen allemaal enthousiast terug.” 
(beleidsmedewerker onderwijs)
 

Ook worden opgedane inzichten ingebracht in gesprekken met collega's uit de vakgroep. 

 “Ik ben in gesprek met collega's van mijn vakgroep en merk dat er gemengde reacties 
zijn over eigentijds onderwijs. Er is bij collega's het gevoel dat het vak (lees: natuurkunde, 
aardrijkskunde, economie etc) onder druk staat en dat de kwaliteit en inhoud ervan minder 
belangrijk wordt gevonden. Naar aanleiding hiervan wordt gezegd dat we binnen het 
instituut meer moeten afstemmen met collega's van vakdidactiek, vakinhoud, onderwijs-
kunde en andere vakgroepen. En dat we ons moeten afvragen of we één type docent 
opleiden of dat het mogelijk wordt dat studenten afstuderen met verschillende 
vaardigheden en kwaliteiten, bijvoorbeeld de één meer als vakexpert en de ander als 
pedagoog. Dat is een mooie basis voor verder gesprek hierover.” (instituutsopleider, 
onderwijskunde)

Terugblik op onze aanpak

Terugblikkend op onze aanpak met excursies kunnen we 
concluderen dat het op bezoek gaan bij scholen (uit het 
eigen opleidingsnetwerk) ons veel heeft opgeleverd. 

Ten eerste waren de benaderde scholen blij met ons bezoek 
om het gesprek over het opleiden van leraren voor eigen-
tijdse concepten aan te gaan. De contacten met de scholen 
uit ons netwerk zijn hiermee extra aangehaald en leiden tot 
verdiepte samenwerking. Citaten uit de mailwisseling hierover 
laten dat zien: “Partners in AOS willen van elkaar leren en samen 
optrekken, we nodigen jullie uit om te komen kijken” (school E). “Aange-
zien het belangrijk is dat juist ook de lerarenopleidingen aandacht besteden aan onderwijs 
van de toekomst, is het prima dat jullie in de ochtend het dagdeel meedraaien. Spreken met 
docenten, OOP-primair proces en leerlingen is geen enkel probleem. Voor het bezoek kan ik 
een toelichting geven op het proces en de rollen van de collegae in onze onderwijsvisie” 
(school F).

Ten tweede leidde het op excursie gaan tot gezamenlijke ervaringen bij de deelnemers, 
die veel stof tot gesprek opleverden. We hebben gemerkt dat het belangrijk is om een 
nabespreking te houden van het schoolbezoek, hetzij als laatste onderdeel tijdens school-
bezoek, hetzij op een ander moment op de lerarenopleiding en deze te structureren. 
De excursie met nabespreking is een professionaliseringsactiviteit die aansluit bij de 
bevinding van Dengerink (2019) dat lerarenopleiders interesse hebben voor 'actuele 
ontwikkelingen m.b.t. het opleiden van leraren' en dat ze dit graag doen door 'informele 
professionele gesprekken met collega's. 
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Ten derde heeft onze aanpak met excursies binnen ons instituut al geleid tot verschillende 
vervolgacties. De deelnemers van de kenniskring verspreiden hun inzichten in hun curr-
iculum en - andere ontwikkelgroepen, in hun vakgroep en geven ze een plek in hun eigen 
onderwijs. Dit heeft al zijn vruchten afgeworpen in de curriculumvernieuwing van APV 
(onderwijskunde) en in het doordenken van vernieuwingen in het bachelor- en master-
onderwijs. 

Kritische opmerkingen zijn er ook. Lastig aan de schoolbezoeken was om geen oordeel te 
hebben over (de uitvoering van) het gekozen onderwijsconcept van de school, maar vooral 
te kijken naar de consequenties van die keuzes voor leraren. Het is immers onze taak als 
opleiders om leraren op te leiden die in allerlei concepten kunnen werken, ongeacht of dat 
nu onze eigen visie weerspiegelt. We hebben daarbij natuurlijk wel de verantwoordelijk-
heid om kritische leraren op te leiden, die op een onderbouwde manier hun eigen keuzes 
maken, die zelf afwegen in wat voor onderwijsconcept zij willen werken en wat voor leraar 
zij willen zijn.

Een tweede kritische opmerking is dat het lastig is om de ervaringen van de deelnemers 
aan de kenniskring verder te brengen bij collega's uit de vakgroep die niet mee zijn 
geweest op excursie. We willen daarom komend jaar excursies met nagesprekken 
blijven organiseren en daarbij nadrukkelijk ook andere collega's voor uit te nodigen. 
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SAMEN NAAR INNOVATIE: 
LEERLINGEN, DOCENTEN IN OPLEIDING 
EN OPLEIDERS ALS SAMENWERKINGS-
PARTNERS IN LEREN 

Jael de Jong Weissman, Windesheim Teachers College Zwolle
Daniël Kolpa, Onderwijsroute 10-14 Zwolle

Wanneer je van docenten in opleiding vraagt om vernieuwend onderwijs te ontwikkelen 
dat aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in de 21ste eeuw, dan 
is het zaak dat je deze docenten in opleiding ook innovatief opleidt. Vanuit de gezamen-
lijke visie van Openbaar Onderwijs Zwolle en Hogeschool Windesheim in Zwolle zijn 
door 'Teachers College' en 'Onderwijsroute 10-14' gepersonaliseerde leerroutes ingericht 
waarbij docent-opleiders, docenten in opleiding en leerlingen samen leren vorm te geven 
aan onderwijs, waarin 'deep learning' en 'student voice' (Quaglia, Corso, Fox, & Dykes, 
2017) het uitgangspunt zijn.
Het Teachers College is een nieuwe route naar het docentschap van Hogeschool Windes-
heim. 'Onderwijsroute 10-14' is een nieuwe route naar de middelbare school, waar leer-
lingen van groep7/8 (po) en de 1e/2e klas (vo) samen onderwijs krijgen. Binnen deze 
nieuwe opleidingsroutes zijn leerlingen, docenten in opleiding en opleiders samenwer-
kingspartners in het ontwerpen en uitvoeren van innovatief onderwijs, waarbij er sprake 
is van gedeelde verantwoordelijkheid. Waar binnen de opleiding docenten in opleiding en 
opleiders samen leren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, 
vindt dit proces parallel plaats binnen Onderwijsroute 10-14. Door deze werkwijze erva-
ren leerlingen en docenten in opleiding wat het nemen van verantwoordelijkheid binnen 
het leerproces kan betekenen voor hun eigen ontwikkeling. Elke leerling, docent in oplei-
ding en opleider is de 'agent', dat wil zeggen de leider, van zijn of haar eigen leren binnen 
dit samenwerkingsverband. 

Inleiding

In dit artikel zal ingegaan worden op de rol van samenwerking en de mogelijkheden die 
samenwerking schept voor onderwijsinnovatie. Een belangrijke voorwaarde voor het 
bewerkstelligen van de in dit artikel beschreven samenwerking tussen opleiders en docen-
ten in opleiding en docenten in opleiding en hun leerlingen, was het ontstaan van twee 
innovatieve onderwijsroutes in Zwolle; Teachers College, onderdeel van de Hogeschool 
Windesheim in Zwolle en Onderwijsroute 10-14, onderdeel van Openbaar Onderwijs 
Zwolle. Het Teachers College is een nieuwe route naar het leraarschap, waarbinnen onder-
wijsinnovatie een belangrijke rol speelt en docenten in opleiding als onderdeel van het 

Nieuwe aanpak/methodiek
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docentschap opgeleid worden tot change agents. Onderwijsroute 10-14 is een nieuwe route 
naar een diploma voortgezet onderwijs, waar leerlingen van groep 7/8 (po) en de 1e/2e 
klas (vo) samen onderwijs volgen. 

Het ontwerp van Teachers College alsmede de specifieke ontwerpprincipes die zowel deel 
uitmaken van het ontwerp van Teachers College als Onderwijsroute 10-14 zullen in dit 
artikel belicht worden. Vanuit de gedeelde visie op onderwijs binnen beide onderwijs-
routes zijn de mogelijkheden verkend voor samenwerking ten behoeve van het leren 
van leerlingen, docenten in opleiding en opleidere vorm van het ontwerpen en uitvoeren 
van innovatief onderwijs. Het onderwijs is innovatief omdat het zowel voor leerlingen 
als docenten in opleiding gepersonaliseerd is. Leerlingen en docenten in opleiding zijn 
geen passieve afnemers van onderwijs met geringe keuzevrijheid ten aanzien van de 
wijze waarop zij deelnemen aan het onderwijs, maar vervullen juist een actieve rol in het 
ontwerpen en uitvoeren van hun eigen onderwijs. 

We spreken in dit artikel bewust over 'docenten in opleiding' (en niet van studenten) vanuit 
de visie dat voor het vormgeven van een lerarenopleiding waarin de lerenden een actieve 
rol vervullen in het vormgeven van hun eigen onderwijs ook passende taal nodig is die 
recht doet aan de gelijkwaardigheid van alle betrokkenen. Opleiders en docenten in oplei-
ding leren immers samen, van, en naast elkaar binnen het Teachers College. Waar binnen 
de opleiding docenten in opleiding en opleiders samen leren en gezamenlijk verantwoor-
delijk zijn voor het vormgeven van onderwijs, gaan de docenten in opleiding hetzelfde 
proces aan met hun leerlingen. Door deze werkwijze ervaren leerlingen, docenten in oplei-
ding en opleiders wat het nemen van verantwoordelijkheid binnen het leer-
proces kan betekenen voor hun eigen ontwikkeling. De pedagogische relatie berust dus 
op gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid (Bray & McClaskey, 2017). Elke 
leerling, docent in opleiding en opleider is de agent, dat wil zeggen de leider, van zijn of 
haar eigen leren binnen dit samenwerkingsverband (Quaglia, Corso, Fox & Dykes, 2017). 

Waarom een nieuwe route voor het opleiden van leraren?

Op basis van recente inzichten rondom het tienerbrein en executieve functies (Jolles, 2016), 
het belang van spel (Brown, 2010; Sahlberg & Doyle, 2019) en inzichten ten aanzien van het 
belang van persoonsontwikkeling (Biesta, 2013) in een snel veranderende maatschappij 
(Harari, 2018) wordt onderwijsinnovatie in de afgelopen jaren vanuit verschillende 
perspectieven belicht. Om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling, ze te laten ervaren 
dat hun acties een verschil maken (Biesta, 2013) en dat de wereld hun betrokkenheid nodig 
heeft (Fullan, et al., 2018) is het van belang dat persoonsontwikkeling een centrale plaats 
krijgt in het onderwijs. Vanuit verschillende delen van de wereld hebben gezaghebbende 
bronnen als Michael Fullan, Maria Langworthy, Gert Biesta, Russel Quaglia, Barbara Bray 
en Kathleen McClaskey de laatste jaren in steeds toenemende mate onderbouwde uiteen-
zettingen gedaan van de wijze waarop onderwijs vormgegeven kan worden dat leerlingen 
in de gelegenheid stelt om te komen tot betrokkenheid bij zichzelf en de wereld. Een 
onderbelicht aspect is daarin het ontwerp van lerarenopleidingen. 
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De urgentie voor het starten van Teachers College kwam dan ook niet voort uit de inter-
nationale literatuur maar uit signalen vanuit het werkveld dat leerlingen én docenten in 
opleiding onderwijs nodig hebben dat vormgegeven wordt op een andere manier dan
tot nu toe gebruikelijk is en dat leerlingen én docenten in opleiding (zelf veelal nog adoles-
centen) voorbereidt op een snel veranderende samenleving. Om dit te bewerkstelligen was 
een paradigmashift nodig ten aanzien van de visie op het opleiden van docenten waarbij 
gepersonaliseerd leren, oog voor persoonsontwikkeling en change agency niet voorbehou-
den zijn aan leerlingen maar juist ook aan hun toekomstige docenten. Door te werken 
vanuit zelf geformuleerde leervragen in plaats van het doorlopen van een voorgesorteerde 
set modules worden docenten in opleiding vanaf de start van hun opleidingstraject gesti-
muleerd uit hun comfortzone te komen. Leren binnen beide onderwijsroutes begint dan 
ook met de vragen 'Wat wil je leren?' en 'Hoe ga je dit doen?'. Binnen Teachers College 
betekent dit dat opleiders gedurende het gehele onderwijsproces, steeds op basis van 
deze vragen met docenten in opleiding in gesprek gaan rondom de verschillende vakken 
en inhouden en de te behalen doelen. Deze wijze van werken maakt binnen Teachers 
College mogelijk dat docenten in opleiding leiding nemen over hun leren en ervaren wat 
deze werkwijze kan betekenen voor hun eigen leerproces. Op hun beurt kunnen docenten 
in opleiding vervolgens bij het ontwerpen van onderwijs voor hun leerlingen, niet alleen 
vanuit theorie maar ook vanuit ervaring keuzes maken ten aanzien van hun lesontwerpen. 
Dit is een belangrijke stap in het opleiden van change agents (Fullan & Hargreaves, 2016) en 
betekent dat docenten in opleiding vanaf de start van hun opleidingstraject bijdragen aan 
onderwijsinnovatie. Tevens vereist dit dat naast de vakinhouden en bekwaamheidseisen 
dat docenten in opleiding de vaardigheid ontwikkelen om zoals Biesta (2013) dat noemt 
'virtuoze keuzes' te kunnen maken ten aanzien van hun lesontwerpen en wijze van hande-
len binnen het onderwijs. Teachers College hanteert daarom ook de benaming teacher 
artist in plaats van teacher. Om te kunnen ontwikkelen tot teacher artist is 
naast de focus op innovatie een gerichte benadering nodig van de 
character ontwikkeling van de docent in opleiding. Daarbij staat 
in het verlengde van de vragen 'Wat wil je leren?' en 'Hoe ga je 
dit doen?' de vraag 'Wie wil je zijn als teacher artist?' centraal. 
Om aan deze ontwikkeling te kunnen werken zijn in het 
Teachers College keuzes in het curriculum gemaakt die 
docenten in opleiding ondersteunen in dit proces en bijdra-
gen aan het opleiden van 'docenten van de toekomst'. 

De opzet van het Teachers College

Teachers College is een 4 jaar durende bacheloropleiding. In de eerste anderhalf jaar, 
de freshman fase, ligt de focus op de vraag 'Wie wil ik zijn als teacher artist?'. Het gaat hier 
naast het ontwikkelen van een pedagogische en didactische basis om de persoonsvorming 
van de docent in opleiding. Om een brede basis te leggen lopen alle docenten in opleiding 
in de freshman fase één dag in de week stage in het basisonderwijs en één dag in het 
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voortgezet onderwijs. Daarnaast volgen zij drie dagen onderwijs op de opleiding. In basis- 
en middelbare scholen zullen de docenten in opleiding vervolgens op zoek gaan naar hoe 
ze datgene wat ze hebben gehoord, geleerd en ontdekt in het onderwijs een plek kunnen 
geven in hun eigen lesontwerpen.

In de craftsman fase die volgt op de freshman fase en 2.5 jaar duurt, maken de docenten in 
opleiding de keuze voor het basisonderwijs (Pabo) en/of voortgezet onderwijs (een van de 
lerarenopleidingen voor de schoolvakken). In deze fase verdiepen docenten in opleiding 
hun vakinhoudelijke kennis en verbinden deze aan de eerder opgedane ervaring en kennis 
uit de freshman fase. Ook tijdens deze fase worden de vragen 'Wat wil je leren?' en 'Hoe 
ga je dit doen?' gesteld. Dit betekent dat de opleiders en docenten in opleiding samenwer-
kingspartners zijn in het ontwerpen en uitvoeren van innovatief onderwijs. Leren naast en 
met elkaar is hierin een vereiste. Leren op het Teachers College vindt plaats binnen twee 
contexten: het werkveld (daarbij wordt samengewerkt met een brede database aan scho-
len in de regio) en de leeractiviteiten op Windesheim. De leeractiviteiten op Teachers 
College zijn niet gebonden aan het Windesheim gebouw, maar kunnen ook op andere 
locaties plaatsvinden. In beide contexten staat steeds de dialoog over het op elkaar aan 
laten sluiten van de theorie en praktijk centraal. 

Onderwijsroute 10-14

In 2017 toen het eerste cohort docenten in opleiding bij Teachers College startte met de 
craftsman fase heeft deze groep als onderdeel van een professional challenge deel uit-
gemaakt van het ontwikkelen van de leerlijnen voor de destijds nieuw te starten Onderwijs-
route 10-14. Toen na de zomer het onderwijs van start ging op deze leerroute, starten vijf 
docenten in opleiding daar gelijktijdig met het docententeam met het lesgeven aan de 
eerste lichting ‘10-14’ leerlingen in Zwolle. 

Leerlingen in de leeftijdscategorie 10 tot 14 zijn in de overgang naar de puberteit. In deze 
periode hebben leerlingen veel moeite met plannen, regelen, controleren en kiezen omdat 
sommige delen van de hersenen hier simpelweg nog niet functioneel 'klaar' voor zijn 
(Jolles, 2016). Onderwijsroute 10-14 werd ontwikkeld om leerlingen de mogelijkheid te 
bieden om de overstap naar het voortgezet onderwijs uit te stellen en een keuze te maken 
die bij hen past. Hier krijgen de leerlingen de tijd en de ruimte om door te groeien in kennis 
en vaardigheden zonder hun ontwikkelingslijn te onderbreken. Met behulp van een 
persoonlijke leerroute, coaching en begeleiding krijgen leerlingen de gelegenheid om vorm 
te geven aan hun eigen leerproces (De Jong Weissman, Van der Stad, Kolpa, & Robben, 
2018). Op deze manier kunnen kinderen echt ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen, in 
hun eigen tempo en op een passend niveau. Met behulp van persoonlijk leer- en ontwikkel-
plan dat de persoonlijke coaches samen met de leerlingen elke drie maanden evalueren en 
vaststellen wordt differentiatie geborgd en kan elk kind op zijn eigen niveau werken. Op 
deze wijze wordt het definitieve advies 'uitgesteld' tot halverwege klas twee en is er voor 
kinderen de tijd en de ruimte om binnen hun eigen leerroute een verantwoorde, passende 
keuze te maken. Op dezelfde wijze hebben docenten in opleiding aan het Teachers College 
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de mogelijkheid om ook hun keuze voor primair of voortgezet onderwijs uit te stellen, 
omdat zij deze keuze pas maken na anderhalf jaar stage. 

21st century skills als basis voor zelf-monitoring

De overeenkomsten tussen Onderwijsroute 10-14 en Teachers College beperken zich 
niet tot de praktische uitvoering van gepersonaliseerd onderwijs. Ook de belangrijkste 
ontwerpprincipes zijn hetzelfde. Zo staan bij Teachers College naast de vakinhouden en 
bekwaamheidseisen, de 21e eeuwse vaardigheden character, collaboration, communication, 
citizenship, critical thinking en creativity centraal (Fullan & Langworthy, 2014). Zij vormen de 
basis voor het competentiemodel dat binnen Teachers College gebruikt wordt: 

Door te werken vanuit deze vaardigheden worden docenten in opleiding in de gelegenheid 
gesteld hun eigen leerroutes te kiezen. Bij Onderwijsroute 10-14 staan deze competenties 
ook centraal en vormen ze de basis van de wijze waarop leerlingen begeleid worden (10-14 
skills). Dit maakt dat de docenten in opleiding in hun stage ook op dezelfde wijze leerlingen 
begeleiden. 

Opleiders en docenten bepalen in de regel wat en hoe de docenten in opleiding en leer-
lingen leren. Wanneer dit omgedraaid wordt en docenten in opleiding en leerlingen zelf 
(mede)eigenaar worden over wat en hoe ze leren, creëer je een omgeving waarbij docen-
ten in opleiding en leerlingen het middelpunt zijn en actieve deelnemers zijn in hun eigen 

Figuur 1. Het Teachers College Competentiemodel 2019-2020.
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onderwijs. Docenten in opleiding en leerlingen zijn hierdoor meer betrokken bij wat ze 
leren, hoe ze leren, wanneer ze leren en waar ze leren (Quaglia et al., 2017). Deze werk-
wijze waarbij docenten in opleiding en leerlingen echt keuzes kunnen en mogen maken 
veronderstelt dat docenten in opleiding en leerlingen hun eigen leren kunnen reguleren. 
Het is daarom van belang dat docenten in opleiding en leerlingen zich bewust worden 
van hun voortgang ten aanzien van hun (cognitieve) doelen en deze kunnen monitoren 
(Pintrich, 2000). Dit vereist dat docenten in opleiding en leerlingen leren om hun leren te 
organiseren, monitoren en evalueren (Vandevelde, Van Keer & Rosseel, 2013). Het gaat 
hier om een actief proces waarbij docenten in opleiding en leerlingen zelf doelen stellen 
(samen met de opleider en de docent) en vervolgens hun leren hierop aanpassen. 

Big ideas als thematisch kader

Binnen Teachers College wordt gewerkt met overkoepelende thema's, de 
zogenaamde big ideas. Deze big ideas worden gebruikt om richting 
te geven aan de overall doelen van een semester. Voor het 
formuleren van de big ideas is veelal gekozen voor citaten. 
Een voorbeeld daarvan is: 
"Plurality is the condition of human action because we are 
all the same, that is, human, in such a way that nobody is 
ever the same as anyone else who ever lived, lives or will live." 
(Arendt, 1958, p. 8). 

Door bij de start van een semester met docenten in opleiding na te 
denken over wat de inhoud van een big idea kan betekenen in relatie tot de 
leervragen die zij zichzelf stellen, de vakken binnen Teachers College en de persoonlijke 
ontwikkeling van docenten in opleiding ten aanzien van de 'Fullan competenties', worden 
alle betrokkenen gestimuleerd om het ontwikkelproces dat zij samen aangaan steeds te 
zien in het licht van zich ontwikkelende inzichten en zich daarbij af te vragen wat dit 
betekent voor hun visie op onderwijs. 
Aan de hand van de big ideas wordt richting gegeven aan de verschillende vakken
zoals: 
 Professional skills and identity: het ontwikkelen van professionele vaardigheden; tijdens 

de lessen gaat het over de persoonsvorming (Biesta, 2013) van de docent in opleiding. 
 Change management: Hoe creëer je een duurzame verandering binnen een organisatie 

(school) en hoe neem je andere docenten mee in deze verandering? Tijdens deze lessen 
gaat het over veranderkunde. 

 Pedagogy: Hoe stimuleer je leerlingen om kennis en vaardigheden op te doen die voor 
hen later relevant en betekenisvol zijn als je straks voor de klas staat? Hoe verhoud je 
je als leraar tot de leefwereld van een kind of van een jongere? Deze lessen gaan over 
het ontwikkelen van pedagogische én didactische vaardigheden. Het samenspel 
daartussen maakt het mogelijk om jezelf te ontwikkelen tot teacher artist. 

 Art based learning: Wat is een waardevolle documentaire en hoe past dit in het 
onderwijs? Is de leerkracht ook een filmmaker? Hoe kan je leren van en met kunst? 

Door een
'big idea' worden 

betrokkenen gesti-
muleerd zich hier 

steeds aan te 
spiegelen.
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(Lutters, 2012) Tijdens deze lessen gaat het over de mogelijkheden van dialoog 
met kunstwerken en het overbrengen van een visie, verhaal of boodschap via 
kunst. 

 Language arts: Hoe ontwikkel je rijk taalonderwijs met behulp van verschillende 
vormen van taal: gesproken taal, geschreven taal, gebarentaal, foto's, video-
beelden etc.?

 Digital innovation: Hoe ziet het digitale onderwijs er over vijf jaar uit?

Portfolio en assessment

Bij al deze vakken vindt geen toetsing plaats door middel van een schriftelijk examen of 
losse verslagen maar bundelen de docenten in opleiding hun leerproces in een portfolio. 
Dit portfolio hoeft geen schriftelijk verslag te zijn; de docenten in opleiding worden juist 
uitgedaagd om ook andere media te gebruiken om hun visie en inzichten in beeld te 
brengen. In het portfolio verwerken de docenten in opleiding hun antwoord op hun 
persoonlijke leervragen die ze onderbouwen aan de hand van vakliteratuur, bevindingen 
uit de vakken en de praktijk (stage). Daarnaast tonen ze doormiddel van hun portfolio aan 
op welk niveau zij de competenties van Fullan en Langworthy (2014) beheersen. Daarvoor 
is het Teachers College competentiemodel ontwikkeld dat de niveaus 'beginnend, ontlui-
kend (propedeutisch niveau), in ontwikkeling, gevorderd (startbekwaam niveau) en 
bekwaam kent (zie Bijlage 1, p. 353). De uitwerking van de verschillende competenties en 
nievaus wordt gedaan in rubrics. Ook op onderwijsroute 10-14 wordt gewerkt aan de hand 
van rubrics. Bij beide rubrics is zichtbaar wat de lerende bij de verschillende beheersingsni-
veau aantoont (zie Bijlage 2 p. 353). 

Na het inleveren van het portfolio volgt er een assessment. Tijdens dit assessment heeft 
de docent in opleiding de mogelijkheid om zijn portfolio te presenteren en stellen de asses-
soren vragen, indien op basis van het portfolio verheldering nodig is om de competentie-
niveaus vast te stellen. De vaststelling van het competentieniveau wordt zowel mondeling 
als in een rapportage gedeeld met de docenten in opleiding. Deze wijze te werken biedt 
naast assessment of learning, door vaststelling van de competentieniveaus, ruimte voor 
assessment for learning waarbij de focus ligt op het formatieve aspect van assessment; het 
ondersteunen van de ontwikkeling van de docent in opleiding (Gulikers & Baartman, 2017). 

Ook in de craftsman fase waar de docenten in opleiding de keuze hebben gemaakt voor 
het basisonderwijs (Pabo) en/of voortgezet onderwijs (een van de lerarenopleidingen voor 
de schoolvakken) is het maken van het portfolio een rode draad door de opleiding. Binnen 
de craftsman fase krijgen de docenten in opleiding de ruimte om geformuleerde opdrach-
ten van modules op een eigen manier af te ronden. Aan de hand van de gestelde doelen 
ontwerpt de docent in opleiding samen met de opleider(s) een nieuw plan om de module 
af te ronden en voert deze uit. Dit vraagt om een samenwerkingsverband waar zowel de 
docent in opleiding als de opleider samen leren. Door deze werkwijze werkt de docent in 
opleiding naast het verwerven van de inhouden van de module ook aan andere vaardig-
heden: 
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 Doel & taak analyse (Butler & Cartier, 2004) om een plan te ontwerpen aan de 
hand van de gestelde doelen; 

 Planningsvaardigheden om de opdrachten te plannen over een bepaalde tijd
(Desoete, 2008); 

 Monitoringsvaardigheden om in de gaten te houden in welke mate er gewerkt 
wordt naar het gewenste doel (Vandevelde, Van Keer, & Rosseel, 2013); 

 Zelfevaluatievaardigheden waar leerlingen reflecteren op zowel de taak als 
het proces (Desoete, 2008); 

 Leerstrategieën om op verschillende manieren informatie te verwerken 
(Weinstein et al., 2000).

Een parallel proces van leren naast en met elkaar vindt plaats op Onderwijsroute 10-14 
tussen de docenten (in opleiding) en de leerlingen. Zo krijgen de leerlingen ook de moge-
lijkheid om na te denken over hoe ze een leerdoel willen halen. Er wordt gewerkt aan de 
hand van rubrics die doelenkaarten genoemd worden en welke zijn geschreven in leerlin-
gentaal (zie Bijlage 2); hierdoor kunnen de leerlingen precies zien wat ze moeten kennen 
en kunnen op een bepaald niveau. Deze niveaus zijn net als bij Teachers College gebaseerd 
op het werk van Fullan et al. (2018). De doelenkaarten worden gemaakt aan de hand van 
de leerdoelen van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) en TULE (Tussendoelen & Leer-
lijnen voor het primair onderwijs). Door de leeractiviteit niet op voorhand (door de docent) 
vast te laten stellen, maar samen met de leerlingen de leerdoelen te bespreken worden 
leerlingen uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar een antwoord op de vraag: 'Hoe kan ik 
bewijzen dat ik dit doel heb behaald?' Dit doen leerlingen aan de hand van drie stappen: 

 Stap 1: ontwerpen van de opdracht 
 Stap 2: uitvoeren opdracht en beschrijven resultaten 
 Stap 3: reflecteren. 

Door te werken met deze stappen werken de leerlingen aan dezelfde vaardigheden als 
docenten in opleiding. Zo kunnen leerlingen bij een les over drijven en zinken bijvoorbeeld 
zelf bepalen of ze een experiment uitvoeren en hier verslag over te doen of dat ze een 
schematische tekening maken van een boot met uitleg. Beide opdrachten zijn door leer-
lingen op Onderwijsroute 10-14 bedacht, uitgevoerd, geëvalueerd én voldoen aan de 
gestelde doelen van de les. 

Nabijheid begeleiders is noodzakelijk

Deze manier van leren eist een andere rol van de opleider en de docent in opleiding. Het 
creëren van een omgeving waarin bovenstaande werkwijze een gegeven is, is cruciaal. Als 
gevolg van een ondersteunende leeromgeving wordt dan ook zelfstandigheid, betrokken-
heid en het metacognitief bewustzijn van docenten in opleiding en leerlingen gestimuleerd 
(Perry & VandeKamp, 2000). Daarnaast is het van belang dat binnen een leeromgeving 
opleiders aandacht hebben voor elke docent in opleiding en dat elke docent in opleiding 
aandacht heeft voor elke leerling en dat er aangesloten wordt bij hun individuele behoeftes 
en interesses. Leren betekenisvol en relevant maken is niet alleen belangrijk voor leer-
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lingen, maar net zo belangrijk voor docenten in opleiding. Het gebruik maken van behoef-
tes en interesses zorgt namelijk voor meer motivatie en betrokkenheid (Fullan et al., 2018). 

Ondanks dat deze manier van leren ertoe leidt dat docenten in opleiding en leerlingen 
tijdens de lessen het klaslokaal soms verlaten om bijvoorbeeld buiten te leren, is het 
belangrijk dat de opleider en de docent in opleiding altijd in nabijheid is. De opleider en 
de docent in opleiding leert in de klas, met de klas. Daarin spelen relatie, begeleiding van 
vaardigheden die executieve functies (Jolles, 2016; Kennedy,2017) vereisen naast vakinhou-
delijke expertise een belangrijke rol. Deze werkwijze zorgt ervoor dat docenten in opleiding 
en leerlingen ervaren dat hun motivatie toeneemt wanneer ze de ruimte krijgen om zelf 
leeractiviteiten te ontwerpen en uit te voeren. In de woorden van een groep 8 leerling: 
"Je weet zelf wat je leuk vindt om te doen, en als je iets doet wat je leuk vindt dan ga je daar 
beter door presteren." 

Onderzoek

We hebben bij Teachers College  - middels een case study gericht op het in beeld brengen 
van effectief handelen van de docenten in opleiding en de opleiders - onderzoek gedaan 
naar de kritische succesfactoren van deze wijze van samenwerken. 
De onderzoeksvraag die daarbij gesteld is luidde: Welke good practices van opleiders en 
docenten in opleiding dragen in de afstudeerfase van Teachers Collage bij aan het vorm-
geven van innovatief onderwijs? Daarbij is het belangrijk aan te merken dat dit voor de 
docenten in opleiding zowel hun eigen onderwijs betrof als het onderwijs dat zij ontwerpen 
voor hun leerlingen. 
Daarnaast hebben we op Onderwijsroute 10-14 onderzoek gedaan naar onderwijsontwer-
pen waarin zelfregulerend leren centraal stond. De onderzoeksvraag voor dit deel van het 
onderzoek luidde: In welke mate draagt het betrekken van leerlingen (groep 8) bij aan het 
ontwerpen van leeractiviteiten bij aan de ontwikkeling van zelfregulerend leren van deze 
leerlingen binnen het domein 'mens en natuur' (thema's macht en regels & materie, tijd en 
ruimte). Fullan, Quinn en McEachen (2018) spreken in het kader van deze werkwijze van 
een teacher framed and student led onderwijsontwerp. De bepalende factor voor het bete-
kenisvol samen vormgeven van onderwijs is daarbij de mate waarin de lerenden ontwikkel-
doelen stellen die het voor hen mogelijk maken om steeds complexere niveaus van hun 
ontwikkeling ten aanzien van de 21e eeuwse competenties te verwerven. 

Opbrengsten

Parallel proces

De docenten in opleiding geven aan dat het proces op Teachers College en Onderwijs-
route 10-14 ondanks de verschillen in leeftijd van de doelgroepen opvallend parallel 
loopt ten aanzien van het benutten van ruimte voor het nemen van initiatief, de ken-
merken van lerende gemeenschappen en de specifieke uitdagingen in het leerproces. 
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Bij het aansturen op student-led learning of werken vanuit agency is het van belang dat 
er in het ontwerp bewuste keuzes gemaakt worden welke aansturen op zelfregulerend 
leren en werken en waarbij de lerenden gestimuleerd worden om zelf hun doelen stellen 
(Quaglia & Corso, 2014). Deze werkwijze resulteert naast het leren ten aanzien van de 
inhoud in het ontwikkelen van de persoon (Fullan & Langworthy, 2014).

Docenten in opleiding én leerlingen benutten de ruimte en nemen initiatief

Een andere opvallende opbrengst is de mate waarin docenten in opleiding en leerlingen 
initiatief nemen. Hoewel beide leerroutes aansturen op het geven van leiding aan het 
eigen leerproces en daarbij learner voice (Bray & McClaskey, 2017) stimuleren als basis-
element voor gepersonaliseerd werken op het niveau dat bij de lerende past, laten zowel 
docenten in opleiding als leerlingen zien dat zij ruim buiten de door de docenten 
verwachte kaders gaan. Zo kozen zowel docenten in opleiding als leerlingen ervoor om 
jaarlaag doorbrekend te werken en de samenwerking aan te gaan met docenten in 
opleiding en leerlingen uit een ander leerjaar. Dit is in beide opleidingen door docenten 
niet benoemd als optie maar de docenten in opleiding en leerlingen hebben de vrijheid 
benut om de samenwerking aan te gaan met docenten in opleiding en leerlingen die ook 
gemotiveerd waren voor het behalen van de door hen gestelde doelen. Op de schaal van 
teacher centered - learner centered - learner driven blijken de docenten in opleiding en 
leerlingen door de ruimte die zij ervaren zelf de kaders van learner centered naar learner 
driven te doorbreken en daarmee de docenten uit te dagen met hen mee te ontwikkelen. 

Ten aanzien van initiatief laten zowel docenten in opleiding als leerlingen zien dat zij 
zichzelf academisch uitdagen op het moment dat de opdracht door henzelf vormgege-
ven wordt. Daarbij laten zij vaardigheden zien die niet aanwijsbaar waren in het instruc-
tiedeel maar wel aanwijsbaar zijn in het coachende deel van het docentgedrag. Daarin 
nemen docenten in opleiding en leerlingen dan de leiding over hun leerproces door 
bijvoorbeeld youtube tutorials te kijken of andere docenten in opleiding of leerlingen 
om hulp te vragen.

Lerende gemeenschappen 

Tot de in het onderzoek vastgestelde good practices behoort de fysieke consequentie 
van de shift van de rol van de docent; zowel binnen Teachers College als op Onderwijs-
route 10-14 geven de geïnterviewde docenten in opleiding aan dat zij zich bewust positi-
oneren tussen de leerlingen. Zowel docenten in opleiding als leerlingen geven daarbij 
aan dat dit de drempel om de docent om hulp te vragen verlaagt en het leerproces in de 
flow houdt doordat docenten in opleiding en leerlingen on demand een beroep kunnen 
doen op de docent. Deze basishouding wordt doorgetrokken na de lesdag waarbij de 
geïnterviewde docenten aangeven zich niet terug te trekken in een kantoor of perso-
neelskamer maar onderdeel uit blijven maken van de lerende gemeenschap van docen-
ten in opleiding / leerlingen. Het voordeel daarbij is dat de docenten direct hun 
leerlingen of docenten in opleiding om input kunnen vragen voor hun lesontwerpen en 
docenten in opleiding / leerlingen ook na de lessen bij het zelfstandig werken aan 
opdrachten drempelloos bij docenten terecht kunnen. Tevens spreekt uit de positione-
ring van de docent in de groep dat er sprake is van leren naast elkaar (Fullan et al., 2018). 
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Binnen Teachers College zijn docenten in opleiding zich bewust van de lerende docent 
en binnen Onderwijsroute 10-14 geven de leerlingen aan dat ze wisten dat de docent in 
opleiding met een experiment bezig was. 

Conclusie: leren gaat niet zonder stress

Tot slot kan op basis van het onderzoek naar de good practices ten aanzien van samen-
werking tussen docentopleiders, docenten in opleiding en leerlingen vastgesteld worden 
dat werken vanuit zelfontworpen leeractiviteiten zowel door docentopleiders, docenten in 
opleiding als door leerlingen in eerste instantie ervaren wordt als stressvol. Daarbij geven 
alle betrokken aan dat het werken vanuit de mindset van 'zeg nu maar gewoon wat ik moet 
doen om dit te halen' de comfort zone is en dat het constant stimuleren van het uit die 
mindset van voorgesorteerde opties breken en te werken vanuit je eigen creativiteit (Fullan 
& Langworthy, 2014) een essentieel onderdeel uitmaakt van daadwerkelijk overgaan tot 
veranderd gedrag. Daarbij speelt het bepalen 'hoe je iets dan gehaald hebt' een rol in het 
denken van alle betrokkenen. Bij beide opleidingsroutes wordt gewerkt met een heldere 
competentiematrix waarbij het daadwerkelijk durven werken met behulp van de matrix 
gerichte begeleiding vereist. Daarbij is het van belang dat opleiders en docenten in oplei-
ding zich bewust zijn dat dit in de coaching vereist dat de lerende niet op afstand maar juist 
in nabijheid de ruimte krijgt om zijn eigen onderwijs vorm te geven. 

Daar waar docenten in opleiding en leerlingen in een reguliere setting frustratie ervaren in 
het behalen van doelen, ervaren docenten in opleiding en leerlingen bij het zelf ontwerpen 
van onderwijsactiviteiten frustratie in het proces. "De tofste dingen, brengen de meeste 
stress met zich mee. Ik had er geen stress van gekregen als ik het niet tof had gevonden om 
te doen" (docent in opleiding in de crafstman fase) en ook leerlingen ervaren dat het doen 
van toffe dingen niet altijd soepel gaat, maar dat er uiteindelijk wel de mooiste dingen 
uitkomen.

Wanneer de lerende leert vanuit leiderschap draagt dit bij aan de ontwikkeling van het 
unieke zijn (Levinas, 1981; Biesta, 2013) van de lerende en het inzicht dat het ontdekken 
en volgen van interesses leiderschap vereist. Wanneer je dat aangaat kan je ervaren dat je 
motivatie en betrokkenheid groter worden (Fullan et.al., 2018) en dat leren echt betekenis-
vol kan zijn omdat je zelf zorgt dat het aansluit bij je interesses en dromen (Quaglia & 
Corso, 2014).
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ANDERS KIJKEN NAAR ONDERWIJS EN 
DOCENTEN: WAT KUNNEN WE LEREN VAN 
HET MBO? 

Monique Ridder, Hogeschool Windesheim Zwolle
Ilya Zitter, Hogeschool Utrecht
Elly de Bruijn, Hogeschool Utrecht en Open Universiteit Nederland

In dit artikel vragen we ons af of het lerarentekort in combinatie met de behoeften van 
jongeren, samenleving en beroepspraktijk vraagt om een andere organisatie van onder-
wijs en een breder concept van 'de docent' dan nu het geval is. De noodzaak tot ander 
onderwijs en andere onderwijsprofessionals is wellicht het meest voelbaar in het middel-
baar beroepsonderwijs (mbo) vanwege het doel van dat onderwijs: opleiden voor partici-
patie op de arbeidsmarkt (beroepskwalificatie) naast het opleiden voor participatie in de 
samenleving (burgerschap) en voor doorstroom en leven lang ontwikkelen. Daarnaast 
vanwege de aard van beroepsonderwijs: omdat beroepsopleidingen plaatsvinden in een 
combinatie van de school- en beroepscontext heeft dit onderwijs andere opleiders nodig 
dan de docent zoals die doorgaans wordt opgeleid op lerarenopleidingen. Beroepsonder-
wijs moet enerzijds adaptief zijn naar de studenten, anderzijds responsief naar de 
beroepspraktijk. Dat vraagt om andere opleiders, met andere kwalificaties dan voor alge-
meen vormend onderwijs en dus om anders opleiden. In het mbo en lerarenopleidingen 
voor beroepsgerichte vakken zijn voorbeelden te zien van andere vormen van onderwijs 
en docenten opleiden. Door docenten op te leiden in een wisselwerking tussen lerarenop-
leiding - onderwijspraktijk en daar het beroepsdomein en/of de maatschappelijke context 
actief bij te betrekken ontstaat een actuele, dynamische opleidingsvorm. Deze is aantrek-
kelijk voor jongeren, die zo een bredere maatschappelijk blik kunnen ontwikkelen en voor 
ervaren professionals, die hun beroepskennis en -ervaring op deze manier betekenisvol 
kunnen inzetten voor de volgende generatie. 

Inleiding

Het lerarentekort neemt in alle onderwijssectoren zorgwekkende vormen aan met als 
gevolg lesuitval en een toenemend aantal onbevoegde docenten voor de klas (AOb, 2019). 
Om daar iets aan te doen, moeten we kritisch naar ons onderwijsstelsel kijken. De Onder-
wijsraad (2019) concludeert dat het huidige stelsel herziening behoeft omdat als gevolg van 
segmentatie jongeren uit verschillende sociale groepen elkaar niet meer vanzelfsprekend 
tegenkomen in het onderwijs, overgangsbeslissingen vroeg in de schoolloopbaan leiden 
tot minder mobiliteit en het stelsel niet is gericht op permanente educatie. Dit vraagt om 
een drastische aanpak; een andere organisatie van het onderwijs met minder segmente-
ring en meer aandacht voor contextrijk en toekomstbestendig opleiden voor maatschappij 

Beschouwend artikel
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en arbeidsmarkt. En daarnaast om een breder concept van 'de docent', die dit leren verder 
kan brengen; naast docenten ook professionals uit andere delen van de samenleving zoals 
arbeid en welzijn.1 De noodzaak hiertoe is wellicht het meest voelbaar en zichtbaar in het 
(middelbaar en hoger) beroepsonderwijs (hbo en mbo) vanwege het doel en de aard van 
het onderwijs: opleiden voor participatie op de arbeidsmarkt (beroepskwalificatie) wat met 
zich meebrengt dat leren ook buiten de schoolcontext plaatsvindt en door andere professi-
onals dan docenten wordt begeleid. Dit naast het opleiden voor participatie in de samenle-
ving (burgerschap) en voor doorstroom naar vervolgonderwijs en leven lang ontwikkelen. 
Dat maakt het beroepsonderwijs een interessante context: wat is daar gaande en wat 
kunnen we daarvan leren voor andere onderwijssectoren? We richten ons in dit artikel 
specifiek op het mbo omdat deze onderwijssector een interessante schakel is in ons onder-
wijsstelsel met een heterogene studentpopulatie, meerdere opleidingsdoelen en regule-
rende structuren zoals bevoegdheidsregels die de lerarenopleidingen een noodzakelijke 
partner maken. 

Hoe ziet het mbo-landschap eruit in de (nabije) toekomst, als vorm en 
inhoud van het onderwijs veranderen? 

Het mbo is een onderwijssector die mede door de nauwe relatie met de arbeidsmarkt en 
de beroepspraktijk structureel in beweging is (zie ook De Bruijn & Westerhuis, 2016; De 
Bruijn, Billett, & Onstenk, 2017). Als het gaat om de positionering van het mbo in het onder-
wijsstelsel kunnen we in de nabije toekomst verwachten dat de opgebouwde differentiatie 
in niveaus en leerwegen zal verdwijnen. In de jaren negentig kreeg het mbo een aparte 
status, met een eigen wettelijk kader (de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en maakte 
zich los van het voortgezet onderwijs, zoals dat in 1968 werd gedefinieerd in de Wet op het 
voortgezet onderwijs, ook wel de Mammoetwet genoemd. In het mbo ontstond een 
complex systeem van opleidingen op vier kwalificatieniveaus die via twee leerwegen 
(dagonderwijs en werkplekleren) worden aangeboden. Met de vroege keuze op twaalfja-
rige leeftijd voor de verschillende routes in het voortgezet onderwijs kent Nederland een 
sterk gesegmenteerd onderwijsstelsel met uitval van jongeren bij overgangen in het stelsel 
en omslachtige leerroutes. In het laatste decennium zijn vele initiatieven, praktijken en 
wetgeving ontstaan om differentiatie niet meer vorm te geven via aparte schoolsoorten, 
maar in op maat gesneden routes waarmee omslachtige routes voorkomen kunnen 
worden (vergelijk evaluatie beleidsinterventies in het mbo (NRO, z.d.)). Westerhuis en De 
Bruijn (2017) laten in een analyse van stroomgegevens en een vergelijking met andere 
landen zien dat doorbreking van het omslachtige deelstelsel van (v)mbo in Nederland 
urgent is wil het mbo jongeren perspectief blijven bieden op betekenis- en zinvolle kwalifi-
ceringsroutes. Op basis van adviezen van de Onderwijsraad (2015) en de MBO Raad (2015) 
is in 2018 het programma Sterk Beroepsonderwijs van start gegaan met de actielijnen 1) 
sterker samenwerken in de regio, 2) structureel verankeren routes vmbo-mbo en 3) een 
nieuwe leerweg (Ministerie van OCW, 2018). 

1.  Zie ook De Bruijn, 2019 die in haar oratie 'de significante ander' breed definieert vanuit het perspectief 
van de lerende met het oog op dat wat maatschappelijk van belang wordt gezien om onze jeugd mee te 
geven en toe op te leiden.
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De toenemende behoefte vanuit de beroepspraktijk en op de arbeidsmarkt aan cross over 
kwalificaties en interprofessioneel werken veroorzaakt druk op de gegroeide scheidslijnen 
tussen beroepen. Radicale, systeemdoorbrekende veranderingen tekenen zich af. 
Vanwege inspanningen om allerlei formele scheidslijnen tussen leerwegen op te heffen 
en toenemend maatwerk aansluitend op de behoeften van jongeren en maatschappij, 
verandert ook het profiel van de docent beroepsonderwijs in de brede zin van het woord. 
We spreken daarom ook wel van 'opleider'. Niet meer gebonden aan een bepaald oplei-
dingsniveau, onderwijssoort of (school)vak of zelfs beroepsdomein is een heroriëntatie 
nodig op de kennisbasis en het pedagogisch-didactisch handelen van opleiders én op wie 
die opleiders zijn. 

Een al langer bestaande notie is dat beroepsonderwijs in school en op de werkplek plaats-
vindt en dat daarmee ook die opleider zich zowel op school als op de werkplek bevindt. De 
klassieke tweedeling wordt steeds meer een hybride praktijk waarin leeromgevingen 
kenmerken van beide werelden hebben en nieuwe vormen aannemen en waar ook de 
opleider niet meer zonder meer in het hokje van school of werkplek valt in te delen 
(Bakker, Zitter, Beausaert, & De Bruijn, 2016). In die zin is in het mbo het concept van 
onderwijs en de mbo-docent voor de klas al flink opgerekt: klassikale lessen vormen nog 
maar een klein deel van het mbo-onderwijs. Daarnaast begeleiden mbo-docenten hun 
mbo-studenten in praktijklokalen, fieldlabs, projecten, leerteams op de werkplek en doen 
dat in nauwe samenwerking met opleiders afkomstig uit de beroepspraktijk (werkplekbe-
geleiders, praktijkopleiders, inhoudelijk experts). Wat kunnen we van het mbo leren voor 
de toekomst van het onderwijs in het algemeen?

Eerder hebben we in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders geschreven over samen oplei-
den in het mbo en wat dat van mbo-docenten vraagt (Van Bussel, Brouwer, Ridder, & Zitter, 
2018). We constateren dat in het mbo sprake is van een dynamische interactie tussen mbo, 
beroepspraktijk en maatschappij. Dat vraagt om mbo-docenten, die 
de geur, kleur en smaak van onder andere de zorg, het adminis-
tratiekantoor, de bank en de boekhouder, de kapper en de 
modeboetieks, de procestechniek en de garage kunnen over-
brengen in hun onderwijs (De Bruijn, 2019). Zij geven het 
onderwijs zodanig vorm dat leren en werken logisch met 
elkaar is verweven, dat het past bij de leermogelijkheden en 
ambities van de heterogene groep mbo-studenten én bij de 
vraag vanuit de arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt is voortdu-
rend in beweging. Nederland is een kenniseconomie; nieuwe 
kennis, nieuwe technologie en ook sociaaleconomische en politieke 
ontwikkelingen vragen om andere manieren van werken in bestaande beroepen en om 
nieuwe beroepen. Daarom is er behoefte aan werknemers die wendbaar zijn: die kunnen 
samenwerken, flexibel zijn, kunnen inspelen op innovaties en zo bijdragen aan de samen-
leving (Coenders, 2016).

We concluderen dat mbo-docenten expertise in verschillende expertisegebieden nodig 
hebben, in teamverband werken en dat hun rol verschuift naar het bieden van een meer 
flexibel onderwijsprogramma, naar meer coaching en minder sturende begeleiding en 
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naar een nauwere samenwerking met de beroepspraktijk (Aalsma, Van De Berg & De 
Bruijn, 2014). De lerarenopleidingen hebben geen pasklaar antwoord op de vraag hoe zij 
mensen hierop kunnen voorbereiden. In elk geval is het nodig om niet alleen op te leiden 
vanuit de lerarenopleiding en het mbo als afnemend werkveld, maar daar ook de beroeps-
praktijken bij te betrekken (MBO Raad en Vereniging Hogescholen, 2018). Het model van 
'boundary crossing' (Akkerman & Bakker, 2011) kan worden gebruikt om grenzen over te 
(leren) steken en onderlinge samenwerking vorm te geven en zo mbo-docenten beter voor 
te bereiden op de dynamische context waarin zij komen te werken.

Wat voor mensen heeft het onderwijs dan nodig? 
Kenmerken van het mbo en de mbo-docent

In totaal volgen 507.900 studenten een mbo-opleiding (MBO raad, 2019a). Het mbo wordt 
geconfronteerd met veel veranderingen en vernieuwingen, zoals de introductie van de 
entreeopleiding, het bindend studieadvies, een vereenvoudiging van de opleidingsstruc-
tuur, intensivering van opleidingen, landelijke examinering en de invoering van keuzedelen 
(Turkenburg, Vogels & Sol, 2017). Een centraal vraagstuk voor het mbo is het blijvend 
inspelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, de sector en het regionale werkveld, 
aangezien de praktijk een cruciale rol vervult in het mbo. De mate waarin het mbo dit doet 
en studenten kan toerusten op het werk van vandaag en morgen wordt responsiviteit 
genoemd. Opleidingen kunnen responsief zijn en blijven door intensief samen te werken 
met regionale bedrijfspartners. In het mbo zijn verschillende, innovatieve vormen van 
samenwerking te vinden, waarvoor verschillende termen worden gebruikt, zoals co-maker-
ship (Smulders, Hoeve & Van der Meer, 2013), hybride leeromgevingen (SER, 2017) en 
publiek-private samenwerkingen ofwel PPS-en (MBO Raad, 2019b). De lerende wijkcentra 
waarin mbo- en hbo-studenten en welzijnsprofessionals intensief samenwerken rond de 
ontwikkeling, uitvoering en planning van het welzijnsaanbod zijn een voorbeeld van co-
makership (Xtra, z.d.). De binnenschoolse restaurants van de Middelbare Horeca School 
waar meer dan 1000 betalende gasten per week worden bediend kunnen als een hybride 
leeromgeving worden beschouwd, omdat kenmerken van zowel de schoolse, als de werk-
context samensmelten (Zitter, Hoeve & Aalsma, 2016). Het netwerk Katapult heeft intussen 
ruim 250 publiek-private samenwerkingsverbanden in kaart gebracht (Katapult, z.d.). 

We introduceren de volgende concrete casus2 waaruit blijkt om wat voor soort veranderin-
gen het gaat en welke responsiviteit er wordt verwacht van opleidingsteams in het mbo. 

Casus nieuw opleidingstraject Servicemedewerker ziekenhuis
Binnen ziekenhuizen zijn ontwikkelingen waarbij patiënten op een andere manier 
worden benaderd. Voorbeelden zijn guest-journey, hostmanship, het streven naar 
excellente service voor de patiënt en vacatures voor medewerkers Roomservice. 
Dit soort thema's komen op dit moment nog niet voor in het huidige opleidings-
aanbod. 

2.  Deze case is afkomstig van een student van de Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB). 
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Om hieraan te voldoen hebben een ROC en twee ziekenhuizen de handen ineen 
geslagen en zijn voornemens om samen een nieuw opleidingstraject Servicemedewer-
ker Ziekenhuis te ontwikkelen. Het vormgeven van het opleidingstraject is ontstaan 
vanuit de wens van ziekenhuizen om samen met het ROC studenten op te leiden 
gericht op de gastvrijheid en serviceverlening (hospitality). De opleiding zal plaats gaan 
vinden op de werkplek van de betrokken ziekenhuizen. 

Het is hierbij van belang om in ogenschouw te blijven houden dat het mbo een drievoudige 
kwalificatieplicht kent. Naast het opleiden voor een beroep, gaat het ook om het opleiden 
voor een vervolgopleiding en opleiden voor goed burgerschap (MBO Raad, 2019). Bij 
responsiviteit van het opleidingsaanbod en opleidingscurricula moet het mbo ook rekening 
houden met de andere twee doelen van het onderwijs (Turkenburg e.a., 2017).

Welke expertise hebben mbo-docenten nodig 

om te kunnen functioneren in een responsief opleidingsteam? 

Uit de casus kan worden afgeleid dat van een mbo-docent niet dezelfde expertise wordt 
gevraagd als van een docent die in het voortgezet onderwijs (vo) werkt. De inhoud van 
de geschetste opleiding servicemedewerker in een ziekenhuis, is nieuw voor alle betrok-
ken partners: de mbo-docenten, het ziekenhuispersoneel, de hospitality branche en 
voor de gezondheidssector als geheel. Er is geen specifieke didactiek voor deze inhoud 
beschikbaar, zoals die er wel is voor bijvoorbeeld vakdidactiek voor rekenen of een 
vreemde taal. Hier beginnen de verschillen tussen een mbo-docent en die van docent in 

het vo zich af te teke-
nen. Het begeleiden en 
beoordelen van de 
studenten zal minder 
plaatsvinden in klas-
sieke klaslokalen op 
school, maar zal zich 
voornamelijk op de 
werkplek afspelen. 
Methodieken en instru-
menten voor student-
begeleiding in dit type 
leeromgevingen zijn 
nog volop in ontwikke-
ling (zie Ruimte voor 
wendbaar vakman-
schap, z.d.). Bovendien 
blijkt het vormgeven 
van een dergelijk oplei-
dingstraject op de grens 
van onderwijs en werk 
een complex ontwerp-

Figuur 1. Inhoudelijke expertisegebieden opleiders 
                 in het mbo (uit Aalsma e.a., 2014).

Beroeps-
praktijk

Beroeps-
domein

Vak-
disciplines

Menskunde
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vraagstuk, waar rekening moet worden gehouden met belangen van opleiding, werkveld 
en student (Bouw, Zitter & De Bruijn, 2019). 

Uit het voorbeeld wordt duidelijk dat hoge eisen worden gesteld aan de benodigde 
expertise van opleiders in het mbo. In elk geval kunnen de volgende vier inhoudelijke 
expertisegebieden worden onderkend (Aalsma, Van de Berg & De Bruijn, 2014), zie 
Figuur 1: 
 Beroepspraktijk: kennis en inzicht in het praktisch handelingsrepertoire dat nodig is 

om een beroep te kunnen uitoefenen. In deze casus gaat het bijvoorbeeld om kennis 
over bestaande werkprocessen in ziekenhuizen en de vernieuwende werkprocessen 
rond het verlenen van service aan patiënten. 

 Beroepsdomein: kennis en inzicht in de begrippen en concepten die ten grondslag 
liggen aan de uitoefening van een beroep. Hier betreft het bijvoorbeeld kennis rond 
(facilitaire) dienstverlening in combinatie met kennis uit de zorg. 

 Vakdisciplines: kennis en inzicht die ten grondslag liggen aan de beroepsinhoud. Hier 
bijvoorbeeld om Nederlands, communicatie in het algemeen en met anderstaligen.

 Menskunde: kennis en inzicht in ontwikkelingsprocessen van studenten in relatie tot 
beroepsvorming. Hier zijn dat bijvoorbeeld leerloopbanen mbo-studenten, arbeids-
motivatie, activeringsstrategieën, investeren in relaties en netwerken.

Wat opleiders in het mbo gemeenschappelijk hebben is de pedagogisch-didactische 
basis van waaruit zij handelen en met elkaar samenwerken.

Werken in (extended) opleidingsteams

Bij nadenken over welke expertise mbo-docenten in huis moet hebben, spelen ontwik-
kelingen rond teamvorming een belangrijke rol. In het mbo is in de afgelopen 10 jaar het 
onderwijsteam een belangrijke organisatie-eenheid geworden (Kennisrotonde, 2016). 
Al in 2009 is in het professioneel statuut van het mbo opgenomen dat het onderwijs-
team de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs heeft (van der 
Meer, 2017). Gezien het belang van leren in de praktijk en de intensieve samenwerking 
met het werkveld, wordt ook wel gesproken over extended teams waarin opleiders van 
zowel de onderwijsinstelling, als uit de beroepspraktijk samen zorgdragen voor de kwali-
teit van het onderwijs (Mazereeuw, Wopereis, & McKenney, 2013; Nieuwenhuis, 2013). 
Vanuit een teamperspectief is de benodigde expertise geen individueel vraagstuk, maar 
een teamverantwoordelijkheid. Het is van belang dat in een team een variëteit aan 
expertise aanwezig is en dat samen alle expertisegebieden worden gedekt (Aalsma e.a., 
2014). Een deel van die expertise is belegd bij professionals in het werkveld. In de casus 
betekent dit dat niet iedere betrokken mbo-docent over kennis uit alle expertisegebie-
den rond serviceverlening in ziekenhuizen hoeft te beschikken. Wel is het nodig dat deze 
expertise aanwezig is in het (extended) team. 

Beroepsprofiel van de docent in het beroepsonderwijs

De hiervoor beschreven verwachtingen die we hebben over mbo-docenten en mbo-
teams zijn terug te vinden in het beroepsprofiel. Recent is een beroepsbeeld opgesteld 
onder regie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en de beroeps-
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vereniging BV MBO met inbreng van mbo-docenten, bestuurders, leidinggevenden, 
hr-medewerkers, lerarenopleiders, onderzoekers en vakbonden (BV MBO, 2019). In dit 
beroepsbeeld zijn twee aspecten gericht op de inhoud (beroeps-/vakinhoud en beroeps-
/vakdidactiek), twee aspecten gericht op lerenden (studentbegeleiding en pedagogiek-
didactiek) en daarnaast zes bredere aspecten gericht op docent-handelen, namelijk 

ontwerpen, onderzoeken, ondernemen, professionaliseren, zorg-
dragen voor teamontwikkeling, beleid maken en organise-

ren. Ook worden vier contexten benoemd: vakgebied, 
werkveld, bedrijfsleven en samenleving (Beroepsbeeld 
mbo-docent, 2019). Uit dit beroepsbeeld komt sterk naar 
voren dat het docentschap veel meer omvat dan het 
student-docent-proces dat in de kern ligt. Een mbo-

docent moet kunnen functioneren in een team dat 
midden in de regio en de samenleving staat. 

Voor lerarenopleidingen die ook opleiden voor docenten 
in het vo en po zijn deze ontwikkelingen interessant en relevant. 

In het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) zien we vergelijkbare ontwikkelingen. 
Onderwijsvernieuwingsscholen zoeken de verbinding met de wereld om hen heen, 
bijvoorbeeld door de wijk de school in de halen (po) of leerlingen projecten buiten 
school te laten doen (vo). Onder de naam Curriculum.nu buigen docenten, schoolleiders 
en school zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
moeten kennen en kunnen om aansluiting te houden bij maatschappelijke ontwikkelin-
gen. De Onderwijsraad (2018) plaatst hierbij de opmerking: “Curriculumontwikkeling is 
daarom nooit 'af', maar hoort een continu en dynamisch proces te zijn.” Dit houdt in dat 
net als in het mbo, ook in het po en vo responsiviteit nodig is. Hetzelfde geldt voor het 
werken in teams, wat al in 2011 één van de aanbevelingen van de Onderwijsraad was 
om het beroep van docenten aantrekkelijk te maken. Werken in sociale verbanden kan 
de competenties van docenten versterken en leiden tot betere leerprestaties zoals is 
aangetoond voor taal en rekenen (Hargreaves, 2019)

De geschetste ontwikkelingen in het beroepsonderwijs hebben consequenties voor de 
wijze waarop docenten voor het mbo worden opgeleid; namelijk met meer aandacht 
voor het brede beroepsbeeld en met partners uit meerdere contexten naast het docent-
student-proces als kern. Deze consequenties kunnen voor lerarenopleidingen in brede 
zin, dus ook voor vo en po, inspirerend en relevant zijn. Van het vo en po wordt steeds 
meer responsiviteit gevraagd, de maatschappij komt ook daar steeds meer de klas in. 
Bovendien worden in het vo en po de eisen die aan docenten worden gesteld breder 
en wordt het belang van samenwerken in een team groter. Deze teams gaan zich even-
eens bewegen over de grenzen van de schoolorganisatie, zoals in het po, waar steeds 
meer samenwerking wordt gezocht in de wijk. Zoals hiervoor beschreven is in het mbo 
ruime ervaring met en onderzoek naar de bredere rol van de docent die is ingebed in 
een team, waarmee responsief onderwijs in nauwe samenwerking met de buitenwereld 
wordt verzorgd. Het po en vo kunnen de beschikbare kennis en expertise contextua-
liseren naar de eigen sector en inkleuren voor eigen regionale samenwerkingsverban-
den. 

Net als het 
mbo zoeken onder-
wijsvernieuwings-

scholen verbinding
 met de wereld om 

hen heen.
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Wat vraagt het van lerarenopleidingen om deze toekomstige 
onderwijsprofessionals op te leiden?

Toekomstige onderwijsprofessionals hebben een veelomvattende taak, werken in een 
(extended) team en staan middenin de regio en samenleving. Om aan te kunnen sluiten 
bij de actualiteit van de beroepspraktijk of de maatschappij is het vaak nodig zelf onderwijs 
te ontwerpen, zowel leerinhoud, leermaterialen en toetsing, passend bij het niveau en de 
leermogelijkheden van de leerlingen of studenten en te kunnen opereren in verschillende 
contexten. Het ontwerpen van dit onderwijs is een complexe ontwerptaak, waar geen kant-
en-klare methode voor kan worden ingekocht. Het gaat hier om maken van een inhoude-
lijk, ruimtelijk, instrumenteel, temporeel en sociaal ontwerp, waarover nog minimaal 
ontwerpkennis beschikbaar is (Bouw et al., 2019). In een goed onderwijsontwerp zijn deze 
ontwerpen bovendien in constructive alignment (Biggs, 2003) met vormen van toetsen en 
beoordelen. Wie zijn de onderwijsprofessionals die zijn toegerust op het ontwerpen, 
uitvoeren en beoordelen van toekomstig onderwijs en hoe leiden we ze op?

Bekwaamheidseisen en bevoegdheden

Lerarenopleidingen hebben de complexe taak studenten te bekwamen in de onderwijs-
inhoud - de vakdiscipline waarin een student gaat lesgeven - en in de pedagogisch-didac-
tische kennis en vaardigheden en houding die daarvoor nodig zijn. Dit is omschreven in 
de generieke bekwaamheidseisen (Ministerie van OCW, 2017). Aanvullend is voor elke 
vakdiscipline in het voortgezet onderwijs (Engels, wiskunde en het vakgebied gezond-
heidszorg & welzijn) een kennisbasis vastgelegd die landelijk wordt getoetst. Voor veel 
beroepsgerichte vakken zoals die van de technische beroepen is dit niet het geval. De 
bekwaamheden van docenten in het beroepsonderwijs zijn nader uitgewerkt in verschil-
lende documenten: het beroepsbeeld van de lerarenopleidingen technische beroepen, 
waarin de rol van co-createur expliciet is benoemd, in het kwalificatiedossier voor de 
docent mbo (MBO Raad, 2015) worden de 6 taken van de mbo-docent beschreven, met 
onder meer taak 4) begeleiden van de leerloopbaan van de student en taak 5) actief 
betrokken zijn bij de beroepspraktijkvorming en voorjaar 2019 is het eerder genoemde 
beroepsbeeld van de mbo-docent verschenen. In al deze documenten is een sterke 
focus op de verbinding tussen opleiding en beroepspraktijk en het werken in een team. 

Wie worden op de lerarenopleidingen opgeleid voor het mbo? 

Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs kennen sinds 2017 twee afstudeerrichtingen: 
voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs. De lerarenopleidingen beroepsgerichte 
vakken zoals gezondheidszorg & welzijn, technische beroepen en economie leggen in 
hun curriculum logischerwijs veel nadruk op de afstudeerrichting beroepsonderwijs. 
Vooral studenten van deze laatste lerarenopleidingen zijn afkomstig van een verwante 
mbo niveau 4 opleiding en/of werkzaam in de sector, hebben praktijkervaring in de 
sector en de ambitie om docent te worden. Deze studenten (docenten in opleiding) 
volgen een tweedegraads lerarenopleiding, als voltijds dagonderwijs, deeltijdonderwijs 
of via afstandsleren, lopen leerwerkstages op een mbo of vmbo en worden bevoegd om 
in zowel vmbo als mbo te les te geven. Een tweedegraads lerarenopleiding is echter niet 
voor elke aankomend docent in het beroepsonderwijs beschikbaar of aantrekkelijk. 
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Bijvoorbeeld een kapper moet dan de lerarenopleiding gezondheidszorg & welzijn 
volgen, en dus voldoen aan de brede inhoudelijke kennisbasis gezondheidszorg & 
welzijn, met onderwerpen als gezonde voeding en verpleegkundige basiszorg. Het alter-
natief is om vanuit de beroepspraktijk in te stromen in het mbo-onderwijs en een peda-
gogisch didactisch getuigschrift (PDG) te halen. Daarmee is de docent echter niet 
bevoegd voor het vmbo. Een mbo-docent installatietechniek met een PDG kan bijvoor-
beeld geen overstap maken naar het vmbo-profiel PIE (produceren, installeren en ener-
gie). Deze tweedeling draagt niet bij aan het oplossen van het lerarentekort dat vooral 
voor de sector techniek urgent is. Een stelselwijziging om dit aan te pakken is in de maak. 
De praktijkopleiders, die mbo-studenten begeleiden in de beroepspraktijkvorming op de 
werkplek, zijn vakmensen. De scholing, die zij volgen is gericht op motiveren, het geven 
van instructie en feedback, het voeren van begeleidingsgespreken en beoordelen van 
beroepsprestaties en wordt verzorgd door de Samenwerkingsorganisatie Beroepson-
derwijs en Bedrijfsleven (SBB).

Anders opleiden in een hybride omgeving

Mbo-docenten, die voldoen aan bovenstaande bekwaamheden, moeten worden opge-
leid in een hybride omgeving van lerarenopleiding, onderwijspraktijk én het verwante 
werkveld, zo wordt door de Vereniging Hogescholen, ADEF en MBO Raad bepleit in een 
gezamenlijke agenda. Een hybride leeromgeving kan ruimte bieden om een eigen oplei-
dingstraject vorm te geven, waarin eerder verworven bekwaamheden kunnen worden 
gehonoreerd, geleerd kan worden op de werkplek en een passend tijdpad kan worden 
uitgezet, wat aantrekkelijk is voor zij-instromers en mogelijkheden biedt om andere 
actoren zoals praktijkopleiders te betrekken in een gezamenlijk leerproces.

Met Samen Opleiden wordt het leren op de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk 
verbonden (van Bussel et al, 2018). Daarnaast is het van belang dat de leraar-in-oplei-
ding ook kennis en ervaring opdoet in het verwante werkveld. Een voorbeeld daarvan 
is een project van het innovatiecluster Kind & Educatie in Zwolle: leraren-in-opleiding 
én lerarenopleiders gezondheidszorg & welzijn participeren samen met professionals 
en mbo- en hbo-studenten van verschillende opleidingen in leerteams gericht op inter-
professioneel leren werken. De leraren-in-opleiding slaan twee vliegen in één klap: zij 
verdiepen hun pedagogische kennis (onderdeel van de kennisbasis) én doen ervaring 
op met het begeleiden van leerteams als toekomstig mbo-docent.

Een andere vorm van co-makership is het Teacher Tech College: deze variant van de tech-
nische lerarenopleiding gaat uit van flexibel, creatief en gepersonaliseerd onderwijs voor 
mbo-docenten die reeds in het beroepsonderwijs werkzaam zijn en die een 'opscholing' 
van kennis en vaardigheden wensen of nodig hebben. De student stelt een plan op en 
gaat vooral in de eigen onderwijs- en beroepspraktijk aan de slag en bouwt een uitge-
breid netwerk binnen en buiten school op (Tech Your Future, 2015). De opleiding is in 
opdracht van ROC van Twente vormgegeven door het expertisecentrum voor techniek-
onderwijs TechYourFuture, een samenwerkingsverband van hogescholen Windesheim en 
Saxion en de Universiteit Twente. De ervaringen uit dit traject hebben onder meer geleid 
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tot een sterker regionaal samenwerkend netwerk van lerarenopleidingen en roc's, 
meer expertise op het gebied van opleiden op de werkplek, het bieden van maatwerk 
en versterkte aandacht voor co-creatie in de reguliere lerarenopleidingen beroepson-
derwijs van Windesheim.

Docenten opleiden in interprofessionele extended teams

Hoewel hier geleidelijk verandering in komt, zijn lerarenopleidingen traditioneel ge-
organiseerd per vakdiscipline: de leraren-in-opleiding van de lerarenopleiding Engels 
volgen grotendeels gezamenlijk onderwijs, hetzelfde geldt voor de leraren-in-opleiding 
wiskunde of economie. Slechts in een beperkt aantal modules, projecten en in minoren 
is sprake van gemixte groepen. Alleen als leraren-in-opleiding stage lopen in het mbo 
doen zij ervaring op met het werken in een opleidingsteam. Leraren-in-opleiding worden 
op deze manier vooral opgeleid om hun eigen vak te doceren. In het mbo is het echter 
van belang om de eigen vakdiscipline te plaatsen in de context van het beroep waarvoor 
wordt opgeleid en de studenten te leren wat daarvoor relevant is. In het voorbeeld van 
de opleiding servicemedewerker in het ziekenhuis moeten de lessen Engels worden 
toegespitst op communicatie met cliënten en collega's in het ziekenhuis. Leraren-in-
opleiding zouden al in de lerarenopleiding vertrouwd moeten raken met het werken in 
interprofessionele teams (Zitter, 2018). 

Daarvoor is nodig dat opleidingsteams van de lerarenopleidingen naast lerarenopleiders 
vanuit verschillende vakdisciplines bestaan uit vo- en mbo-docenten en opleidingspart-
ners uit beroepsdomeinen en maatschappelijke organisaties. Dat betekent een uitbrei-
ding van het regionale netwerk Samen Opleiden. Een dergelijke constructie vraagt veel 
afstemming, coördinatie en de bereidheid om vanuit elkaars perspectief te kijken naar 
de gezamenlijk opdracht: het opleiden van docenten. De leermechanismen van 
boundary crossing kunnen daar behulpzaam bij zijn (Bakker et al, 2016).

Flexibel opleiden 

De reguliere tweedegraads lerarenopleiding is een traject van vier jaar voltijds onder-
wijs. De opleiding start met een oriëntatiefase (is het onderwijs iets voor mij?), gevolgd 
door een hoofdfase waarin eerst het accent ligt op het omgaan met leerlingen en mbo-
studenten (klassenmanagement, pedagogisch handelen, didactische werkvormen) en 
daarna meer focus komt op het verzorgen van inhoudelijke goed onderwijs. Uitgangs-
punt voor een dergelijk curriculum is de veronderstelling dat alle studenten van de lera-
renopleiding eenzelfde startpunt hebben. Dat is niet het geval. Bij de lerarenopleidingen 
beroepsonderwijs op Windesheim maken leraren-in-opleiding sinds 2018 daarom een 
eigen roadmap: zij stellen een plan op waarin zij aangeven hoe zij aan de opleidingseisen 
denken te gaan voldoen. Daarvoor kunnen zij het aangeboden onderwijs volgen of voor 
een andere aanpak kiezen. Bijvoorbeeld door te leren in de onderwijscontext of in het 
beroepsdomein. De keuze hiervoor is ingegeven door de doelgroep van deze leraren-
opleidingen: veel studenten zijn naast hun opleiding werkzaam in de beroepspraktijk 
en kunnen zo hun werkplek benutten voor het leren. Voor een deel van de leraren-
in-opleiding is het in het kader van de experimenten flexibilisering hoger onderwijs 
mogelijk om hun opleiding te flexibiliseren; zij maken per studiejaar een afspraak over 
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het aantal te behalen studiepunten en betalen collegegeld naar rato (Ministerie van 
OCW, 2016). Dit stelt hen in staat om naast hun opleiding bijvoorbeeld te ondernemen, 
mantelzorgen of topsporten. Een dergelijke flexibele route is aantrekkelijk voor professi-
onals die docent willen worden. Recent is veel aandacht voor de hybride docent, die 
werken als docent in de onderwijsinstelling met werken als professional in de beroeps-
praktijk combineert. De lijnen tussen onderwijs en beroepspraktijk zijn daardoor kort, 
ontwikkelingen kunnen op de voet gevolgd worden en snel in het onderwijs geïmple-
menteerd worden en er zijn loopbaanmogelijkheden in het onderwijs én in de beroeps-
praktijk. 

Tot slot

Het onderwijs verandert, kinderen in het basisonderwijs en jongeren in vo en mbo hebben 
andere leerbehoeften en dat geldt ook voor de studenten van de lerarenopleidingen. Het is 
belangrijk aan deze vraagstukken tegemoet te komen om zo bij te dragen aan een oplos-
sing voor het docententekort en responsiever te kunnen opleiden. Dit betekent een omslag 
voor de lerarenopleidingen. De focus van lerarenopleidingen kan 
niet meer alleen gericht zijn op de afnemende onderwijspraktijk, 
maar moet zich uitbreiden naar de maatschappelijke en 
beroepscontext. Onderdeel van de bekwaamheidseisen van 
de onderwijsprofessional moet het vermogen zijn om de 
onderwijsinhoud voortdurend aan te passen aan de actuali-
teit als gevolg van nieuwe vak- en beroepskennis, nieuwe 
technologie, politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen. 
Daarvoor is samenwerken in een interprofessioneel en exten-
ded team met leden binnen en buiten de onderwijsinstelling nood-
zakelijk. Het gaat ook om interprofessionele opleiders die hun 
docentberoep combineren met een ander beroep zoals verpleegkundige, maatschappelijk 
werker, installatietechnicus. Dat vraagt om een andere focus bij het opleiden van onder-
wijsprofessionals: flexibel, multidisciplinair en in een consistente hybride leeromgeving. Bij 
de lerarenopleidingen van beroepsgerichte vakken wordt deze urgentie nu al het meest 
gevoeld en zijn mooie voorbeelden te vinden. Ook voor lerarenopleidingen po en vo geldt 
dat zij op zoek moeten gaan naar relevante, regionale partners om hun opleidingsteam te 
versterken. Dit maakt het docentberoep en de lerarenopleiding aantrekkelijker voor jonge-
ren en zij-instromers, die daarmee geen definitieve keuze voor alleen het onderwijs 
hoeven te maken.
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