
Rondgang langs de lerarenopleidingen 
Perspectief 
Leraar word je niet zomaar. Het is een prachtig vak. Maar het is ook een complex vak, dat hoge 
eisen stelt. En dat van iedere leraar de bereidheid vraagt om ook zélf te blijven leren. We weten 
dat goed onderwijs begint bij goede leraren. En goede leraren beginnen bij goede 
lerarenopleidingen. Kennis en vaardigheden vormen altijd de basis, het uitgangspunt. Omdat 
kennis steeds sneller vernieuwt en veroudert, zal het hoger onderwijs, naast kennis en expertise, 
meer aandacht moeten besteden aan socialisatie (leren voegen in sociale verbanden) én 
persoonsvorming (onafhankelijk creatief denken en doen). Het gaat om een goede balans tussen 
deze onderwijsdoelen, waarbij bildung méér centraal komt te staan als een rode draad binnen de 
opleidingen. 
 
Dit geldt in het bijzonder voor lerarenopleidingen. De leraren die hier worden opgeleid hebben 
immers de taak om ook hun leerlingen voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in deze 
vernieuwende wereld. Dat stelt hoge eisen aan leraren. Een goede voorbereiding van leerlingen op 
hun toekomstige rol in de maatschappij vergt een verandering in de rol, inzet en houding van de 
leraar. Toekomstbestendig onderwijs. Opleiders hebben de sleutel in handen om nieuwe generaties 
voor te bereiden op hun plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De lerarenopleidingen 
moeten daarom nú de leraar van de toekomst, dus de huidige studenten aan lerarenopleidingen, 
opleiden. 
 
De lerarenopleidingen spelen daarom een belangrijke rol in de realisatie van de Lerarenagenda. De 
lijnen in de Lerarenagenda volgen de loopbaan van de leraar. Lerarenopleidingen spelen een grote 
rol in de fase van de opleiding, in het aanbieden van aantrekkelijke routes en in de begeleiding van 
beginnende leraren. Dit vergt responsieve en flexibele instellingen die leraren opleiden die in staat 
zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van zichzelf en van de leerlingen die zij 
opleiden. Over deze opdracht en wat daarvoor nodig is en de relatie met de lerarenagenda, ga ik 
graag in vier regionale bijeenkomsten het gesprek aan met de diverse lerarenopleiders. Dat doe ik 
aan de hand van vier thema’s.     

Responsiviteit en bildung (29 juni, Leiden) 
Het beroep van leraar is complex en uitdagend en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. 
Wij verwachten van lerarenopleidingen dat zij de leraren van de toekomst opleiden. Dat stelt niet 
alleen hoge eisen aan toekomstige leraren maar ook aan de kwaliteit van de opleidingen. Die 
kwaliteit kan alleen goed worden neergezet door responsieve opleidingen die nauw samenwerken 
met scholen waarvoor zij leraren opleiden. Het leren binnen de opleiding en in de (stage)praktijk 
van een school moeten goed op elkaar zijn afgestemd. 
 
Opleidingsscholen zijn daarvoor een goed voorbeeld. Het curriculum van de lerarenopleidingen 
moet aansluiten bij de behoeften van scholen. Zo hebben de hbo-lerarenopleidingen, als respons 
op kritiek op het curriculum, stevig geïnvesteerd in het versterken van de kenniscomponent. Deze 
slag was nodig en werpt zijn vruchten af! Maar het opleiden van leraren houdt meer in dan het 
aanleren van kennisoverdracht. Ook socialisatie en persoonsvorming zijn belangrijke onderdelen 
van de lerarenopleiding. Het gaat ook om de rol van leraar als waardendrager, toekomstmaker en 
voorbeeldfiguur. Het leraarschap vergt grondige aandacht voor persoonlijke vorming, bildung: 
nadenken over de vragen zoals ‘wie ben ik in relatie tot de wereld om mij heen’, ‘wat draag ik bij 
aan de samenleving’ als onderdeel van de vorming en houding als professional. Bildung gaat over 
studenten kritisch en zelfstandig leren nadenken, leren hoe om te gaan met moeilijke vraagstukken 
in de klas, uitdagen, onderzoeken waar ze voor staan als leraar, als drager van normen en 
waarden. 
 
Lerarenopleidingen leggen daarvoor de basis. Hoe kunnen lerarenopleidingen daar - samen met 
studenten, docenten, stagebegeleiders en leerlingen – vorm aan geven? In de lerarenagenda 
komen de thema’s instroom en kwaliteit van de lerarenopleidingen terug in agendalijn 1 “hogere 



kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende studenten voor de lerarenopleiding” en 2 “de 
hogescholen en universiteiten gaan door met het verbeteren van de kwaliteit van de 
lerarenopleidingen”. Tijdens de rondgang wordt gediscussieerd aan een ‘open space’-tafel en zes 
thematafels: 
 
- Responsiviteit : nieuwe vormen van samenwerking 
- De invulling van Bildung 
- Leraarvaardigheden van de toekomst 
- Kwaliteit lerarenopleidingen 
- Bildung: een stevige plek in de lerarenopleiding 
- Kwaliteit lerarenopleiders  

Flexibilisering en maatwerk (7 september, Groningen) 
 
Als we willen dat het onderwijs een interessante optie blijft voor genoeg mensen én voor de juiste 
mensen, dan moeten we ook nadenken over hoe we mensen kunnen trekken die nu niet kiezen 
voor het onderwijs. Maar die het voor de klas wel heel goed zouden doen, ook als ze niet 30 jaar 
voor de klas willen staan of pas later in hun loopbaan voor het onderwijs kiezen. Soms is er geen 
aantrekkelijke route, is deze te lang, te weinig uitdagend of wordt er te weinig recht gedaan aan 
eerder opgedane werkervaring. Flexibilisering en meer maatwerk kunnen hierbij helpen. 
Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om de educatieve minor in het wo na de bachelor te 
volgen. Of door in het wo te werken met onderzoeken naar vakinhoudelijke geschiktheid zodat 
meer mensen toelaatbaar zijn tot de educatieve minor of ulo, of met trajecten voor ambitieuze 
pasafgestudeerde academici. 
 
In het hbo start de Hogeschool Utrecht met een tweevakkige lerarenopleiding waardoor mensen in 
twee vakken een bevoegdheid kunnen halen. Voor mensen die werken en leren willen combineren 
of op latere leeftijd het onderwijs in willen, kan de zij-instroomroute aantrekkelijk zijn. De Boston 
Teacher Residency is een heel inspirerend voorbeeld. Hier gaat het om mensen die met een 
geweldige ‘drive’ een ‘second career’ in het onderwijs starten. Van de 500 aanmeldingen worden er 
ongeveer 40 geplaatst. Het traject tot aan de onderwijsbevoegdheid duurt vier jaar en wordt 
grotendeels ‘on the job’ afgelegd. 
 
Wat kunnen wij hier van leren? En hoe kunnen programma’s als Eerst de Klas door ontwikkelen 
zodat de beweging groter wordt en echt een verschil gaat maken? Of hebben we een heel andere 
aanpak nodig? Lerarenopleidingen staan voor de uitdaging om met meer flexibele routes en 
maatwerk meer mensen naar de opleidingen te trekken. Met als doel het aantrekken van de beste 
mensen maar ook het wegwerken van tekorten, mét behoud van kwaliteit. In de lerarenagenda 
komt het  thema flexibilisering van de lerarenopleiding terug in agendalijn 3 “lerarenopleidingen 
kunnen met aantrekkelijke en flexibele leerroutes meer doelgroepen aantrekken”. 

Onderwijs en carrière (14 september, Doetinchem) 
 
Tijdens de lerarenopleidingen worden kennis en vaardigheden meegegeven waarmee studenten als 
zij klaar zijn met de opleiding startbekwaam zijn voor het leraarschap. Niet alles hoeft en kan 
tijdens de initiële opleiding worden aangeleerd. Veel kan ook tijdens de loopbaan.  De vraag is wat 
de rol van de lerarenopleiding is bij de begeleiding van startende leraren, het leven lang leren van 
leraren en  het vormgeven van verschillende carrièrepaden. Het vormgeven van een loopbaan in 
het onderwijs gaat niet altijd van een leien dakje. Zo ervaren beginnende leraren hun werk vaak 
als ‘overleven’. Zij krijgen nauwelijks de kans om te groeien van ‘start bekwaam’ naar 
‘vakbekwaam’. 
 
Goede begeleiding is vaak ver te zoeken. Terwijl we weten hoe belangrijk die begeleiding is voor 
het behoud van beginnende leraren voor het onderwijs en voor het gevoel van leraren voldoende 
toegerust te zijn om zich verder te ontwikkelen. Met de ‘juniorleraren’ van de Hogeschool van 
Amsterdam en de begeleidingsmethode van de Universiteit van Groningen worden wel al goede 



stappen gezet. Hoe kunnen lerarenopleidingen er aan bijdragen dat deze beweging groter wordt? 
Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol, maar we zien zeker ook een taak weggelegd voor 
lerarenopleidingen. Hoe kunnen lerarenopleidingen dit oppakken en hiermee ook hun eigen 
opleiding verrijken? 
 
Ontwikkeling vraagt een lerende houding van leraren, waarbij samenwerking met collega’s en peer 
review belangrijke instrumenten zijn. Wij verwachten van scholen een ambitieuze leercultuur die 
leraren stimuleert zich te blijven ontwikkelen en de talenten van leerlingen tot hun recht laat 
komen. Daarom verwachten wij van lerarenopleidingen dat zij hiervoor de basis leggen en ook na 
de opleiding een rol blijven spelen bij de doorontwikkeling van leraren. 
 
De huidige generatie hoogopgeleiden wil in het algemeen vooral kiezen voor een loopbaan met 
mogelijkheden om te switchen, niet een baan die qua inhoud tot het pensioen vaststaat. Maar we 
willen ook dat leraren die 10 jaar geleden met passie voor het onderwijs zijn begonnen, die passie 
nog behouden. Er is dus een spanningsveld tussen leraren behouden voor het onderwijs vs een 
nieuwe doelgroep aantrekken vs het onderwijs zo aantrekkelijk laten zijn dat werknemers van 
buiten het onderwijs instromen vs het onderwijs zodanig als onderdeel van een loopbaan 
presenteren dat het vak geen ‘fuik’ is. Dit past bij de benadering van de leraar als professional die 
regie neemt over zijn eigen loopbaan en zorgt voor zijn eigen mobiliteit. 
 
De vraag is: hoe behouden we leraren voor een loopbaan binnen het onderwijs, waarbij zij over het 
algemeen voor de klas blijven staan maar er tegelijkertijd mogelijkheden zijn om zichzelf breed te 
blijven ontwikkelen? Hierbij valt onder ander te denken aan programma’s als ‘Promodoc’, waarbij 
een promotietraject gecombineerd wordt met lesgeven in het primair of voortgezet onderwijs. In 
de lerarenagenda komen de  thema’s rondom onderwijs en carrière terug in agendalijn 3 
“lerarenopleidingen kunnen met aantrekkelijke en flexibele leerroutes meer doelgroepen 
aantrekken” en 4 “de startende leraar ontwikkelt zich na de opleiding tot een volledig bekwame 
leraar”. 

Opleiden voor het beroepsonderwijs (28 september, Eindhoven) 
 
Het opleiden van leraren voor het beroepsonderwijs is een apart thema dat bijzondere aandacht 
vraagt. Op dit gebied speelt veel, zoals de maatregelen gericht op verbetering van de kwaliteit van 
de opleidingen en de acties gericht op meer belangstelling voor het leraarschap in het mbo. Omdat 
tweedegraads lerarenopleidingen te eenzijdig gericht zijn op avo-onderwijs voeren zij twee 
afstudeerrichtingen (avo en bo) in. De kwaliteit van de zij-instroomtrajecten t.b.v. leraren in het 
mbo wordt verbeterd en in vak bachelor opleidingen wordt een educatieve minor geïntroduceerd 
om studenten te interesseren voor het leraarschap. Een bijzonder probleem is de forse terugloop in 
belangstelling van jongeren voor het beroep van leraar in met name de technisch beroepsgerichte 
vakken in het (v)mbo. 
 
De situatie dreigt dat de opleidingsinfrastructuur zodanig afneemt, dat niet meer in de kwalitatieve 
en kwantitatieve behoefte aan leraren kan worden voorzien. Veel ROC’s geven in overwegende 
mate de voorkeur aan leraren die al ervaring hebben in de praktijk van het beroep waarvoor ze 
opleiden en al enige “senioriteit” hebben. Zij halen door zij-instroom hun bevoegdheid. ROC’s 
werken in onderwijsteams. Het aandeel leraren daarbinnen moet scherp in beeld komen. Hoe 
kijken betrokkenen in de praktijk aan tegen de ontwikkelingen m.b.t. het opleiden van docenten 
voor het (v)mbo? Wat is het effect van de maatregelen en wat is er meer nodig? In de 
lerarenagenda komt het thema opleiden voor het beroepsonderwijs terug in agendalijn 3 
“lerarenopleidingen kunnen met aantrekkelijke en flexibele leerroutes meer doelgroepen 
aantrekken”. 
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