
Derde voortgangsrapportage voorlopers lerarenopleidingen 
 
In de Nationale Onderwijsweek blijven de lerarenopleidingen natuurlijk niet onbesproken. Ik richt de 
schijnwerper op de voorlopers. Ruim anderhalf jaar (voorjaar 2014) bundelen lerarenopleiders hun 
krachten rond thema’s die de minister en de staatssecretaris als uitdagingen formuleerden in de 
Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil (2013). Bij de start meldden zich 26 
belangstellende instituten als voorloper en op dit moment is het aantal deelnemers al meer dan 
verdubbeld naar ruim 50 actief betrokken lerarenopleidingen uit het hbo en het wo. 
 
Het voorloperstraject is dynamisch en flexibel. Er komen groepen bij rondom thema’s waarvoor we 
twee jaar geleden de handen nog niet gezamenlijk op elkaar kregen zoals ICT. En er stoppen groepen 
omdat het thema anderszins aandacht krijgt.  We zien ook dat het aantal deelnemers voor de 
bestaande groepen toeneemt zoals bij Bildung en Opleiden in de School  en er zijn lerarenopleidingen 
die aansluiten bij deelactiviteiten die voorlopers organiseren zoals bij de treinreis op 15 oktober 
rondom de Mannen op de pabo.  
 
De minister volgt het voorloperstraject met veel belangstelling. Om de paar maanden mag ik haar 
bijpraten over de voortgang. Ter voorbereiding van ons laatste gesprek (op 14 juli j.l.) is een ambtelijk 
verslag gemaakt dat ik als bijlage toevoeg. De minister heeft niet alleen een actieve rol bij onze 
gezamenlijke bijeenkomsten zoals afgelopen voorjaar in Leiden maar ook bij bijzondere 
evenementen van voorlopers zoals binnenkort bij de treinreis. En ze steekt niet onder stoelen of 
banken dat ze enthousiast is over de samenwerking tussen de opleiders en de kwaliteitsslag die op 
deze manier van onderop gemaakt wordt. Tijdens haar recente rondgang langs de lerarenopleidingen 
refereerde ze meerdere keren aan het voorloperstraject. 
 
Voor de meer algemene bevindingen van het afgelopen half jaar en de stand van zaken per 
voorlopersgroep verwijs ik gemakshalve naar het eerder genoemde ambtelijke verslag van juli. 
 
Na de zomervakantie lieten meerdere voorlopers  weer van zich horen.  

 Zo was er op 1 oktober een druk bezochte en boeiende  landelijke Bildungsconferentie voor 
lerarenopleiders met bijzondere sprekers zoals  Marli Huijer (denker des vaderlands) die ons 
waarschuwde voor depolitisering van het begrip. Maar liefst tien lerarenopleidingen waren 
betrokken bij de organisatie en het geven van workshops en omdat de conferentie  met 175 
deelnemers overtekend was, wordt herhaling overwogen.  

 Op 7 oktober presenteren meerdere  voorlopers zich net als vorige jaar tijdens het 
Lerarencongres in Den Bosch.  

 Op 13 oktober komt de nieuwe voorlopersgroep ICT in Utrecht bij elkaar rondom het thema 
blended learning.  

 Op 15 oktober is de lang geplande treinreis van Leeuwarden naar Eindhoven. En wekelijks 
melden zich nog pabo’s die op diezelfde dag elders in het land eigen activiteiten organiseren 
rondom hetzelfde thema. Voor meer info over de treinreis en om je aan te melden zie 
www.veelmeermeester.nl 
 

Andere voorlopersgroepen gaan nieuwe verbindingen aan. Zo was ik in september samen met de 
voorlopers Passend onderwijs bij de vo- en de po-raad om samenwerking met de steunpunten 
Passend onderwijs te bespreken. De voorlopersgroep Opleiden in de school werkt al heel nauw 
samen met de betreffende steunpunten van deze sectororganisaties en goed voorbeeld doet goed 
volgen.  Opleiden in de school heeft onlangs de verbinding gezocht met het nieuwe steunpunt van de 
mbo-raad. En Passend onderwijs heeft afspraken met VELON gemaakt over professionalisering van 
lerarenopleiders en mogelijkheden om het curriculum van opleidingen te verbeteren.  
 

http://www.veelmeermeester.nl/


Ook bij het overleg van directeuren van lerarenopleidingen (LOBO, ADEF en ICL ) waren de 
activiteiten van de voorlopers de afgelopen maanden onderwerp van gesprek. 
In het voorjaar sprak ik met de voorzitters van deze drie overlegorganen. Zij stelden voor om  twee 
nieuwe voorlopersgroepen in te formeren t.w. 

 Flexibilisering en blended learning 

 Verbetering imago opleidingen voor vwo-leerlingen 
We spraken af dat er groepen rondom deze thema’s zouden starten als er voldoende belangstelling 
vanuit opleidingen voor zou zijn. Rondom het thema flexibilisering hebben mij tijdens de rondgang 
van de minister meerdere opleiders aangesproken die krachten van lerarenopleidingen willen 
bundelen i.h.k.v. de hogeschool brede flexibiliseringsprojecten die naar aanleiding van het advies van 
Rinnooy Kan over deeltijdopleidingen in de steigers staan. ADEF heeft flexibilisering als één van de 
vier speerpunten benoemd in het recent verschenen activiteitenplan en binnen de pabo’s wordt 
geïnventariseerd welke goede praktijken rondom dit thema met elkaar te verbinden zijn. In overleg 
met betrokkenen zal ik nagaan of het gezien bovenstaande initiatieven nog wenselijk is om een 
aparte voorlopersgroep te formeren.  
Hoewel we op tal van plaatsen initiatieven zien om meer vwo-leerlingen naar de lerarenopleidingen 
te trekken, hebben mij geen signalen bereikt van opleidingen die hier als voorloper de handen voor 
ineen willen slaan. 
 
Met de agendacommissie van LOBO is afgesproken dat zij elke reguliere vergadering een van de 
thema’s  van de voorlopers zal agenderen. De afgelopen maanden waren dat Mannen op de pabo 
(Veel meer meester) en  Bildung. Gezien de grote terugloop van het aantal aanmeldingen voor de 
pabo staat Verhoging kwaliteit instroom daar even in de wachtstand. 
 
ADEF heeft onlangs het tweejarig activiteitenplan vastgelegd met hierin vier speerpunten waarvan er 
twee directe overlap vertonen met de thema’s van de voorlopers. Naast de al eerdere genoemde 
Flexibilisering van opleidingen ook de Professionalisering van leraren(opleiders). Afgesproken is om 
de ambities en activiteiten met de voorlopersgroep Kwaliteit van de lerarenopleider uit te wisselen 
en zo mogelijk samen op te trekken. 
 
De ICL-vergadering heeft net voor de zomervakantie het voorloperstraject geagendeerd. We zien dat 
nieuwe deelnemers vanuit de wetenschappelijke lerarenopleidingen zich aansluiten zoals bij Bildung, 
Opleiden in de School, Verhoging kwaliteit instroom en de Kwaliteit van de lerarenopleider. In ons 
gesprek met de voorzitter van de VSNU  is mede op verzoek van de vo-raad het belang van de 
samenwerking tussen wo en hbo-opleidingen nog eens onderstreept. 
 
Tot zover deze derde voortgangsrapportage. Zoals eerder afgesproken zal ik samen met een van de 
beleidsmedewerkers van OCW binnenkort weer alle voorlopersgroepen bezoeken om te horen  

 hoe het gaat 

 wat de plannen voor de korte en de lange termijn zijn  

 en welke ondersteuning daarbij van mij en vanuit OCW verwacht wordt. 
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