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Verkenning Academische Lerarenopleiding PO/Academische Pabo  

 
Een bont palet: rijkdom, diversiteit en matige samenhang 

 
 
 

1 Inleiding: ‘Rijkdom en diversiteit’ 
Pabo’s hebben de laatste jaren veel aan kwaliteit gewonnen, niet alleen inhoudelijk (o.a. de 
kennisbasis, een ruime plaats voor onderzoek), maar ook wat betreft de praktijkcomponent 
(samenwerking met het onderwijsveld -Opleiden in de School). Geïnspireerd door onder meer het 
Finse onderwijsmodel is ook gezocht naar grotere diversiteit in het aanbod van leraren en andere 
onderwijsmedewerkers in het PO zoals zichtbaar is in ‘academisch opgeleide leraren’, en meer 
recentelijk in de uitbouw van duale opleidingstrajecten en de nieuwe AD-opleidingen. Deze 
verkenning zoemt in op de stand van zaken bij de Academische Lerarenopleiding. 
 
De academische Lerarenopleiding PO bestaat vanaf 2008 met Theo Wubbels (UU i.s.m. HU) en Piet 
van der Ploeg - Saxion) als eerste initiatiefnemers. Inmiddels bieden twintig van de vierentwintig 
hogescholen een vorm van academische lerarenopleiding PO aan. De reden om met een 
academische opleiding te starten naast de reguliere bachelor komt voort uit de gedachte dat de 
doelgroep Vwo’ers een kwalitatieve en structurele versterking van het docententeam zou kunnen 
opleveren. Deze doelgroep werd tot dit moment nauwelijks bereikt. Daarnaast spelen andere 
motieven een rol: meer kwantitatief (meer studenten, nieuwe doelgroep), versterken actuele 
ontwikkelingen (opleiden en onderzoek in de school nog sterker met elkaar verbinden) en/of ruimte 
om te experimenteren (nieuwe organisatievormen van opleiden uitproberen). Vanaf dit 
begininitiatief zijn drie stromen van academische lerarenopleidingen PO ontstaan met min of meer 
overeenkomende uitgangspunten. In 2017 is daar een vierde stroom aan toegevoegd die van een 
aantal andere principes uitgaat.  
 

Oogmerk van de academische Pabo: 
“Het toerusten van leerkrachten met wetenschappelijke kennis van de pedagogische 
en onderwijskundige context waarbinnen de basisschool functioneert, verhoogt hun 
professionaliteit en levert tevens een positieve bijdrage aan schoolontwikkeling. Deze 
combinatie van een beroepsgerichte insteek (praktijkvaardigheden, reflectief 
handelen, ontwikkelen van professionele identiteit) en een academische oriëntatie 
(analyseren & integreren) en academische vaardigheden om onderzoek te 
beoordelen en uit te voeren vormt daarom ook het hart van de Academische 
Pabo’s.” Aldus het landelijk netwerk Academische Pabo’s. 

 
De grootste stroom (met ca. 70-75% van de studenten) wordt gevormd door zes combinaties van 
universiteiten en hogescholen. Onder de noemer Netwerk Academische Lerarenopleiding Primair 
Onderwijs (ALPO) is een nieuw type opleiding tot leerkracht basisonderwijs ontstaan. Kenmerken zijn 
een inhoudelijk samenwerkingsverband van universiteit en hogeschool, VWO als toelatingseis, een 
gedegen voorbereiding op het leraarschap (grote praktijkcomponent, veel accent op pedagogiek en 
(vak) didactiek, onderzoekcompetenties en andere WO-verzwaarde competenties). De opleiding leidt 
in vier jaar (240EC) op tot bi-diplomering: Bachelor of Education (OLB) en bachelor of Science (WO- 
pedagogische en/of onderwijswetenschappen).  
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Naast dit netwerk van zes hogescholen hebben dertien andere hogescholen varianten op de 
academische lerarenopleiding ontwikkeld die in te delen zijn in twee hoofdstromen: ‘het pre-master 
model’ en het ‘bachelor-master model’. In het pre-mastermodel volgen studenten een eigen 
curriculum van 240 EC inclusief een schakelprogramma (30-35 EC) voor de WO-Master. In het vijfde 
jaar wordt de master afgerond. In het bachelor-master model wordt het Pabo programma in drie jaar 
afgerond op academisch denkniveau met inbegrip van methoden en technieken van onderzoek en 
inclusief een afstudeeropdracht op het niveau bachelor onderwijskunde. In het vierde jaar wordt de 
WO-Master afgerond.  
 
In 2017 is door de Radboud Universiteit gestart met een vierde variant: Pedagogische 
Wetenschappen Primair Onderwijs (PWPO). Deze volledig universitaire variant duurt drie jaar, heeft 
daardoor een beperktere tijd voor de praktijkcomponent en heeft als onderliggende concepten 
‘kennis als basis’ en de ‘directe instructiemethode als methodiek’. Daarbinnen wordt aandacht 
besteed aan specifieke vakdidactiek. De andere opleidingen hebben een sterker accent op 
ontdekkend en samenwerkend leren. De opleiding PWPO is overigens nog in opbouw/ontwikkeling 
en definitieve curriculumkeuzes zijn nog niet gemaakt.    
 
Behalve aan de variant van de Radboud Universiteit is aan geen van de opleidingsvarianten een 
macro-doelmatigheidstoets en een Toets Nieuwe Opleidingen vooraf gegaan. Alleen deze Nijmeegse 
variant heeft een ‘eigen’ Croho.  
 

2 De opdracht/de uitvoering   
De Stuurgroep Lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen (VH) heeft in het voorjaar van 
2017 geconstateerd dat de academische lerarenopleiding inmiddels bij praktisch al haar leden een 
plaats in het aanbod van opleidingen heeft gekregen. Het is tijd geworden om -vanuit bestuurlijk 
perspectief- te kijken of deze nieuwe voorziening anno 2018 voldoet aan de veronderstelde 
behoefte, of ze  kwalitatief voldoende geborgd is en welke specifieke ontwikkelvragen mogelijk aan 
de orde zijn.  
 
De stuurgroep kiest daarbij voor een verkenning in de breedte eerder dan een onderzoek in de 
diepte. Er zijn nog betrekkelijk weinig kengetallen aanwezig en er is nog onvoldoende evidence based 
praktijk vastgelegd. Het accent in deze fase van ontwikkeling ligt dus meer op de (door-)ontwikkel 
vragen dan op de feitelijke beoordeling van resultaten.  
 
De verkenner in deze opdracht heeft zijn rondgang vanuit een onafhankelijke positie gedaan. In de 
zoektocht naar ‘heersende opvattingen, meningen en ideeën’ is wel met veel, maar niet alle 
opleidingen gesproken. Er heeft geen statistische verantwoorde steekproef onder schoolbestuurders 
plaatsgevonden: er is gesproken met enkele bestuurders van grote PO-instellingen over de vraag hoe 
zij zelf omgaan met dit nieuwe type leerkracht en in welke context zij deze plaatsen. Het plaatsen van 
de academische lerarenopleiding binnen ‘landelijke trends’ en binnen regionale ontwikkelingen is in 
de ene situatie meer aan de orde dan in de andere. Het maakt in ieder geval duidelijk dat er geen 
‘gemiddelde waarde’ of ‘landelijke conclusie’ bestaat als uitkomst van deze verkenning.  
 
In de veldverkenning is gesproken met vertegenwoordigers van: belangenorganisaties (VH, LOBO, 
BAB), Hogescholen (bestuurders, directeuren van opleidingen, coördinatoren academische 
lerarenopleiding), universiteiten (hoogleraar-directeur, opleidingsdirecteur), overheid (Ministerie 
OC&W), Primair Onderwijs (bestuurders).  
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3.1 Het kader: veranderend stelsel waarbinnen wij (academische) leraren opleiden 
Het Nederlandse hoger onderwijsbestel is een binair stelsel. Er is tot nu toe sprake van een 
institutioneel onderscheid tussen universiteiten en hogescholen. De universiteiten 
bieden wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen aan terwijl de hogescholen bachelor- en 
sinds enige jaren ook masteropleidingen op HBO- niveau verzorgen. Binnen dat stelsel werden tot 
voor kort leraren t.b.v. het PO louter door HBO- instellingen opgeleid. Diverse gesprekpartners -meer 
uit bestuurlijke hoek- geven aan dat de grenzen binnen dat stelsel steeds sneller aan het vervagen 
zijn. Voorbeelden daarvan zijn de al in 2009 goedgekeurde wo-bacheloropleiding 
vrijetijdswetenschappen van een HBO- instelling en de meer actuele discussie om het ‘ius 
promovendi’ toe te kennen aan HBO- instellingen op die gebieden waarop de universiteiten zich niet 
of onvoldoende bewegen. Ook de inrichting van de academische pabo zélf past in die ontwikkeling 
omdat deze -zonder macrodoelmatigheidstoets en TNO vooraf- heeft geleid tot een nieuw aanbod 
van universiteiten en hogeschool gezamenlijk voor een nieuwe doelgroep en met een 
gecombineerde output. Tenslotte: de goedkeuring die de Radboud Universiteit in 2017 heeft 
gekregen om -ondanks de bezwaren van hogescholen en universiteiten- via de opleiding PWPO 
leraren op te leiden voor het basisonderwijs duidt op vervaging van grenzen binnen het stelsel. In die 
vormen van academische lerarenopleiding waarin sprake is van verregaande integratie vervagen ook 
in de werkorganisatie de grenzen tussen hogeschool en universiteit.  
 
In de ‘Toekomstverkenning Macrodoelmatigheidsbeleid Hoger Onderwijs’ (28-10-2016) dringt de 
Minister aan op (meer) samenwerking tussen instellingen, ruimte voor vernieuwing en responsiviteit 
en eigenaarschap van de instellingen waarbij voor studenten duidelijk is waar zij voor (kunnen) 
kiezen. Als belangrijke trend noemt zij o.a. regionalisering (naast internationalisering, krimp, 
digitalisering en flexibilisering). Per saldo (b)lijkt er meer ruimte voor initiatieven uit het 
onderwijsveld te zijn die over de grenzen van het oorspronkelijke stelsel heengaan. In het geval van 
de opleiding PWPO lijkt ‘de specifieke vraag uit het werkveld’ voor de minister bij haar toekenning 
van groter belang te zijn dan de ‘institutionele samenwerking van lerenopleidingen’, gezien haar 
antwoord op de bezwaren van de HAN, andere Hogescholen en andere universiteiten tegen deze 
nieuwe opleiding.     
 
Enkele HBO-bestuurders spreken over deze ontwikkeling in termen van de ‘onvermijdelijkheid van de 
systeemverandering’. Zij doelen dan op economische ontwikkelingen (bijvoorbeeld schaarste aan  
leerkrachten), technologische ontwikkelingen of sociaal maatschappelijke ontwikkelingen (regionale 
partnerships tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen en werkveld) die leiden tot nieuwe 
opleidingsinitiatieven (‘ateliers, broedplaatsen’), ook over de grenzen van het ‘oude stelsel’ heen. 
Hoe meer flexibiliteit in dit gescheiden systeem komt, des te belangrijker wordt het voor de koepels 
van spelers  (VSNU, VH) ten aanzien van het opleiden van leraren een gezamenlijke agenda te 
voeren.  
 
Als belangrijke overwegingen om binnen hogeschool en universiteit te komen tot nieuwe en 
gezamenlijke initiatieven als de academische pabo worden strategische argumenten genoemd 
(belang van samenwerking, win-win tussen universiteit en hogeschool), meer inhoudelijke 
(versterken onderzoekskwaliteit in de school) of meer output gerichte argumenten (dreigend 
lerarentekort, behoefte aan meer diversiteit binnen het lerarenteam, versterking onderzoekende 
houding en analytische denkkracht binnen de school). Met die in algemene termen omschreven 
motieven is iedereen het wel eens. Daarmee is het profiel van de op deze wijze opgeleide leerkracht 
nog niet erg helder en herkenbaar. De belangenvereniging van academici in het basisonderwijs (BAB) 
benadrukt in haar mission statement vooral de rollen die een academisch opgeleide leerkracht in de 
school op zich kan nemen. Lobo en het netwerk ALPO zijn op dit moment bezig het huidige profiel 
aan te scherpen met het oog op transparantie en herkenbaarheid voor werkveld en student: zowel 
t.a.v. de opleider als t.a.v. de opgeleide.  
 

http://books.google.nl/books?id=gxkWAX1DUHYC&pg=PT23&source=gbs_toc_r&cad=0_0#PPT43,M1
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In reactie op deze nieuwe initiatieven uit de opleidingen geven bestuurders in het PO aan dat hun 
huidige systeem nog niet altijd de ruimte biedt om daar adequaat op in te spelen. Een academisch 
opgeleide leerkracht die op dit moment de school binnen treedt, past niet in het huidige functiehuis 
van de instelling: er is weinig tot geen ruimte voor functiedifferentiatie, bijvoorbeeld in de vorm van 
‘ambulante onderzoekers in de school’ of ‘specialisten anders dan al bestaande functies’. Bijna alle 
middelen gaan direct naar het primaire proces. Het vrijmaken van leerkrachten voor bijzondere 
taken in de school -als daar al ruimte voor is- vraagt daarnaast om ‘vervanging’ van de man of vrouw 
voor de klas en die vervanging is steeds minder te vinden. In deze zin is er sprake van een onbalans 
tussen veranderingen in het opleidingsstelsel en het stelsel van onderwijsuitvoering.  
 
 

Bevinding 1: Binnen het binaire stelsel van opleiden van leraren is de facto sprake van 
‘schuivende panelen’. De academische lerarenopleidingen zien de komst van de PWPO van de 
Radboud universiteit met verbazing en daardoor bijzonder kritisch aan.  
Bevinding 2: Veel onderwijsinstellingen en belangenvertegenwoordigers geven aan dat het 
zeer voor de hand ligt dat VH en VSNU op korte termijn tot een gezamenlijke agenda komen 
t.a.v. het opleiden van leraren.  

 
 

3.2 Het speelveld: 1000 bloemen bloeien – een gekoesterde diversiteit  
De Stuurgroep Lerarenopleidingen van de VH vertegenwoordigt alle hogescholen c.q. alle 
lerarenopleidingen. De meeste van hen hebben een variant van de academische lerarenopleiding in 
huis. Het ligt voor de hand in het kader van deze verkenning te zoeken naar ‘common denominators’ 
en te onderzoeken welke ‘standaardisatie’ op basis daarvan mogelijk en/of verstandig is. Dat lijkt op 
zijn minst doelmatiger dan het benadrukken van de verschillen.  
 
Bijna alle gesprekspartners erkennen de diversiteit op het speelveld, tussen de hoofdstromen en ook 
binnen de hoofdstromen. Ook herkennen zij de verschillen (t.o.v. elkaar en zeker ook t.o.v. de 
nieuwe stroom PWPO). Niemand van de gesprekspartners binnen de opleidingen voelt echter de 
noodzaak om te komen tot een landelijk gemeenschappelijk model. Ieder beschouwt zijn eigen 
model als waardevol en voor dat model is juist gekozen binnen ieders specifieke context. Wat wel 
gedeeld wordt -vooral uit oogpunt van herkenbaarheid (werkveld), bekendheid (decanen, 
studieadviseurs) en marketing (studentwerving)- is de noodzaak om meer duidelijkheid te scheppen 
over het kenmerkend profiel van de academisch opgeleide leerkracht, welke variant die ook als basis 
heeft.  
 
Het ontwikkelen en aanbieden van een academische lerarenopleiding is voor ieder instituut 
inhoudelijk interessant om verschillende redenen: een ‘nieuwe’ en interessante doelgroep komt de 
opleiding binnen, het biedt mogelijkheid om te werken aan een ‘nieuw’ opleidingsconcept, het kan 
een experimenteerplek zijn, een broedplaats voor curriculumontwikkeling, het kan ook onderdeel 
uitmaken van een specifiek arrangement met het regionale onderwijsveld. Daarnaast spelen ook 
kwantitatieve overwegingen een rol: het aanboren van een extra doelgroep studenten.  
 
De vorm waarvoor t.a.v. de academische opleiding gekozen is, blijkt vooral afhankelijk te zijn van 
eigen mogelijkheden van de lerarenopleiding en de ruimte die samenwerking met de universiteit 
biedt. De schoolbestuurders waarmee gesproken is, geven overigens aan dat voor hen die 
onderliggende variant niet interessant is. Als ze zich er al bewust van zijn, benoemen zij vooral het 
Vwo-karakter van de afgeleverde leerkracht: conceptueel denken, de ‘eagerness’ om zaken aan te 
pakken en te verdiepen, snelheid van denken en een meer open mind t.a.v. veranderingen en 
vernieuwingen.   
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Naast het erkennen en herkennen van de verschillen die er zijn, is er zeker ook bij de afzonderlijke 
opleidingen zeker sprake van nieuwgierigheid naar de verschillende inhoudelijke concepten die 
uitgewerkt zijn en de opleidingskundige experimenten die plaats vinden. De teneur is niet gericht op 
het zoeken van de concurrentie met elkaar of het zoeken naar polderachtige vormen van ‘leven en 
laten leven’. Er is zeker behoefte aan uitwisseling van de verschillenden inrichtingsvormen en 
behoefte aan het leren van elkaar. Gezien het volume aan studenten bij sommige opleidingen is de 
behoefte aan of noodzaak tot samenwerking met elkaar zeker aan de orde.  
 
 
 

Bevinding 3: De verschillen tussen de typen academische lerarenopleiding worden door alle 
opleiders herkend en erkend. Voor iedere vorm is een verklaring te vinden die te maken heeft 
met de eigen context van de opleiding. 
Bevinding 4: Er is geen behoefte aan of bereidheid om te komen tot een landelijke 
standaardisatie leidend tot één vorm van Academische Lerarenopleiding PO.  
Bevinding 5: Er is met het oog op herkenbaarheid voor de student en het werkveld wel 
behoefte aan meer duidelijkheid over het profiel van de academisch opgeleide leerkracht. 
LOBO heeft het initiatief hiertoe genomen in samenspraak met het ALPO-netwerk. De BAB 
profileert zich met een duidelijk mission statement. 
Bevinding 6: De algemene teneur is meer gericht op uitwisseling en kennisdeling en -indien 
noodzakelijk- op (regionale) samenwerking van lerarenopleidingen dan op strijd en 
competitie. Een initiatief op het gebied van inhoudelijke uitwisseling zal zeker instemming 
krijgen.  

 
 

3.2 De spel- en speelregels  
In de inleiding is de diversiteit in het aanbod aan academische lerarenopleidingen PO al genoemd. 
Niet alleen tussen, maar ook binnen drie van de vier stromen is sprake van een behoorlijke 
gevarieerdheid. Er zijn maar weinig volledig gedeelde ‘harde afspraken’ die bepalen wat een 
lerarenopleiding PO tot academische opleiding maakt. In de verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
hogeschool en universiteit ligt het opleiden en begeleiden van de leerkracht in spé vooral bij de pabo 
en het verwerven van en werken met verdiepte/verzwaarde kennis en specifieke 
onderzoeksvaardigheden vooral bij de universiteit. In de meer geïntegreerde modellen is sprake van 
rolvermenging. De kwaliteitsvraag is geborgd binnen ieders bachelor of master. In de ALPO-
opleidingen ligt de eindverantwoordelijkheid soms bij de coördinerend hoogleraar van de 
deelnemende universiteit of bij een gemeenschappelijke stuurgroep.   
 
Belangrijke elementen die van invloed zijn op het predicaat ‘academische pabo’ en die onderdeel 
uitmaken van de landelijke discussie zijn:  

• De opleidingsvariant waar met de universiteit voor gekozen is. 

• De typering: een ‘vakopleiding tot (bijzonder) leraar’ of een ‘specialist die ook les mag 
geven’.  

• De conceptuele verbinding tussen universiteit en hogeschool en de mate van gezamenlijke 
en geïntegreerde uitvoering (‘doet ieder het zijne’ versus ‘een volledig geïntegreerde 
opleiding’).  

• De toelatingseisen: VWO, WO-propedeuse c.q. de toelating van goede Havisten.  

• De mate waarin het academisch profiel bepaald wordt door het diploma (route) of door 
academisch handelen en gedrag (output). 

• Duur van de opleiding (inclusief de wenselijkheid/haalbaarheid van een dubbele bachelor in 
vier jaar of van een lerarenopleiding in drie jaar met een universitaire kop er op).   

• (Minimum) aantal praktijkuren: omvang, inhoud en niveau van de praktijkcomponent en de  
afstudeeropdracht. 
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• Beroepsprofiel: in welke mate bereidt de academische lerarenopleiding PO op voor het door 
de BAB geschetste profiel van de academische leerkracht: startbekwame leerkracht (met 
academische vaardigheden), coach, onderzoeker, onderwijsontwikkelaar, specialist (op 
grond van de tweede bachelor of master), mede-beleidsontwikkelaar. 

 
In de samenwerking tussen hogeschool en universiteit is sprake van meerdere vormen: zowel relatief 
‘gescheiden trajecten’ als vrij sterk ‘geïntegreerde trajecten’. In dat laatste geval is minstens sprake 
van een gemeenschappelijke curriculum commissie (CuCo) en Examencommissie, 
docentenuitwisseling en het bestaan van gezamenlijke ontwikkelateliers. Een aantal opleidingen 
heeft een sterk innovatief of experimenteel karakter, zichtbaar in de mate waarin bijvoorbeeld het 
werkveld inhoudelijk meepraat of de student meer ‘in de lead’ is. Ook kan in een aantal gevallen uit 
andere mastervarianten gekozen worden dan de master pedagogische 
wetenschappen/onderwijswetenschappen. Voorbeelden daarvan zijn de masters kunst, cultuur, 
communicatie of de variant i.o. van de academische lerarenopleiding - ALO. Op sommige plaatsen 
wordt de academische lerarenopleiding ook benut als experiment voor het ‘leren van de toekomst’, 
waarin het opleiden in de praktijk en met de praktijk in de vierhoek student-werkveld-universiteit-
hogeschool plaats vindt in een multidisciplinaire leergemeenschap, zowel binnen als rondom/buiten 
de school.  
 
De wijze waarop de academische lerarenopleiding ingericht is en de leerroute waar voor gekozen is, 
worden in hoge mate bepaald door eigen randvoorwaarden en ambities van de hogeschool en de 
partneruniversiteit, de mate van samenwerking met het werkveld en de mate waarin gekozen wordt 
voor een meer geleide of meer gepersonaliseerde leerroute van de student.  
 
De opleiding PWPO onderscheidt zich in die zin van alle andere academische lerarenopleidingen PO 
door het nemen van een ander uitgangspunt in de ontwikkeling van het leraarschap door meer 
accent te leggen op ‘Kennis als basis’ (J.Hollingworth en S.Ybarra, 2015) en het ‘directe 
instructiemodel’ als didactisch concept. Daarmee onderscheidt het zich van het interactiemodel, c.q. 
‘ontdekkend en samenwerkend leren’ als didactisch concept.  
 
Het is de vraag of de verschillen in variant (verbinding bachelor-master) en de verschillen in 
uitvoeringsopzet (een meer ‘klassiek’ opleidingsmodel versus een geïntegreerd c.q. experimenteel 
model) een probleem vormen en voor wie dat een probleem zou zijn. De opleidingen waarmee 
gesproken is erkennen elkaars bestaansrecht en bestrijden het academisch karakter van de andere 
stroom niet. Alleen t.a.v. de PWPO-variant wordt door de andere opleidingen eerder de kwaliteit als 
‘opleider tot specialist in het onderwijs’ erkend dan de kwaliteit als ‘opleider tot leraar’. Uit het PO-
werkveld zijn geen signalen dat sprake is van verwarring over het type opleiding dat de nieuwe 
leerkracht gevolgd heeft. Mogelijk kent men de verschillen niet. Bestuurders herkennen vooral 
andere vaardigheden in de academische leerkracht t.o.v. de leerkracht uit de reguliere Pabo. Zowel 
OC&W als de NVAO (systeem brede analyse HBO-bachelor OLB 2015) constateren de diversiteit en 
spreken zich uit over de mindere transparantie c.q. duidelijkheid daarover voor de student. De 
kwaliteit van de academische opleidingen is recent impliciet getoetst binnen de visitaties van de 
reguliere pabo en daarmee impliciet ‘voldoende’ tot ‘goed’ beoordeeld. Dit laat onverlet dat de 
hogescholen wel vinden dat het gewenst is om het profiel van de academische opleiding scherper 
neer te zetten. In LOBO verband wordt hier aan gewerkt.  
 
Ondanks dat er vanuit de instellingen geen noodzaak of behoefte gevoeld wordt om toe te werken 
naar een gestandaardiseerde academische opleiding lijkt het -gezien de kritische reflectie van NVAO 
en Ministerie- wenselijk binnen ieder van de varianten de onderliggende kenmerken scherper aan te 
zetten.  
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Om een scherper en meer herkenbaar profiel van de academische lerarenopleiding neer te zetten 
zijn verschillende wegen te bewandelen:  

• De ‘vrije variant’: de hogescholen conformeren zich aan het door Lobo/Netwerk Alpo in 2018 
ontwikkelde gezamenlijke profiel. Daarbinnen heeft iedere variant de ruimte zijn eigen 
variant te expliciteren. 

• De ‘gedeelde variant’: het door LOBO/Netwerk ALPO ontwikkelde profiel wordt door de 
Hogescholen/Universiteiten en door de VH, VSNU, OC&W en de PO-Raad omarmd leidend 
tot een vorm van certificering. Hierbij worden afspraken gemaakt over kwaliteitsborging en 
peer review als instrument. 

• De ‘exclusieve variant’ waarin een of meerdere varianten doorontwikkeld worden tot een 
opleiding waarvoor een eigen Croho wordt  aangevraagd. Deze gedacht leeft bij enkele 
partners binnen het netwerk ALPO. Hierbij wordt gedacht aan een sterkere onderlinge 
verbinding, mogelijk een andere naam (universitaire lerarenopleiding), vorming van een 
coöperatie met een landelijke CuCo, intervisie, intercollegiale toetsing en peer review, een 
structurele inbedding van de onderzoekseenheden van hogeschool en universiteit binnen de 
opleiding en binnen de praktijkcomponent.  

 
Vooralsnog lijkt  de tweede weg de meeste instemming te hebben. 
 

Bevinding 7: De hogescholen erkennen de verschillende varianten als legitiem en de 
uitwerking daarvan in ieders eigen context als valide. De verscheidenheid onder de paraplu 
‘academische lerarenopleiding PO’ wordt als ‘rijkdom’ gezien. Het afnemend onderwijsveld 
ziet meer de kwaliteit van de opgeleide zélf dan van de opleiding van de opgeleide.   
Bevinding 8: De wijze waarop de academische lerarenopleiding ingericht is en de leerroute 
waar voor gekozen is, worden in hoge mate bepaald door eigen randvoorwaarden en 
ambities van de hogeschool en de partneruniversiteit alsmede door de mate van 
samenwerking met het werkveld, c.q. de invloed van dat werkveld.  
Bevinding 9: De opleidingen zien als primaire opleidingsdoel de vakopleiding tot leerkracht. Er 
is nog onduidelijkheid in welke mate de variant PWPO dit onderschrijft dan wel meer ‘een 
specialist opleidt die ook een onderwijsbevoegdheid heeft’.     
Bevinding 10: Aansluitend op de aanscherping van het profiel van de academisch op te leiden 
leerkracht is het gewenst de vier opleidingsvarianten binnen dit gezamenlijke profiel te 
verantwoorden: dit leidt dit tot meer transparantie en keuzeduidelijkheid voor de student en 
voor het werkveld.  
Bevinding 11: Op basis van het aangescherpte landelijke profiel zijn drie strategische opties 
aan de orde: (1) een ‘lichte variant’ waarin ieder een grote vrijheid voor eigen invulling heeft, 
(2) een ‘gedeelde variant’ waarin gezocht wordt naar erkenning door PO-Raad, VH, VSNU en 
OC&W in een vorm van certificering, (3)  een ‘exclusieve variant’ waarin door een of 
meerdere partijen toegewerkt wordt naar een Croho aanvraag. De tweede variant lijkt 
vooralsnog op de meeste instemming te kunnen rekenen.  

 
 

3.3 Kwaliteit en keurmerk 
De kwaliteit van de academische lerarenopleiding PO is in de recente visitatieronde van de OLB 
impliciet door de NVAO getoetst. Wat betreft het praktijkdeel maken de academische 
lerarenopleidingen gebruik van dezelfde opleidingsscholen als de reguliere Pabo. Veel van deze 
scholen zijn als opleidingsschool i.h.k.v. Opleiden in de School (OidS) geaccrediteerd. Als het volume 
dat toelaat zitten de studenten van de academische lerarenopleiding PO als groep bij elkaar, 
gescheiden van de reguliere Pabo-studenten. In het universitaire deel is in het theoretische deel 
meestal sprake van ‘vermenging met andere studenten’ binnen de wo-bachelor of master. Het 
praktijkdeel wordt – op een enkel experiment na- samen met de reguliere studenten op dezelfde 
scholen ingevuld al verschillen de tussentijdse opdrachten en de afstudeeropdracht wat betreft 
niveau (WO-bachelor). In een aantal gevallen volgen studenten het praktijkdeel op scholen die 
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‘onderzoek in de school’ belangrijk vinden en/of die een hoog percentage Master-opgeleide 
docenten bevatten. 
 
Alle reguliere Pabo’s hebben al heldere afspraken met het beroepenveld over de organisatie van de 
praktijkcomponent, de wederzijdse verwachtingen, taken, rollen en verantwoordelijkheden. De vorm 
waarin dat gegoten is, varieert van ‘onderlinge afspraken al dan niet in de vorm van een convenant’, 
‘regionale afspraken in de vorm van een boven-bestuurlijk convenant’ (Utrecht/Amsterdam). In een 
meer specifiek verband (Utrecht) is daar een keurmerk aan toegevoegd waarin vastgelegd is hoe 
kwaliteit verzorgd en geborgd wordt. Een dergelijke vorm bestaat volgens de gesprekspartners nog 
nergens specifiek voor de academische lerarenopleiding. Het project AcBas (Academische 
Basisscholen Utrecht/Amersfoort) heeft dat -na het beëindigen van de startsubsidie (2005-2008) en 
de OidS subsidie (2013-2016)- niet op de agenda staan.  
 
Met het oog op helderheid en transparantie wordt het -op het punt van de praktijkcomponent- van  
belang geacht landelijk afspraken te maken over de omvang, inhoud en niveau van de 
praktijkcomponent. Hierin wordt duidelijk of en hoe de academische lerarenopleiding zich 
onderscheidt van de reguliere pabo en mogelijk ook van een opleiding als PWPO: ‘Is de opleiding een 
beroepsopleiding gericht op de uitoefening van het vak van leraar (met een specifiek kennis- niveau) 
of is de opleiding gericht op het opleiden van een specialist op specifieke thema’s in de 
onderwijspraktijk met een bevoegdheid om ook les te geven?’ De hogescholen met een academische 
lerarenopleiding vermoeden t.a.v. de opleiding PWPO vooralsnog het laatste. De opleiding PWPO 
herkent zich niet in deze opstelling.   
 
Het is overigens gewenst uit kwaliteitsoverwegingen ook de afspraken tussen opleiding en werkveld 
t.a.v. de praktijkcomponent te actualiseren w.b. de studenten van de academische lerarenopleiding. 
Ook hier ligt voor het netwerk ALPO  een voorbeeldfunctie om dit als eerste op te pakken, een 
standaard overeenkomst te ontwikkelen en te delen met de andere opleidingen. Een initiatief in deze 
zin versterkt de helderheid en transparantie voor de academische student en het werkveld.  
 
De kwaliteitsdiscussie is ook interessant vanuit het perspectief van de academisch opgeleide 
leerkracht zélf. De BAB onderschrijft dat lerarenopleidingen kwaliteit moeten hebben en goede  
leerkrachten moeten opleiden; dat wordt ook periodiek getoetst door de NVAO. Voor de BAB is een 
verbijzondering in de vorm van een keurmerk voor academisch opgeleide leerkrachten meer een 
zaak van de beroepsvereniging zelf omdat daarin ook het profiel van de leerkracht en mogelijke 
rollen in de schoolcontext meer reliëf kunnen krijgen. Niet alleen het formele diploma maakt deel uit 
van het keurmerk, ook de werkpraktijk en de verdergaande professionele ontwikkeling. Aansluiting 
bij of verbijzondering binnen het docentenregister i.o. ligt dan voor de hand. Een deel van de 
hogescholen vindt deze optie interessant, een deel vindt dat de opleidingsinstituten zelf een mogelijk 
keurmerk moeten krijgen en een deel vindt een dergelijk keurmerk niet nodig.    
 

Bevinding 12: De kwaliteit van de praktijkopleiding van de academische lerarenopleiding is 
binnen de OLB gewaarborgd. Het is gewenst de bestaande afspraken met het werkveld t.a.v. 
de doelgroep ‘student academische lerarenopleiding’ te actualiseren en aan te scherpen.  
Bevinding 13: De noodzaak wordt onderkend om in ieder geval landelijk afspraken te maken 
over de omvang, inhoud en het niveau van de praktijkcomponent van de opleiding omdat 
daarmee het karakter van de opleiding als beroepsopleiding gedefinieerd wordt.   
Bevinding 14: Over een mogelijk keurmerk ‘academische opleiding’ of ‘academisch opgeleide 
leerkracht’ wordt verschillend gedacht. Omdat binnen de beroepsgroep leerkrachten ‘het 
lerarenregister’ vooralsnog een punt van discussie is, verdient het aanbeveling een mogelijk 
initiatief van de BAB in relatie tot het lerarenregister i.o. te ondersteunen.  
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3.5  De praktijk: betekenis in de markt  
Bijna iedere hogeschool vindt een vorm van academische lerarenopleiding PO van belang om een mix 
van redenen: ‘behoefte aan meer diversiteit in de school’, ‘verbinding met het werkveld’, ‘impuls aan 
innovatie en ontwikkelkracht in eigen huis’, ‘extra studenten’. Dat verklaart waarom opleidingen het 
belangrijk vinden de opleiding -ook bij kleine aantallen studenten- in stand te houden. Voor de echt 
kleine opleidingen speelt het belang van het onderwijskundig experiment een grote rol. Zorgen zijn 
er ook in sommige hogescholen over het behoud als apart/zelfstandig traject binnen de 
lerarenopleiding: het moet nog wel enigszins betaalbaar blijven.  
 
Er zijn op dit moment nog geen valide getallen over instroom, doorstroom en uitstroom van 
studenten in de academische opleiding bekend. De hier gehanteerde getallen komen uit een peiling 
van LOBO in juli 2017 (aangevuld met een restonderzoek in het kader van deze verkenning) en 
behelzen grotendeels de cijfers in de periode 2013-2016. De cijfers over de jaren daarvoor zijn 
indicatief.  
 
Er is een jaarlijkse instroom ontstaan van 400-500 studenten verdeeld over ca. 20 opleidingen. Het 
grootste deel daarvan valt onder de zes netwerkcombinaties ALPO. Per opleiding fluctueert dit aantal 
van jaar tot jaar zonder dat daar een duidelijke verklaring voor gezien wordt. Het totaal lijkt een 
beetje te stabiliseren. De hogescholen ‘vermarkten’ hun eigen opleiding zelf en alleen het Netwerk 
ALPO onderneemt ook landelijke activiteiten. Een gerichte landelijke campagne vergelijkbaar met 
‘Meer meester voor de klas’ wordt wenselijk geacht.  
 
De tussentijdse uitval varieert sterk en ligt – met enige voorzichtigheid- rond de 35%. Bij de grote 
groep van kleine opleidingen fluctueert dat meer en valt dat procentueel meer op. Door de geringe 
ervaringsgegevens is daar nog weinig verklaring voor. In LOBO is overigens terecht vastgesteld dat 
‘het begrip uitval’ in deze zin relatief is omdat een groot deel van de uitvallende studenten 
tussentijds kiest voor de reguliere Pabo (HBO) of voor de WO-bachelor Pedagogische- of 
Onderwijswetenschappen.  
 
Gediplomeerde uitstroom: met veel voorzichtigheid kan op basis van een globale vergelijking van de 
instroomcijfers met de gediplomeerde uitstroom gezegd worden dat de studieduur voor een deel 
van de studenten (20-25%?) langer duurt dan de afgesproken vier of vijf jaar. Met nog meer 
voorzichtigheid kan gezegd worden dat van de gediplomeerden ca. 40-50% volledig voor de klas 
komt, ca. 30-40% doorstudeert waarvan een deel dat combineert met een baan voor de klas. Het is 
nog niet bekend wat de tweede groep na de universiteit doet. Een wellicht optimistische schatting 
duidt op een volume van 200-225 nieuw opgeleide academische leerkrachten dat vanaf dit moment 
jaarlijks per 1 augustus de entree in het onderwijs maakt.  
 
Bevoegde academische leerkrachten voor de klas. Inmiddels hebben naar schatting ca. 400 
studenten van de academische lerarenopleiding PO de opleiding met een diploma verlaten. Een deel 
van hen (snel groeiend en op dit moment -naar zeggen- ca. 20%) wordt niet gevormd door 
doorstromende Vwo’ers, maar door andere instromers met een eerder behaalde universitaire graad 
via duale/deeltijd/verkorte routes. In welke mate zij deel uitmaken van het traject met de VWO-
studenten of een specifiek maatwerktraject volgen, is niet bekend. Inmiddels hebben ca. 250 
academisch opgeleide leerkrachten zich aangemeld bij de BAB. De BAB dringt aan op meer 
rechtspositionele en functionele duidelijkheid in de school voor haar leden en erkenning van de 
meerwaarde die zij brengen in de school.   
 
Bijna niemand van de gesprekspartners ziet in de komende jaren landelijk een substantiële 
uitbreiding van instroom aan Vwo’ers. Als belangrijkste redenen noemen zijn een nog onvoldoende 
bekendheid met de  academische lerarenopleiding, de vermeende onaantrekkelijkheid van het 
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leraarschap, de rechtspositie (salaris) van de (academisch opgeleide) leerkracht en onduidelijkheid 
over diens rol, plek en positie binnen het personeelsbeleid en binnen het functiehuis van de scholen.  
 
Een belangrijk vraagstuk is ‘het behouden van academisch opgeleide leerkrachten’. Zowel de 
opleidingen als vertegenwoordigers van schoolbesturen als de BAB geven aan dat het vinden van een 
baan na de opleiding geen enkel probleem vormt (vanwege de krappe arbeidsmarkt én omdat het 
aantrekkelijke leerkrachten zijn!). Toch verlaat een niet gering aantal van deze docenten de school 
weer snel of dreigt dat te gaan doen omdat de inrichting en financiering van het huidige onderwijs 
weinig differentiatie toelaat (‘Alle gelden naar het primaire proces en naar vervanging en zo min 
mogelijk ambulante mensen’). Veel besturen zitten midden in de ingewikkelde discussie over 
inrichting van hun onderwijs (‘Wie geeft er straks nog les aan een groep van 30 kinderen en welke 
functies passen daar bij: onderwijsassistent, AD-opgeleide medewerker, docent, academisch docent, 
specialisten, docenten met een Master?‘ Ook vanuit de Kinderopvang komen via de nieuw in te 
richten IKC’s nieuwe en anders opgeleide medewerkers ‘de school/het IKC’ binnen. In het 
toekomstige speelveld is een prachtige plaats voorzien voor de academisch opgeleide leerkracht 
maar op dit moment vindt en krijgt deze nog weinig speelruimte die past bij zijn ‘bijzondere 
karakter’.  
 

Bevinding 15: Er lijkt een jaarlijkse stabiele instroom van 400-500 studenten in de 
academische lerarenopleiding PO te zijn. De gediplomeerde uitstroom beschikbaar voor het 
onderwijs groeit jaarlijks met ruim 200.  
Bevinding 16: Er wordt vooralsnog nog weinig substantiële groei van het instroomaantal 
verwacht.  
Bevinding 17: Het perspectief op de uitoefening van andere rollen naast die van leerkracht is 
nog behoorlijk beperkt. Dat kan op enige termijn een behoorlijk risico voor het behoud van de 
academisch opgeleide leerkracht in de school blijken te zijn.   
Bevinding 18: Zowel opleidingen, BAB als schoolbesturen herkennen het risico dat een deel 
van de academisch opgeleide leerkrachten de school al weer snel verlaat omdat de 
schoolorganisatie, de functiemix en arbeidsvoorwaarden nog niet toegesneden zijn op de 

bijzondere kwaliteiten die dit type leerkracht te bieden heeft. 

 
 

3.6 Het publiek: appreciatie in het werkveld van de academische opgeleide leerkracht 
In de gesprekken met zes PO-schoolbestuurders (waarvan twee gesprekken expliciet als onderwerp 
‘de academische lerarenopleiding’ hadden en de andere vier als thema ‘integraal instellingsbeleid’) 
wordt duidelijk dat schoolbestuurders het belang van academisch opgeleide leerkrachten in de 
school zien. Zij hebben daarbij weinig idee van de opleidingsvariant die daar achter ligt. Ze maken 
zich daar ook niet zo druk over.  
 
De schoolbestuurders waarderen met name het VWO-niveau van denken, conceptualisatie, snelheid 
van denken en adaptatie van vernieuwingen, nieuwgierigheid en ‘stevig in de schoenen staan 
tegenover kritische ouders’. Zij stellen daar tegenover de kwetsbaarheid van m.n. de via de 
MBO/HBO-route opgeleide leerkracht (en met name de oorspronkelijke MBO’er daarin) die het in 
het veld van snelle onderwijsontwikkeling en afnemende zekerheid -wat betreft meedenken, 
wendbaarheid en flexibiliteit- steeds moeilijker heeft.  
 
Het belangrijkste doel van het opleiden van leerkrachten is het opleiden van goede professionals, 
leraren dus die stevig in de schoenen staan. Dat geldt in niet mindere mate voor academisch 
opgeleide leerkrachten. Deze stelling wordt gedeeld door de opleidingen, het werkveld en ook door 
de BAB. In het profiel van de academisch opgeleide leerkracht onderscheidt de BAB wel een aantal 
mogelijke aanvullende rollen waarin de academische leerkracht zich -mede door zijn opleiding-  
onderscheidt van regulier opgeleide leerkrachten in de school. Naast uiteraard ‘leerkracht’ (met 
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vaardigheden op academisch niveau) onderscheidt de BAB de rollen van ‘coach’, ‘onderzoeker’, 
‘onderwijsontwikkelaar’, (orthopedagogisch) ‘specialist’ (afhankelijk van de tweede Bachelor of 
Master die gevolgd is) en die van ‘deelnemer aan beleidsontwikkeling’. Deze mogelijke rollen worden 
wel erkend door de schoolbestuurders maar nog maar in beperkte mate ook gehonoreerd: voor een 
deel in het taakbeleid (‘niet iedere leerkracht hoeft het kerstfeest te organiseren’) en nog maar zeer 
beperkt in het functiebeleid (‘het bewust beperkte aantal ambulante uren is vaak al vergeven en de  
uren gaan zo veel mogelijk naar het primaire proces’). De bestuurders erkennen dat ze aanvullend 
nog niet zo veel duurzaams te bieden hebben aan de academisch opgeleide leerkracht, maar dat hun 
stelsel wel in beweging is1. Enkele bestuurders wijzen op een ontwikkeling waarin bewust 
geprobeerd wordt de managementformatie te verkleinen door bepaalde aspecten van 
onderwijskundig leiderschap meer in de teams te leggen en vrijkomende ruimte/tijd toe te kennen 
aan leerkrachten met bijzondere competenties (academisch opgeleide leerkrachten, master-
opgeleide docenten).  
 
De BAB dringt aan op een meer formele positie van de academisch opgeleide leerkracht 
(rechtspositioneel) in het functiehuis PO waardoor de toegevoegde waarde erkend en eerder benut 
wordt. Ook de BAB ziet dat het risico van versnelde uitstroom van de academische leerkracht 
ontstaat als er op afzienbare termijn te weinig perspectieven voor diens aanvullende kwaliteiten 
blijken te zijn. Een keurmerk voor de academische opgeleide leerkracht helpt mogelijk de positie van 
de academische leerkracht te  verstevigen en zou volgens de BAB aan de leerkracht zelf en niet aan 
de opleiding toegekend moeten worden.  
 

Bevinding 19: De academisch opgeleide leerkracht is om inhoudelijke redenen gewild en 
heeft geen enkel probleem een baan te krijgen. Aan die doelstellig heeft de academische 
lerarenopleiding PO ruimschoots voldaan.  
Bevinding 20: Om een niet uit te sluiten desinvestering (in tijd, geld en energie) te voorkomen 
is het gewenst het thema ‘behoud van academisch opgeleide leerkrachten’ ook als vraagstuk 
in het CAO- overleg PO en/of in de discussie PO-Raad-Overheid op de agenda te zetten.   

 
 

3.7  De grotere context: waar gaat het naar toe 
Hogescholen hebben vanuit verschillenden invalshoeken ‘relaties’ met het onderwijsveld: vanuit de 
lerarenopleidingen, vanuit de schoolleidersopleidingen, vanuit de lectoraten, vanuit de masters, de 
Post-HBO-scholingen. Daarnaast vindt vaak (betaalde) dienstverlening plaats op het gebied van 
schoolorganisatie- en teamontwikkeling. Naarmate schoolbesturen het vraagstuk van leren en 
ontwikkelen van leraren én schoolleiders zien als een integraal proces van schoolontwikkeling dwingt 
dat ook de lerarenopleidingen (meer) integraal te denken en te organiseren. De vraag is dan: hoe 
integraal zijn ‘opleiden’ (reguliere pabo én academische pabo) verbonden met ‘begeleiden’ (in de 
inductiefase), ‘onderhoud’ (bijblijven), ‘specialisatie’ (Post HBO/Masters), ‘verdieping’ 
(onderzoekende school en docent), ‘verbinden’ (met lectoraat, met andere collega’s in learning 
communities – VSiO) en ‘vernieuwen’ (passend onderwijs, technologie, IKC, gepersonaliseerd leren 
e.d.). Hoe intensief is de wisselwerking tussen werkveld en hogeschool en tussen de diverse actoren 
binnen de hogeschool?  
 
Bij alle gesprekspartners is deze thematiek aan de orde. De academische lerarenopleiding PO heeft -
hoe relatief klein deze van omvang soms ook is- een duidelijke plaats in deze ontwikkeling. De 
opleiders spreken van een verschuiving van de rol van de opleiding als ‘leverancier’ (opgeleide 

                                                           
1 Deze constatering is overigens niet nieuw. Het eindrapport effectieve inzet academisch gevormde 
leerkrachten PO (Jacob van der Wel, Kees van Bergen, Amsterdam, 2012, Regioplan publicatienr. 2201 duidt al 
op hetzelfde fenomeen.  
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leraren, schoolleiders, masters en andere specialistische scholingen, diensten) naar ‘duurzaam 
partnership’ (met een gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘leren en innoveren van de school’). 
Rondom veel hogescholen zijn regionale netwerken ontstaan waarin schoolbesturen, hogescholen en 
vaak ook de universiteit participeren. Afhankelijk van de omvang  (aantal deelnemende besturen) 
komen naast strategische vraagstukken (bijvoorbeeld een gezamenlijke aanpak in de regio van het 
lerarentekort) ook de inhoudelijke thema’s van de scholen op de agenda (bijvoorbeeld IKC-vorming, 
herregistratie van schoolleiders). Tegelijkertijd verandert voor een deel ook de vorm waarin de 
hogescholen en in het bijzonder de opleidingen daar op in kunnen spelen. Formeel en informeel 
leren lopen steeds meer door elkaar. Leren vindt in sterk toenemende mate ook in (bovenschoolse) 
leergemeenschappen en netwerken plaats. Naast de rol van ‘opleider’ wordt voor de opleidingen de 
rol van ‘begeleider’ van dit soort leerprocessen, ‘verbinder’ met elders aanwezige expertise en 
‘participant’ in de netwerken steeds belangrijker.  
 
De academische lerarenopleiding PO is binnen dit kader voor een aantal hogescholen een 
interessante ontwikkeling om naar te kijken. Het beantwoordt aan een groeiende behoefte in het 
veld aan een anders opgeleide leerkracht. Het heeft -gezien de omvang- op veel plekken een 
‘pilotachtig karakter’ en biedt daarmee ruimte voor ontwikkeling van een nieuw opleidingsconcept 
en van nieuwe onderwijsroutes. Het verbindt onderzoek en lectoraten op een snelle manier met 
vraagstukken van de onderwijsorganisatie. Het is beheersbaar en goed te volgen: een mooie ‘pilot’ 
en ‘broedplaats’ voor het ontwikkelvraagstuk van de lerarenopleiding in zijn geheel. Vanuit het 
perspectief van de scholen versnelt dit nieuwe type leerkracht de discussie over diversificatie en 
personeelsbeleid in de school: wat betekent het voor het personeelsbeleid, hoe past dat bij 
onderwijskundige ontwikkelingen als bijvoorbeeld IKC-vorming en gepersonaliseerd leren?  
  
De academische lerarenopleiding past dus in landelijke trends, maakt deel uit van specifieke 
(landelijke) ontwikkelingen of maakt deel uit van projecten voorvloeiend uit landelijk beleid:  

• De kleine schaal van de academische lerarenopleidingen PO kent per definitie de noodzaak om 
‘slim’ te organiseren en biedt daardoor de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe 
inhouden, nieuwe vormen van samenwerkend leren (ook over de grenzen van de eigen opleiding 
heen) en van alternatieve leerroutes. Sommige academische pabo’s kennen nog het lineaire jaar-
groep-systeem, andere experimenteren met vormen van meer  gepersonaliseerd leren. 
Studenten, opleiders en veldbetrokkenen stellen -naast een basispakket als onderlegger voor de 
opleiding tot ‘basis-bekwaam leraar’ gezamenlijk het opleidingstraject vast waarbij niet zozeer de 
vaste route van de opleiding maar de thema’s van opleiden relevant zijn. Hoe meer de student in 
de lead mag zijn, des te meer kan sprake zijn van ‘eigen routes’ en krijgt de student een grotere 
eigen verantwoordelijkheid over zijn leerproces. Er kunnen dan crossovers ontstaan met 
(studenten van) andere opleidingen of andere partners in het onderwijsveld (bijv. zorg & welzijn 
rondom het IKC-vraagstuk) of andere masteropleidingen dan pedagogische- en/of 
onderwijswetenschappen. Actuele voorbeelden van dat laatste zijn de Masters kunst, cultuur, 
communicatie. 

• Opleiden in en rond de School is en blijft de dominante opleidingsstructuur t.b.v. het onderwijs 
(PO, VO en ROC). Het feit dat sprake is van aanvullende bekostiging maakt zichtbaar dat er 
sprake is van structureel geld. Tussen hogeschool en schoolbestuur groeit het aantal 
convenanten met meerdere besturen zodat de kwaliteitsvraag scherper en gezamenlijk 
gedefinieerd kan worden, mogelijk leidend tot een keurmerk en een uitgewerkt 
kwaliteitssysteem (Utrecht-op basis van ICALT). Deze ontwikkeling is een regionale ontwikkeling. 
Sommige opleiders voorzien (of hopen) dat binnen afzienbare tijd hun eigen ‘werkplaats 
onderwijs-onderzoek’ zich ontwikkelt tot een regionale ‘open onderwijs leer-werkplaats’ waarin 
studenten, opleiders, leraren,  onderzoekers, begeleiders bezig zijn met door-ontwikkelen, 
bijtanken, innoveren. Het wachten is op (grote) schoolbesturen die daar samen met de 
universiteit en hogeschool de schouders onder willen zetten. De academische lerarenopleiding 
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PO is in sommige experimenten een klein tussenstapje op weg hier naar toe. Ook VSiO is -met 
steun van het Ministerie een prima opstap in deze richting gebleken.  

• LOBO ziet co-creatie tussen opleiding en werkveld en gezamenlijke verantwoordelijkheid als 
belangrijkste trend waarmee de academische lerarenopleiding PO (en ook de reguliere opleiding) 
de komende jaren vooral te maken heeft. Het werkveld vraagt om een grotere diversiteit aan 
leerkrachten, praat daar inhoudelijk over mee en speelt een actieve rol bij invulling en uitvoering. 
Een grotere zeggenschap en verantwoordelijkheid van het werkveld horen daarbij. Dat is bepaald 
niet onbelangrijk om antwoord te geven op de al eerder genoemde signalen uit de praktijk dat de 
infrastructuur van de scholen (functiemix, inzet en taakbeleid) nog onvoldoende ingesteld is op 
opvang en behoud van de academisch opgeleide leerkrachten en het risico van snelle uitstroom.  

 

Bevinding 21: Het (academisch) opleiden van leraren staat steeds minder op zichzelf maar 
maakt onderdeel uit van een integraal ontwikkelvraagstuk van scholen. De hogescholen zien 
opleiden van leraren als integraal onderdeel van een reeks van activiteiten die zij steeds meer 
samen met het werkveld organiseren.  
Bevinding 22: De academische lerarenopleiding PO biedt door haar aard en ambitie een 
uitstekende pilot om te leren hoe (OidS) doorontwikkeld kan worden naar meer integrale en 
bredere samenwerking tussen hogeschool (lerarenopleiding) en onderwijsveld waarin ‘leren 
en innoveren’ van het schoolsysteem in partnership ontwikkeld en uitgevoerd wordt.   
Bevinding 23: De omvang van de academische lerarenopleiding biedt de mogelijkheid 
organisatievormen toe te passen die uitgaan van andere principes dan een vastgestelde 
lineaire opleidingsstructuur: meer geïndividualiseerde leerroutes, schoolcasuïstiek als basis, 
cross overs met andere opleidingen.  
Bevinding 24: De door LOBO erkende dominante trend van co-creatie van opleiding en 
werkveld ondersteunt de gedachte dat de academische lerarenopleiding PO niet een 
verantwoordelijkheid van de lerarenopleiding alleen zou moeten zijn, maar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van werkveld en opleiding. Daarmee is het werkveld aanspreekbaar op 
de mate waarin ze de academisch opgeleide leerkracht de juiste plek in de school biedt.  

 
 

4 Het beeld dat uit de verkenning naar voren komt 
De academische lerarenopleiding voor het PO voorziet duidelijk in een behoefte. Schoolbesturen zijn 

content met deze anders opgeleide leerkracht. Het volume aan afgeleverde leerkrachten is 

vooralsnog bepaald niet schokkend te noemen. Een sterkere profilering en vermarkting kan dit aantal 

verhogen al wordt daar geen al te hoge verwachting aan toegekend. Verbetering van het imago van 

de leerkracht en een heldere inpassing in het functiehuis van de basisschool helpen hier ongetwijfeld 

nog veel meer bij. Bij het uitblijven van een dergelijk perspectief is ook een afname van het aantal 

academisch opgeleide en op te leiden leerkrachten niet uit te sluiten.  

 

Voor de hogescholen is de betekenis van deze specifieke opleiding meer dan een ‘aparte stroom’ die 

het volume aan studenten vergroot. Het versterkt de inhoudelijke discussie in eigen huis over 

‘opleiden van leerkrachten’, het plaatst de reguliere en academische opleiding in een breder 

perspectief van ‘opleiden, begeleiden, verder professionaliseren in de school’, het verbindt onderwijs 

en onderzoek nadrukkelijk met elkaar, zowel in de opleiding als in de schoolpraktijk en het biedt 

ruimte voor vernieuwing in het samenspel tussen werkveld en hogeschool.  

 

Er wordt geen noodzaak gevoeld te komen tot een gestandaardiseerde uniforme academische 

lerarenopleiding. Het bestaande aanbod is tot stand gekomen door maatwerkarrangementen in de 

regio. In kwalitatieve zin is er geen sprake van wederzijdse beoordeling of veroordeling. De diversiteit 

wordt eerder gekoesterd dan veroordeeld. Er kan -met het oog op landelijke trends- meer geleerd 

worden van ieders opleidingsconcept dan nu gedaan wordt. Die behoefte is er zeker.   
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Naast een meer eenduidig profiel van de academisch opgeleide leerkracht is het -omwille van de 

helderheid en transparantie voor de student en voor het werkveld- wel verstandig een aantal 

landelijke afspraken te maken over indicatoren die het onderscheid maken tussen een academische 

en een reguliere opleiding tot leraar PO. Aan de hand daarvan kunnen alle vertegenwoordigers 

binnen de vier stromen zowel het gemeenschappelijke als het onderscheidende profileren (typering, 

toelatingseisen, omvang praktijkcomponent, duur van de opleiding, organisatie van de opleiding, 

diploma). Dit maakt mogelijk dat uiteindelijk (liefst voor de zomer 2018) een gezamenlijke 

opleidingsbrochure uitgebracht kan worden met één uitsproomprofiel en uitleg over verschillende 

routes. Naar verwachting zal dit niet leiden tot een herverkaveling van studenten over de 

verschillende regio’s heen. De uitbouw en het mogelijke succes van de opleiding PWPO als ‘echt 

onderscheidend’ moet daarbij nog afgewacht worden.  

 

Er is bij de verschillende opleidingen zeker bereidheid en interesse om naar elkaars varianten te 

kijken, naar de uitwerking ervan en zeker naar de experimenten die daar tussen zitten om daarvan te 

leren. In die zin wordt de situatie landelijk wel als ‘open’ beoordeeld terwijl tegelijkertijd het netwerk 

ALPO ook wel als ‘relatief gesloten’ gezien wordt. Een initiatief vanuit een of meerdere hogescholen 

in de richting van een learning community zou zeker respons krijgen.  

 

Op dit moment wordt het bijzondere karakter van de academische lerarenopleiding ‘bewaakt’ 

binnen de onderliggende OLB-Bachelor en/of WO-Bachelor of Master. De samenwerkingsvorm is op 

zich niet extern gevalideerd. Indien de onderlinge afspraken tussen hogeschool en universiteit en de 

afspraken met het werkveld helder zijn en passen binnen de onderliggende kwaliteitsstandaarden 

hoeft dat ook niet. Het is wel nodig de bestaande afspraken met de opleidingsscholen te toetsen en 

mogelijk te herijken t.a.v. de academische variant. De Hogeschool Utrecht hanteert een keurmerk 

voor opleidingsscholen waarbinnen het kwaliteitssysteem en de wederzijdse taken en 

verantwoordelijkheden beschreven staan (en de wijze waarop dat ook verantwoord wordt). Dat lijkt 

voor de academische lerarenopleiding vooralsnog een brug te ver. Er bestaan -voor zover bekend- op 

dit moment geen specifieke academische opleidingsscholen die als zodanig 

vastgesteld/gecertificeerd zijn. Wel streven veel opleidingen naar plaatsing van hun studenten uit de 

academische route op scholen die bewust kiezen voor ‘onderzoek in de school’ en die bij voorkeur  

ook een verbinding hebben met een lectoraat van de hogeschool.   

 

Op strategisch niveau is het wel gewenst om een keuze te maken over de vervolgstap die er voor 

moet zorgen dat het ‘merk Academische Pabo’ niet aan inflatie onderhevig raakt of te veel punt van 

discussie wordt. Drie wegen liggen daar voor open waarbij de tweede weg op de meeste instemming 

lijkt te kunnen rekenen.   

 

Strategische opties: 

 

• Een lichte variant (de ‘vrije variant’) maakt gebruik van het door LOBO/Netwerk Alpo 

aangedragen profiel en plaatst iedere variant binnen dat profiel.  

• De ‘verbindende variant’ brengt opleiders en VH/VSNU/OC&W en PO-raad samen in 

het door LOBO/Netwerk Alpo aangedragen profiel, verbindt daar kwaliteitscriteria 

aan die leiden tot een door alle partijen erkend certificaat.  

• De ‘door-ontwikkelvariant’ die leidt tot een eigen Croho aanvraag door een of 

meerdere opleidingsvarianten.  
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De BAB ziet zeker ook meerwaarde van een keurmerk ‘academisch opgeleide leerkracht’ maar ziet 

eerder een keurmerk dat toegekend wordt aan de opgeleide leerkracht dan aan de opleidende 

instelling.  

De gesprekken met de verschillende instellingen geven een prachtig kijkje in de keuken van veel 

hogescholen en in het bijzonder de lerarenopleidingen en de wijze waarop andere actoren binnen de 

hogeschool daar direct of indirect mee verbonden zijn. Er vinden veel en prachtige ontwikkelingen 

plaats, zowel binnen de hogeschool, binnen het werkveld als tussen hogeschool en werkveld. De 

trends zijn hetzelfde. Werken vanuit een integrale gedachte: ‘leren – innoveren – leiderschap’ als 

kern van de professionalsering van onderwijsorganisaties. Regionale samenwerking tussen 

hogeschool en schoolbesturen die verder gaat dan ‘opleiden en dagelijks onderhoud’. Zicht op de 

benutting van alle relevante expertise die in een hogeschool aanwezig is. Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor inhoud en vorm van opleidings- en begeleidingstrajecten (co-creatie) 

tussen hogeschool en werkveld. Binnen de twintig varianten van de academische pabo vinden 

experimenten plaats die passen in dit kader en die zeer de moeite van het uitwisselen waard zijn. Een 

learning community -over hogescholen heen- levert een schat aan informatie en ervaring op. 

 

 

5 De volgende stap:  mogelijke acties die uit de verkenning voortvloeien 

Uit de verkenning blijkt dat er enerzijds behoefte is aan meer samenhang en herkenbaarheid van de 

academische lerarenopleiding t.b.v. de potentiele student en t.b.v. het werkveld. Dat kan door het 

profiel van de academisch opgeleide leerkracht aan te scherpen en door de vier varianten scherper 

te definiëren/onderscheiden binnen dit profiel. Anderzijds is er geen draagvlak om de vier varianten 

te herstructureren richting één eenduidige academische lerarenopleiding omdat nut en noodzaak 

daarvan niet gezien worden en omdat de keuze voor een specifieke variant vooral bepaald is door 

lokale of regionale omstandigheden: eigen beleid en prioriteiten, verbinding met andere opleiders, 

mate van samenwerking en co-creatie met het (regionale) werkveld.  

De onderstaande aanbevelingen en de mogelijke initiator van een specifieke actie c.q. andere 

betrokken actoren zijn dus suggesties.  

 

Aanbevelingen Mogelijke 
initiatiefnemer 

Actoren Prioriteit 

Strategisch    
1) De Hogescholen kiezen voor een weg die 

maximaal leidt tot verbinding en samenwerking 
van opleidingen, ook met een partners als de 
PWPO. 

VH en Hogescholen   

2) De VH kiest voor een strategie waarin of sprake 
is van continuering van de grote vrijheidsgraad 
van de hogescholen, of van een meer 
verbonden lijn die gedeeld wordt met de VSNU, 
OC&W en de PO-Raad of voor een lijn waarin 
partners toe kunnen werken naar een eigen 
Croho. 

Stuurgroep 
Lerarenopleidingen 
VH 

 Hoog 

3) Het is gewenst dat VH en VNSU een 
gezamenlijke agenda t.a.v. de 
lerarenopleidingen ontwikkelen. 

VH VH en VSNU  
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4) De ontwikkeling van een landelijk keurmerk 
voor de opgeleide academische leerkracht c.q. 
een keurmerk voor de opleidingen.  

BAB i.s.m. 
lerarenregister  

-Indirect de 
opleidingen 

 

5) De plaats van de academisch opgeleide 
leerkracht in het functiehuis PO. 

PO-Raad, BAB, (VH) Leden van de 
BAB 

Middel 

Inhoudelijk    

6) LOBO en het Netwerk ALPO ontwikkelen een 
scherp profiel t.a.v. de academische 
lerarenopleiding PO zowel t.a.v. de opgeleide als 
de opleider. 

LOBO en Netwerk 
ALPO 

Alle 
betreffende  
hogescholen  

Hoog 

7) Het profiel wordt onderbouwd met criteria t.a.v. 
de praktijkcomponent (omvang, inhoud, 
niveau).  

LOBO en Netwerk 
ALPO 

Iedere 
opleiding 

Hoog 

8) Er is behoefte aan landelijk oriëntatie op elkaars 
experimenten i.h.k.v. de academische 
lerarenopleiding in de vorm van open 
netwerken. 

Hogescholen LOBO  

PR en Marketing    

9) Op basis van het door Lobo/Netwerk Alpo 
ontwikkelde profiel wordt toegewerkt naar één 
gezamenlijke opleidingsbrochure Academische 
Pabo. 

LOBO VH Hoog 

10) In landelijke voorlichting en relevante 
publicaties wordt de verbinding tussen landelijk 
profiel en de specifieke kenmerken van iedere 
variant zichtbaar gemaakt. 

LOBO VH Hoog 

11) In die voorlichting is de onderbouwing van de 
praktijkcomponent (omvang, inhoud, niveau) 
van belang om het onderscheid zichtbaar te 
maken tussen een lerarenopleiding t.o.v. een 
specialistenopleiding.  

VH, LOBO 
 

Iedere 
opleiding 

Middel 

12) Om meer bekendheid te geven aan de 
academische lerarenopleiding wordt een 
nieuwe (landelijke) campagne opgezet 
(voorbeeld: ‘Meer Meester voor de klas’. 

VH PO-raad, BAB 
Alle 
betreffende  
hogescholen 

Middel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 februari 2018 
 
Paul van Amsterdam, NHL/Stenden Hogeschool  
Willem de Kock, NHL/Stenden Hogeschool (Bijlage 2) 
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Bijlage 1: lijst van gesprekpartners 

 
Hogescholen 

• Hogeschool Rotterdam, Anita Derks, onderwijsmanager van de Lerarenopleiding Basisonderwijs, 
lid agendacommissie LOBO  

• Stenden Hogeschool, Klaas Wybo van der Hoek, College van Bestuur, lid stuurgroep 
lerarenopleidingen VH 

• Saxion Hogeschool: Jan Auwke Diepenhorst, Directeur Academie Pedagogiek en Onderwijs  

• Academische Lerarenopleiding PO NHL/Stenden en Hanzehogeschool: Aletta Modderman, 
coördinator, Helma te Velde 

• Hogeschool Utrecht, Wichert Duyvendak,  directeur Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken 
(OO&S) 

• Hogeschool Leiden, Robert Vietor, directeur faculteit onderwijs en Marije Groos, Teamleider 
Academische Pabo 

• HAN: Menno Pistorius, Directeur Faculteit Educatie en Karin van Weegen, voorzitter 
instituutsdirectie Pabo 

• Fontys, Astrid Venes, directeur van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Ronald Keurentjes, 
Afdelingsleider Fontys Tilburg 

• Marnix Academie Utrecht: Joke Snippe, College van Bestuur 

• Windesheim: Peter de Haan, directeur lerarenopleiding basis- en voortgezet onderwijs en 
opleidingen Theologie & Levensbeschouwing, Bart-Wolters, teamleider Pabo en Hans Drost 
programmaleider Universitaire Pabo 

• CHE-Ede: Warner Bruins, directie 
 
Universiteiten 

• Universiteit van Amsterdam, Erna van der Hest, directeur van het College Pedagogiek, 
Onderwijskunde en Lerarenopleidingen. 

• RUG, Hanke Korpershoek, programma coördinator ALPO Noord Nederland 

• Radboud Universiteit Nijmegen, Anna Bosman, directeur onderwijs - Onderwijsinstituut 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 

 
Besturen Primair Onderwijs 

• Katholieke Scholen unie Utrecht: Carel Laenen, College van Bestuur 

• Openbaar Onderwijs Zwolle, Arie de Wit, College van Bestuur 

• Friese schoolbesturen: overleg Proloog, Bisschop Moller Stichting en PCBO  
 
Overheid 

• Ministerie OC&W: Veronique van ’t Westeinde en Sjoerd de Jong, beleidsmedewerkers Directie 
Hoger Onderwijs 

 
 
Belangenverenigingen  

• Vereniging Hogescholen, Ron Minnée, directeur 

• LOBO: Barbara de Kort, voorzitter   

• LOBO vergadering 16 november 2017 

• BAB: Hannah Bijlsma, voorzitter  
 
 
 

http://www.ru.nl/personen/?org_range=Afd&org_id=100387
http://www.ru.nl/personen/?org_range=Afd&org_id=100387
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Bijlage 2: indeling academische lerarenopleiding PO naar variant 

 

 

 

 

 

Instelling 
contactpersoon 

Met wie wordt 
er 
samengewerkt?  

Duur 
opleiding 

Diploma’s na afronding hele 
duur opleiding 
 

Variant 

 
Variant 1: 
Netwerk ALPO 
Dubbele bachelor model 
 

 
Universiteit 

 
4 jaar 

 
Dubbele bachelor: BSc en BEd 
Bachelor Education (HBO) en 
Bachelor Science (WO) 

 
Variant 1:  
Netwerk Alpo 

HAN 
Karin.vanweegen@han.nl 

Radboud 
Universiteit  

4 jaar Bachelor Education en  
Bachelor of Science 
Pedagogische Wetenschappen  

1: netwerk 
ALPO  

Alpo Utrecht 
Paul.maasen@hu.nl 

Universiteit 
Utrecht 

4 jaar Bachelor Education en Bachelor 
of Science  
Onderwijswetenschappen 

1: netwerk 
ALPO  

Hogeschool Leiden 
Groos.m@hsleiden.nl 

Universiteit 
Leiden 

4 jaar Bachelor Education en Bachelor 
of Science Pedagogische  
Wetenschappen 

1: netwerk 
ALPO  

HvA 
j.jelsma@hva.nl 

UVA 4 jaar Bachelor Education en Bachelor 
of Science Pedagogische 
Wetenschappen. 

1: netwerk 
ALPO  

NHL/Stenden en 
Hanzehogeschool 
j.m.kuijpers@nhl 

Universiteit 
Groningen 

4 jaar Bachelor Education en Bachelor 
of Science Pedagogische 
Wetenschappen. 

1: netwerk 
ALPO  

PA2 
 
Hogeschool Windesheim  
j.drost@windesheim 
 
Hogeschool Viaa 
h.huizenga@viaa.nl 
 
Hogeschool IPabo 

VU Amsterdam 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
 
idem 

 
 
4 jaar 
 
 
4 jaar 
 
 
4 jaar 

 
 
Bachelor Education en Bachelor 
of Science Pedagogische 
Wetenschappen 

1: netwerk 
ALPO  

 
Variant: 2 
ingedaalde master model  
 

 
Universiteit 

 
4 jaar +1  
Deel master 
in Bachelor 

 
HBO-bachelor en WO Master in 
5 jaar; deel master of pre-
master ingedaald 

 
Variant 2 

Hogeschool Rotterdam 
a.m.derks@hr.nl 

Erasmus 
Universiteit 

4 jaar + 1  Bachelor of Education en WO-
Master Pedagogy and 
Education  

Variant 2  

Marnix Academie 
m.hunziker@hsmarnix.nl 

Universiteit 
Utrecht 

3,5 jaar + 0,5 
jaar pre-
master +1  

Bachelor of Education, pre-
master Onderwijskunde en WO 
Master 
 

Variant 2 
 
 
 
 
  

mailto:j.drost@windesheim
mailto:h.huizenga@viaa.nl
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Variant: 2  
 

    

Iselinge 
Jorik.huizinga@iselinge.nl 

Open 
Universiteit  

4 jaar + 1 (?) Bachelor of Education incl. 8 
certificaten OU (pré-master), 
doorstroom naar WO-Master  
Onderwijswetenschappen OU 

Variant 2  

De Nieuwste Pabo 
I.verheijden@denieuwste
pabo.nl 

Open 
Universiteit 

4 jaar +1 (?) Bachelor of Education incl. 8 
certificaten OU (pré-master), 
doorstroom naar WO-Master  
Onderwijswetenschappen OU 

Variant 2  

Hogeschool de Kempel 
m.wijnen@kempel.nl 

Open 
Universiteit 
 

4 jaar +1 (?) Bachelor of Education incl. 8 
certificaten OU (pré-master), 
doorstroom naar WO-Master  
Onderwijswetenschappen OU 

Variant 2  

KPZ Open 
Universiteit 

4 jaar +1 (?) Bachelor of Education incl. 8 
certificaten OU (pré-master), 
doorstroom naar WO-Master  
Onderwijswetenschappen OU 

Variant 2  

Driestar Open 
Universiteit 

4 jaar + 1 (?) Bachelor of Education incl. 8 
certificaten OU (pré-master), 
doorstroom naar WO-Master  
Onderwijswetenschappen OU 

Variant 2   

CHE 
 
 

Univ. Twente 
(Pre-master 
‘Educational 
Science and 
Techonlogy’ en 
schakelprogram
ma Open 
Universiteit 

4 jaar + 1 Bachelor of Education incl. 8 
certificaten OU (pré-master), 
doorstroom naar WO-Master  
Onderwijswetenschappen OU 
of Master ‘Educational Science 
and Techonlogy’ UT 

Variant 2 

     

Variant: 3 
Bachelor – WO Master 
model  

 
Universiteit 

 
4 jaar  
 

 
Bachelor of Education en WO 
Master in 4 jaar  

 
Variant 3 

Saxion 
j.adiepenhorst@saxion.nl 

Universiteit 
Utrecht 

4 jaar  Bachelor of Education en 
premaster UT (3 jaar)+ 
universitaire master (1 jaar) of 
Master MLI (HBO) 

Variant 3 

Fontys 
r.langen@fontys.nl 

Tilburg 
University 

4 jaar Bachelor of Education & Master 
of Arts Domein: Communicatie, 
Kunst en Cultuur 

Variant 3 

     

 
Variant: 4 
WO Bachelor 
 

 
Universiteit 

 
3 jaar  
 

 
WO-Bachelor of Education in 3 
jaar  

 
Variant 4 

 Radboud 
Universiteit 
Nijmegen 

3 jaar WO-bachelor pedagogische 
wetenschappen primair 
onderwijs 

Variant 4 
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Bijlage 3 Actuele onderzoeken  

1 Stella van der Wal-Maris: ‘Meaning-oriented learning in Dutch academic primary teacher 
 education’ 2016 (afgerond promotieonderzoek). 
 

Het promotie onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre studenten in academische pabo’s 
bij aanvang al betekenisgericht leren, hoe op academische pabo’s de ontwikkeling hiervan 
wordt gestimuleerd en of deze studenten daadwerkelijk meer betekenisgericht gaan leren. 

 
2 Frans Prins (Universiteit Utrecht): Effecten van het academisch opleiden van leraren 

basisonderwijs op hun handelen in de groep, in het team en op hun onderwijskwaliteit 
(lopend onderzoek).   

 
Een van de manieren om te proberen de kwaliteit van leraren te verbeteren is de oprichting 
van de Academische Pabo’s. Deze ontwikkeling vanuit de opleidingen zelf sluit naadloos aan 
bij de Lerarenagenda. De Academische Pabo’s leveren vanaf 2012 afgestudeerden af die de 
arbeidsmarkt opgaan en waarvan het de vraag is of en zo ja, hoe zij zich onderscheiden van 
andere beginnende leraren in hun functioneren voor de groep en in de school. Voor de groep 
is de verwachting dat het onderscheid met name te zien zal zijn in de meer complexe 
vaardigheden zoals differentiëren. Dit wordt in het eerste deelproject onderzocht door bij 120 
beginnende leraren van de Academische Pabo en 120 gematchte beginnende leraren van de 
reguliere Pabo hun functioneren in de groep en de resultaten van hun leerlingen te 
vergelijken. In de school is de verwachting dat zij meer betrokken zullen zijn bij 
schoolontwikkeling o.a. door het doen van praktijkonderzoek. Of de academische leraren zich 
op deze manier onderscheiden is mede afhankelijk van de context van de school waar zij 
terecht komen. Zowel de kant van de leraar als van de schoolomgeving wordt in het tweede 
deelonderzoek belicht bij 40 van de 120 koppels leraren die aan deelproject 1 deelnemen. Het 
onderzoek levert zowel voor beleid als voor de praktijk relevante kennis en inzicht op m.b.t. de 
bijdrage van academische basisonderwijsleraren en hoe de bijdrage gefaciliteerd kan worden 
op schoolniveau. 

 
3 Uitstroomonderzoek academisch opgeleide leerkrachten PO (in voorbereiding) 

Samenwerking tussen Ministerie OC&W, BAB en Berenschot naar uitstroom. 
 

4 Simone Doolaard (RUG) projectleider en Sanne Dijkema (promovenda RUG) e.a.: Klaar voor 

de start(er). 

In Klaar voor de start(er) volgen we de ontwikkeling van beginnende leerkrachten. 

Leerkrachten die aan het project meedoen zijn tussen de 1 en 5 jaar geleden afgestudeerd en 

hebben een (tijdelijke) baan in het (basis)onderwijs. Gedurende het project krijgen de 

leerkrachten feedback op hun werk in de eigen groep van een onafhankelijke observator en 

van hun eigen leerlingen. Dit levert hen informatie op over hoe ze hun werk nog kunnen 

verbeteren. Bij een deel van de deelnemende leerkrachten vindt ook een gesprek plaats met 

de directeur van de school om te onderzoeken hoe de beginner functioneert in het schoolteam 

en hoe scholen de beginner zo goed mogelijk kunnen begeleiden in het begin van het 

loopbaan in het onderwijs. Een schat aan informatie dus voor de starter zelf en zijn of haar 

school! Alle gegevens samen worden daarna, anoniem gemaakt, gebruikt om de 

lerarenopleidingen en het onderwijsbeleid te verbeteren. 

http://www.klaar-voor-de-starter.nl/2015/09/22/in-je-eigen-groep/
http://www.klaar-voor-de-starter.nl/2015/09/22/in-het-schoolteam/

