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PAMFLET 
 

 

Ruim baan voor leraren! 
Pabo’s doen voorstellen voor uitwerking en realisatie 

 

Allereerst: een pamflet? 

In dit pamflet presenteren de pabo’s enkele fundamentele lijnen voor het opnieuw doordenken van 
de opleiding(en) tot het beroep van leraar. Daarbij kiezen de pabo’s voor de vorm van een pamflet. 
Het gaat niet om blauwdrukken van een nieuwe opleiding(en), maar om een aanzet voor 
gedachtevorming als reactie op het advies Ruim baan voor leraren. Het pamflet is bedoeld om het 
gesprek aan te gaan, met voor de hand liggende partijen als de leraar, het scholenveld en de 
verschillende lerarenopleidingen. Die samenwerking geldt ook voor de verdere uitwerking en 
voorstellen in dit pamflet. Het pamflet is niet meer en niet minder dan een aanzet tot verdere 
gedachtevorming. 

Opleiden tot leraar 

Het beroep van leraar verdient hernieuwde aandacht. Dat geldt ook voor het opleiden van leraren. 
De Onderwijsraad bracht in 2018 een advies uit onder de titel: Ruim baan voor leraren. In dit advies 
wordt een nieuw perspectief geschetst voor het leraarschap waarbij sprake is van integrale 
herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur. Het advies is mede ingegeven door zorgen over 
aantrekkelijkheid van en waardering voor het beroep van leraar. Reden genoeg om met het advies 
aan de slag te gaan! In dit pamflet beschrijven pabo’s voorstellen voor uitwerking en realisatie van 
het advies. 

Leraarschap 

Als voorzet voor verdere mogelijke uitwerking schetsen de pabo’s op hoofdlijnen een nieuwe 
toekomst voor het leraarschap: een prachtig, belangrijk maar ook een complex beroep1. Een prachtig 
beroep omdat de leraar kinderen en jongeren nieuwe werelden mag laten ervaren, hun eigen 
mogelijkheden mag leren ontdekken en hun talenten mag laten benutten. Een belangrijk beroep 
omdat de leraar bijdraagt aan de drie kernopdrachten van het onderwijs: de kwalificerende, 
socialiserende en persoonsvormende opdracht; de leraar helpt zijn/ haar leerlingen om op een 
volwassen wijze in de wereld te willen staan. Maar: het beroep van leraar is ook een complex 
beroep. De leraar moet kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkeling, kunnen omgaan met een 
grotere diversiteit van leerlingen en met een veeleisende omgeving. De leraar moet in die complexe 
en veeleisende context telkens met pedagogische tact opereren en – telkens just in time – 
antwoorden op het appel van de lerende. Dat vraagt om leraren die ‘reflective practioners’ zijn. 

 

 
1 https://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/ 
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Uitgangspunten bij gedachten over en uitwerkingen van het opleiden tot leraar 

· Er is verbinding gemaakt met het beroepsbeeld van de mbo/vo docent. Het beroepsbeeld 
van de leraar po is op dit moment nog niet beschikbaar. 

� Het leraarschap is een beroep met een brede generieke pedagogisch-didactische basis en 
met een specifieke bekwaamheid (leeftijd, vak, vakkencluster, thema; deze basis en een 
specialisatie leveren een brede bevoegdheid en toegespitste bekwaamheid op. 

� Met een hbo-bachelor als standaard is de leraar startbekwaam voor het beroep. 
Vervolgens ontwikkelt de leraar zich tot basisbekwaam en vakbekwaam leraar. Die 
ontwikkeling omvat – naast verdere ontwikkeling in het beroep van leraar - een verdiepte 
specialisatie, een verbrede specialisatie of een expertise-specialisatie. 

� Opleiden en verder ontwikkelen tot leraar krijgen vorm en betekenis in samen opleiden en 
professionaliseren. Dat wil zeggen dat beroepspraktijk en opleiding samenwerken in 
partnerschappen en samen betrokken zijn en verantwoordelijkheden hebben bij het 
opleiden en professionaliseren. De opleiding is eindverantwoordelijk voor diplomering en 
certificering. 

 

Lerarenacademies 

Leraren verdienen het om opgeleid te worden in (brede) lerarenacademies. Academies die uitgaan 
van een integraal beroepsbeeld van ‘de leraar’, voor de leraar primair, voortgezet en middelbaar 
onderwijs2.  

Dergelijke lerarenacademies: 

� doen recht aan het beroep en sluiten aan bij de kern van het beroep; 
� bieden – in samenwerking met het beroepenveld- mogelijkheden voor verdieping, 

verbreding en daarmee ook voor ‘loopbaanpaden’; 
� dragen daarmee bij aan het creëren van nieuwe / hernieuwde belangstelling voor het vak. 

 

Startbekwaam, basisbekwaam, vakbekwaam 

In lerarenacademies (waarbij standaard een hbo-bacheloropleiding als uitgangspunt wordt genomen) 
worden aanstaande leraren opgeleid tot startbekwame leraren met een generieke bevoegdheid 
(leraar) en met specifieke bekwaamheden.  

· Voor de generieke bevoegdheid dient de startbekwame leraar te beschikken over een brede 
pedagogische en didactische (kennis)basis en over basiskennis en -vaardigheden op het 
gebied van vak- en vormingsgebieden.  

· Voor de specifieke bekwaamheden kiest de student minimaal een leeftijdspecialisatie en een 
vakspecialisatie (of vakclusterspecialisatie).  

 
2 Voorwaardelijk is dan dat het leraarschap één CAO kent. 
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· Daarnaast kan de student kiezen uit andere specialisaties die zijn bekwaamheid verbreden. 
Gedacht kan worden aan expertise-specialisatie (curriculumontwikkeling, hoogbegaafdheid, 
inclusief onderwijs, speciaal onderwijs, etc.).  

Voor de doorontwikkeling van startbekwaam tot basisbekwaam en vervolgens vakbekwaam leraar 
kunnen leraren kiezen voor: 

� Extra specialisaties op leeftijd, vak of anderszins; 
� Verdiepende specialisaties; denk daarbij aan post-hbo-opleidingen en professionele masters. 

Samen opleiden en professionaliseren 

De opleiding tot leraar krijgt vorm in het partnerschap tussen de lerarenacademie en de 
beroepspraktijk. Beide instituties zijn betrokken bij en hebben verantwoordelijkheden voor de 
ontwikkeling van de aanstaande leraar tot start-, basis- en vakbekwaam leraar.  

 

 

 

Routes naar leraarschap 

Er zijn – in de voorstellen van de pabo's - verschillende routes naar het leraarschap denkbaar. 

Er wordt (voorstel) daarom gebruik gemaakt van een assessmentprocedure om advies te kunnen 
uitbrengen over de meest geschikte route. Het assessment kan ook een advies opleveren om (nog) 
niet aan de lerarenacademie te beginnen.  

De bestaande opleidingen (pabo, tweedegraads, eerstegraads, ulo’s) die lerarenacademie worden 
bieden niet alle specialisaties (of de brede basis) aan. Er kan over en weer verwezen worden naar die 
lerarenacademies waarin het gevraagde wel wordt aangeboden. Voor de huidige vakopleidingen in 
het hbo (kunsten, bewegingsonderwijs) zou in dit model gelden dat deze lerarenacademies de 
gespecialiseerde bekwaamheid verzorgen en voor de brede basis naar andere lerarenacademies 
verwijzen. Voor WO kan hetzelfde gelden. 

Ruim baan voor leraren! 

Met de vorming van lerarenacademies, met de inrichting en uitwerking van de brede pedagogisch-
didactische basis en de inrichting en uitwerking van specialisaties, met de aandacht voor verdere 
professionalisering en verdere bekwaamheidsontwikkeling zien pabo’s mogelijkheden om het beroep 
van leraar (weer) als een kwalitatief sterk en gewaardeerd beroep te positioneren. 
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