
Tweedaagse  12 en 13 november 2020 
 
 

 
 

 
Programma  

 
 
Hoofd Thema 
Doorgaan met gedachteontwikkeling en doordenking, zoals zijn beslag heeft gekregen in het 
pamflet1 naar aanleiding van de Tweedaagse in november 2019. Het pamflet geeft een 
mogelijk perspectief van uitwerking van Ruim baan voor leraren. 
 
Inmiddels is ook een Commissie Onderwijsbevoegdheden2 actief met een uitwerking van het 
advies van de Onderwijsraad. LOBO wordt bijgepraat op de contouren en beraadt zich op 
mogelijke uitwerking van die contouren, op aanvullingen of wijzigingen en eventueel nieuwe 
perspectieven. 
 
Dag 1 
Op de eerste dag starten we, na de opening, met mogelijk enkele urgente zaken. Vervolgens 
gaan we aan de slag met het hoofdthema van de tweedaagse. Dat hoofdthema is (zie ook 
hierboven): verder denken over het opleiden van leraren, reflecteren op en adviseren over 
denkrichtingen Commissie Onderwijsbevoegdheden en doordenken wat een en ander zou 
kunnen of moeten betekenen voor de (huidige) lerarenopleidingen. 
Op de eerste dag staat de eigen reflectie centraal. We werken in deelthema’s aan die reflectie 
en verzamelen een en ander in pitches. Op basis van de uitkomsten bepalen we de agenda 
voor het gesprek met de commissie. 
 
Dag 2 
Op de tweede dag zal LOBO in gesprek gaan met (leden van) de commissie.  
Doel van het gesprek is van de kant van LOBO:  

® reacties op en vragen bij huidige contouren van de uitwerking, suggesties voor 
bijstelling en mogelijk andere perspectieven 

® waar nodig nog toelichten van contouren, toelichten op reikwijdte van op te leveren 
advies en ophalen van reacties. 

 
  

 
1 Tekst pamflet https://www.paboweb.nl/themas/32#section_820 
2 Meer informatie over de commissie, zie https://www.onderwijsbevoegdheden.com 
 



 
 
Dag 1 | 13.30 – 17.00 uur  
 

Plenair   
13.30 – 13.40 uur Opening en welkom  

 
13.40 – 14.00 uur Ruimte voor mogelijk urgente zaken 

 
14.00 – 14.20 uur Stand van zaken Commissie Onderwijsbevoegdheden: inhoud en 

contouren 
o bevoegdheid en bekwaamheden 
o betekenis voor opleidingen en aanstaande leraren 
o implementatie 
Tijd voor toelichting en verdere informatie 

   
Deelsessies  
14.20 – 15.45 uur Groepsgesprekken in 4 deelthema’s 

 
 Break 
 15.45 – 16.00 uur Korte pauze 
 

Plenair   
16.00 – 16.45 uur  Pitches met uitkomsten, en ook 

o Bijeenbrengen agendapunten voor gesprek met commissie  
o Taak- en rolverdeling gesprek met commissie3 

 
 16.45 – 17.15 uur Virtuele borrel  
 
 
Dag 2 | 09.30 – 12.30 uur | plenair 
 

Plenair  
09.30 – 09.35 uur Opening en welkom 

 
 09.35 – 10.00 uur Actuele stand van zaken en check op gesprek met commissie 
 

10.00 – 11.30 uur  Gesprek met commissieleden, vraag en antwoord, eventuele 
vervolgafspraken 

 
 11.30 – 12.00 uur Afronding, evaluatie en afsluiting Tweedaagse 
 
 
 
 
 

 
3 Na het overleg worden de agendapunten met de commissie gedeeld, ter voorbereiding op het gesprek van 
de volgende dag. 
 



 
Deelthema’s 

 
Deelthema 1 
Inhoudelijke verkenning gewenste inhouden generieke pedagogisch- didactische kern. 
 
Voor dit deel bestaat nu een kennisbasis4, die zich beperkt tot wat nodig is voor de leraar in 
het PO. De beoogde kern gaat over het leraarschap in de volle breedte, dus in ieder geval qua 
doelgroepen leeftijd van 2 (of 4) – 18 jaar en qua onderwijssectoren PO, VO, en MBO. 
Die kern zal dus generieker en breder van inhoud zijn.  
 

® Een punt van nadere bespreking is welke expertise voor zo’n bredere basis al 
aanwezig is binnen pabo’s en wat toegevoegd zou moeten worden of in 
samenwerking met andere lero’s vormgegeven zou moeten worden.  

® Daarnaast: wat hoort in ieder geval tot die kern (inhouden)?  
® Daarnaast: hoe zien we het verhaal van de leeftijdsgroepen voor ons? 
® Daarnaast: we zien pabo’s als belangrijke experts op deze kern. Hoe kunnen we 

daarmee ook een rol pakken/ krijgen in verdere doordenking en uitwerking van 
het geheel? 

 
 
Deelthema 2 
Bevoegdheid als startbewijs 
 
De commissie werkt aan 1 bevoegdheid (dus weg van aparte po, tweede en eerstegraads 
bevoegdheden en aparte vakbevoegdheden), gebaseerd op een samenhangend pakket van 
bekwaamheidsgebieden. Een deel van het pakket is vast onderdeel: de pedagogisch- 
didactische basis. Verder zijn er gedifferentieerde mogelijkheden in twee andere gebieden: die 
van de doelgroep en van het vak/ de vakken.  
 
De startende leraar dient zich via voortgezette professionalisering te bekwamen tot 
‘vakbekwaam niveau’ (inductiefase). Daarnaast wordt verwacht dat de bevoegde leraar zich 
blijvend ontwikkelt, onder andere door verbreding of verdieping in de 
bekwaamheidsgebieden.  
 

® Belangrijke vraag bij deze ‘route’ is: bij wie liggen welke verplichtingen en 
verantwoordelijkheden? Wat ligt bij de opleiding, wat bij de beroepsgroep en 
wat bij de werkgevers? Welke kwaliteitskaders worden gehanteerd, op welke 
wijze? 
 

® In dit deelthema proberen we tot een schets van de ideale situatie en 
samenhang in die situatie te komen. Daarbij ook de vraag van wenselijkheid en 
noodzaak van ‘verankerde’ rol en betrokkenheid lero’s bij voortgezette 
professionalisering. 

 
 
 

 
4 https://kennisbases.10voordeleraar.nl/pdf/kennisbasis-pabo.pdf 



Deelthema 3 
Noodzakelijke bekwaamheidsgebieden voor het PO (en VVE enerzijds en VO onderbouw 
anderzijds) 
 
De commissie denkt nu aan: 

o Pedagogisch- didactische kern 
o Leeftijdsgroep: 2-8 (of 4-8) en 8- 14 (of 8-12) 5 
o Alle vakken en vakdidactieken of clusters van vakken 

Daarbij is het aan de werkgever om iemand te benoemen binnen de range van gekozen 
leeftijdsgroep, of iemand ruimte te geven om zich in de andere groep te bekwamen. 
 

® Bij dit deelthema gaat het om een doordenking van de drie ‘overige’ 
bekwaamheidsgebieden (zijn dat de goede, andere?) en specifiek het gebied van 
de vakken. Gaan we bij het gebied van de vak(ken) denken aan een eventuele 
samenhang met de leeftijdsgroep (en daarmee mogelijk een keuze uit de 
vakken) of moet dit gebied ‘generiek’ worden ingevuld? 

® Ook hier: hoe kijken we tegen het verhaal van de leeftijdsgroepen aan? En de 
voorgestelde ‘grensoverschrijdingen’? 

 
 
Deelthema 4 
Netwerk van samenwerkende lero’s? 
 
In de commissie wordt veel gedacht en gesproken over ‘ontschotten’ en ‘best of both worlds’. 
Dat laatste heeft mede betrekking op het onderscheid nu tussen HBO en WO opgeleide 
leerkrachten, in een context die voortdurend de nadruk legt op ‘academisch opgeleide 
leerkrachten’ (zie bv discussie over leesonderwijs6). Daarnaast gaat het ook over het 
‘überhaupt’ ontschotten tussen opleidingen, dus bv ook pabo’s en tweedegraads. Het zijn 
overigens heel precaire gedachtelijnen, die ook intern in de commissie nog veel vragen 
oproepen (m.a.w.: het kan zijn dat hierover geen uitspraak gedaan zal worden). 
 

® Het betekent dat op inhouden het snijvlak gezocht zou moeten worden, daarbij 
gebruik makend van ‘the best of each world’. Kan dat? Zo ja, hoe dan? Of is er 
voorkeur om de bevoegdheid uitsluitend te koppelen aan HBO bachelor? 

® Verder: er zijn bij de ontschotting inhouden aan de orde die in het huidige bestel 
verkaveld zijn. Denk aan twee generieke bases voor leraar po en leraar vo. De 
‘ander’ heeft dus expertise die mogelijk mist in de eigen instelling. Hoe daarmee 
om te gaan? Wat is haalbaar en wenselijk? 

® En: hoe ziet de ontschotting er mogelijk ‘institutioneel’? Regionale 
lerarenacademies en 100% samen opleiden en professionalisering? Allianties? 
Wat is wenselijk, wat is haalbaar? 

 
 
Gespreksleidraad 
Voor het gesprek in de deelthema’s is een gespreksleidraad ontwikkeld, zie bijgevoegd. 

 
5 Op dit punt is nog veel onzeker en in discussie in de commissie. 
6 https://www.scienceguide.nl/2020/09/alle-leraren-moeten-academisch-zijn-geschoold-in-strijd-tegen-
slechte-leesvaardigheid/ 


