
Profielschetsen: 5 systeemveranderingen voor het opleiden van docenten 
1. Vergelijking lerarenopleiding met het traject tot hoogleraar: exclusieve 
bekwaamheidsgraad als stimulans 
Toelichting traject tot hoogleraar 
Een hoogleraar is een exclusieve functie op de universiteit met als bijbehorende titel 
professor (prof.). Om hier voor in aanmerking te komen wordt een 
loopbaangeschiedenis met specifieke functies en titels gevraagd. Per titel worden 
diverse bekwaamheidseisen gesteld, waaronder het schrijven van een proefschrift 
en het begeleiden van studenten en collega’s. De eerste stap naar hoogleraar is een 
universitaire opleiding met Bachelor- (B) en Mastertitel (M). Daaropvolgend levert 
een promotietraject een doctortitel (dr.) op, waarna de exclusieve mogelijkheid 
bestaat om hoogleraar, professor (prof.), te worden. 
 
Toepasbare elementen 
• Exclusiviteit van functies  
• Bewijs van bekwaamheid per functie 

gekoppeld aan graad/titel  
• Stimulans voor persoonlijke 

ontwikkeling door hogere functies 

• Complexe vaardigheden voor hogere 
functies 

• Experts hebben universitaire 
opleiding 

 
 
Analogie met opleiden van docenten 
Voor vo-docenten ontbreekt de stimulans om na hun opleiding verder te leren, door 
bijvoorbeeld een exclusieve functie, graad of titel. In vergelijking met andere 
sectoren is het docentschap een zeer toegankelijk beroep met minimaal perspectief 
op doorgroeimogelijkheden.  
Het inbouwen van exclusievere functies in het onderwijs biedt toekomstperspectief 
en stimulans voor vo-docenten die hun opleiding hebben afgerond. Exclusieve 
functies zijn dan een bewijs van bekwaamheid. In de vo-praktijk zou een expert met 
een universitaire opleiding andere verantwoordelijkheden hebben dan diens collega 
met een hbo-opleiding. De expert (met hogere graad) kan vanuit 
curriculumbewustzijn het onderwijsaanbod aanpassen aan de leerling. Terwijl de 
collega met hbo-diploma gespecialiseerd is in coachende vaardigheden. Huidige 
eerstegraadsopleidingen kunnen bijvoorbeeld tweedegraadsopleidingen worden. 
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2. Vergelijking lerarenopleiding met opleiding tot arts: aanzienlijk deel van de 
opleiding in scholen 
Toelichting opleiding tot arts 
De opleiding tot arts gebeurt gefaseerd aan een universiteit die verbonden is aan 
een medisch centrum. Geneeskunde is een zesjarige studie die opleidt tot basisarts. 
In de eerste drie jaren (bachelorfase) doet de student voornamelijk theoretische 
kennis op. Een interuniversitaire toets bewaakt daarbij de voortgang van het 
leerproces (formatieve evaluatie). De laatste drie jaar (masterfase) doet de student 
praktijkkennis op in de vorm van co-schappen. Deze co-schappen vinden plaats in 
de praktijk bij verschillende instellingen en diverse specialisaties. Nadat de opleiding 
tot basisarts is voltooid, kan er voor specialisatie worden gekozen.  
 
Toepasbare elementen 
• Opleiding in nauwe samenwerking met gekwalificeerde instellingen  
• 40% van de opleiding in de praktijk 
• Praktijkkennis door co-schappen bij (verschillende) praktijkinstellingen 
• Onderscheid tussen basisprofessional en specialisatie  

 
 
Analogie met opleiden van docenten 
In nauwe samenwerking met een opleidingsschool zou de lerarenopleiding opleiden 
tot basisdocent. Tijdens de lerarenopleiding is 40% van de opleiding in vo-scholen, 
vergelijkbaar met co-schappen. Vo-scholen met een keurmerk (opleidingsscholen) 
zouden de ‘docentco-schappen’ begeleiden. Aan het einde van de opleiding kan 
docent een specialisatie kiezen om zich verder in te bekwamen.   
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3. Vergelijking lerarenopleiding met het halen van rijbewijs: opleidingsschool ≠ 
examenschool  
Toelichting halen van rijbewijs 
Een onervaren bestuurder die een rijbewijs wil halen heeft met twee instellingen te 
maken. De eerste is de rijopleiding die door de rijschool wordt verzorgd. De tweede 
instelling is het CBR die verantwoordelijk is voor de examens (theorie en praktijk). 
Het CBR bepaalt dan ook de exameneisen. De opleidingsschool is dus niet dezelfde 
instelling als de instelling die zorgt voor de examinering. Zodra het rijbewijs is 
behaald gaat het leren door, immers: ‘je leert pas rijden nadat je je rijbewijs hebt 
gehaald.’ 
 
Toepasbare elementen 
• Scheiding tussen opleidingsinstelling en examineringsinstelling  
• Exameneisen worden bepaald door examineringsinstelling  
• Behalen van certificaat betekent ‘startbekwaam’, vervolgens gaat het leren door 
 

 
 
Analogie met opleiden van docenten 
In het voortgezet onderwijs zou dit betekenen dat de opleiding van docenten wordt 
verzorgd door lerarenopleidingen. De vo-scholen zijn dan verantwoordelijk voor de 
exameneisen en de examinering. Op deze manier kunnen (gekwalificeerde) vo-
scholen de kwaliteit bewaken.  
Daarbij betekent het halen van een diploma dat een docent ‘startbekwaam’ is. Het is 
dan aan de vo-school om de startende docent ‘vakbekwaam’ te maken. Dit 
betekent dat lerarenopleidingen zich naast vakkennis ook moeten richten op 
reflectief vermogen.   
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4. Vergelijking lerarenopleiding met politieacademie: eigenaarschap opleiding 
bij vo-school  
Toelichting politieacademie 
Agenten in opleiding zijn vanaf het eerste moment in dienst bij een politiekorps. De 
opleiding wordt verzorgd door de politieacademie. De politiekorpsen hebben het 
eigenaarschap van de opleiding van de agent. Hierdoor wordt aanbod van de 
opleiding afgestemd op de vraag. De politieacademie en het korps zijn gezamenlijk 
eindverantwoordelijk voor de opleiding van de agent.  
Een aspirant-agent heeft direct zicht op beroepsperspectief doordat hij begint met 
één streep. Gedurende de vordering van de opleiding worden dit meer strepen en 
krijgt de agent meer bevoegdheden. 
 
Toepasbare elementen 
• Professional direct in dienst bij 

werkplek/instelling 
• Eigenaarschap van de opleiding is van 

werkplek/instelling 

• In opleiding is vraag en aanbod is op 
elkaar afgestemd 

• Direct beroepsperspectief met 
zichtbare doorgroeimogelijkheden 

• Gezamenlijke eindverantwoordelijkheid  

 
Analogie met opleiden van docenten 
In het voortgezet onderwijs zou dit betekenen dat de docent in opleiding direct in 
dienst is bij een vo-school. Het eigenaarschap voor de opleiding van de docent ligt 
bij de vo-school, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij zowel vo-school als de 
lerarenopleiding. Op deze manier zijn vraag en aanbod op elkaar afgestemd. De 
docent in opleiding heeft direct een beroepsperspectief. Bijkomend voordeel zou 
zijn als docent in opleiding ook doorgroeimogelijkheden kan zien, vergelijkbaar met 
de strepen van agenten.   
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5. Vergelijking lerarenopleiding met PABO Rotterdam: synergie 
lerarenopleiding en vo-school 
Toelichting overname PABO Rotterdam 
De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) heeft een paar jaar 
geleden overgenomen de Thomas Moore-pabo overgenomen van de Hogeschool 
Leiden. Op deze manier kunnen po-scholen de docenten zelf opleiden en daarmee 
de kwaliteit bewaken.  
Aangezien de RKVO geen instelling is voor hoger onderwijs mochten zij volgens de 
wet geen pabo overnemen. De staatssecretaris had de overname echter 
goedgekeurd waarna een wetswijziging volgde. 
 
Toepasbare elementen 
• Synergie opleiding en praktijk 
• Aansluiting vraag en aanbod 
• Kwaliteitsbewaking van opleiding door praktijk in de hand 

 
 
 
Analogie met lerarenopleiding in het voortgezet onderwijs 
In het voortgezet onderwijs zou een vo-bestuur een lerarenopleiding kunnen 
overnemen. De vo-scholen kunnen dan de opleiding in de school vormgeven samen 
met de hogeschool. De aansluiting van vraag en aanbod is een recept voor zeer 
goede opleidingen. Aangezien docenten weten dat vo-scholen ten alle tijden 
meekijken is een stimulans om goed te presteren.  
 


