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Samenvatting 
De beide ministers van onderwijs hebben de Commissie Onderwijsbevoegdheden ingesteld om het advies van de Onderwijsraad verder uit te werken. 
Synthetron heeft samen met de commissie 2 online dialogen met leraren georganiseerd, op 27 en 30 oktober, over: 

1. de gemeenschappelijke kern van het leraarschap 
2. de gedachte van bevoegdheid als éénmalig startbewijs voor het beroep 

 
Doel van deze dialogen is om een grote groep betrokkenen uit het werkveld de mogelijkheid te bieden om input te geven op de ideeën die er al liggen, zodat 
er inzicht is op het draagvlak en er mogelijk aanpassingen kunnen worden gedaan. In totaal deden er 219 deelnemers mee met een uiteenlopende 
achtergrond (over sectoren en functies). De sessies kenmerken zich als relatief rustige en met een gemiddelde mate van consensus vergeleken met de 
Synthetron benchmark.  
 

Dialoog 1: Pedagogische en didactische kern van het beroep van leraar 
De animatie van het ABC geeft een kort, bondig en herkenbaar beeld. Bijna 50% van de deelnemers herkent zich enigszins in de beschrijving van het beroep, 
37% behoorlijk en bijna 5% volledig. Kritiek op het ABC is vooral dat het te algemeen is en dat de boodschap niet beklijft. Daarnaast vinden deelnemers de 
animatie nog te weinig enthousiasmerend. Deelnemers missen vooral meer context van het beroep op specifieke aspecten als: rol, sector en vak. Een grote 
meerderheid (30,4% volledig en 44,1% deels) herkent de uitleg van de aard van het beroep met de drie termen toerusting, vorming en opvoeding in de 
dagelijkse praktijk. In de toelichting vragen deelnemers vooral aandacht voor hetgeen gemist wordt. Deelnemers missen vooral de aandacht voor de 
specifieke sector/context en de vakinhoud. 
 
Als voornaamste gemeenschappelijke factor noemen de deelnemers dat leraren mensen stimuleren om zich te ontwikkelen. Leraren willen mensen, 
passend bij hun kwaliteiten, zien opgroeien. Een tweede gemeenschappelijke factor is dat leraren verbinding zoeken met hun leerlingen. Leraren zorgen 
ervoor dat elk kind zich gezien voelt en gaan samen met de leerling op zoek naar hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Contextuele (doelgroep, sector 
en leeftijd) verschillen tussen leerlingen en vakinhoud maken het vak van leraar specifiek. 
 
Bij het vaststellen van de pedagogische en didactische kern van het beroep moeten volgens de deelnemers leraren en opleiders, maar ook wetenschappers 
en leerlingen een rol krijgen.  
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De deelnemers sloten de sessie van 27 oktober af met adviezen aan de commissie: 

• Bouw op wat er is: Een groot deel van de deelnemers geeft als advies dat niet alleen naar een nieuw stelsel moet worden gekeken. Kijk ook naar wat 
je nu kunt verbeteren in plaats van het hele stelsel te veranderen. 

• Betrek het werkveld: Onderwijsraden, beroepsgroepen en leerkrachten moeten worden meegenomen in het vaststellen van het ‘probleem’.  

• Aandacht voor het vak en de sector: De vakkennis en het verschil tussen verschillende sectoren van het onderwijs moeten worden meegenomen in 
het proces. 

• Maak de urgentie duidelijk: Het is belangrijk dat de docenten duidelijk wordt gemaakt wat de urgentie is om het bevoegdhedenstelsel te 
veranderen.   

• Behoud kwaliteit: Met de komende veranderingen is het belangrijk dat er een duurzaam bevoegdhedenstelsel komt dat de kwaliteit behoudt.   

• Creëer enthousiasme: Stel de leraar als professional centraal en zorg ook voor enthousiasme. 
 

 
Dialoog 2: Startbewijs beroep en met bouwstenen uitbreiden van bekwaamheid 
Meer dan de helft van de deelnemers aan deze sessie vindt de opzet van een eenmalig startbewijs voor het beroep van leraar een goed (45,6%) of een 
uitstekend idee (20,4%). Er is een aantal positieve argumenten voor dit idee met veel steun van deelnemers: continue ontwikkeling en groei, minder 
studielast en minder lerarentekort. De argumenten tegen vinden minder consensus en over deze kritische argumenten is er ook veel discussie. 
 
Volgens de deelnemers moeten de opleidingen, examinatoren en instituten de bekwaamheid van de leraren beoordelen en moeten leraren bekwaamheden 
kunnen aantonen met behulp van een portfolio, een assessment en/of EVC trajecten. 
 
Vertrouwen, ruimte en tijd worden genoemd als  de belangrijkste benodigdheden voor het goede gesprek en de ontwikkeling van de leraar, naast  
visie/kaders en een goed HR-beleid. Samenwerking, uitwisseling en meedraaien zijn volgens de deelnemers de grootste stimuli om, tussen scholen, meer 
van elkaar te kunnen leren. 
60% van de deelnemers geeft aan het een goed of uitstekend idee te vinden als men voor de opleiding en professionalisering van leraren gebruik zou 
kunnen maken van het aanbod van zowel hbo- als wo-opleidingen. 19% vindt dit een redelijk tot slecht idee.  
 
Lerarenopleiders, vak- en beroepsverenigingen en leraren moeten een rol krijgen in de vaststelling van de bouwstenen van het startbewijs. Om het idee van 
een startbewijs te laten slagen zijn draagvlak, tijd en geld nodig. Verder zijn maatwerk, concretisering en een systeem voor certificering en beoordeling van 
belang. Het laatste punt dat deelnemers inbrengen, en waar veel consensus over is, is het niet veranderen van het huidige stelsel. Dit moet volgens de 
deelnemers ook een optie zijn. Een volledige verandering kan voor veel onrust zorgen.  
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Aanleiding, doel en aanpak 

Aanleiding en doel van de online dialoog 
In het najaar van 2018 publiceerde de Onderwijsraad zijn advies ‘Ruim baan voor leraren’. In het advies schetst de raad een nieuw lange termijn perspectief 
op het leraarschap en beschrijft wat dat zou moeten betekenen voor het opleiden en de loopbaanontwikkeling van leraren. Met het advies beoogt de 
Onderwijsraad vier resultaten: 

▪ Mobiliteit in en tussen onderwijssectoren door bredere inzetbaarheid; 
▪ Aantrekkelijker beroep door loopbaanperspectief en keuzemogelijkheden; 
▪ Betere benutting leraarsexpertise door professionalisering en teamaanpak; 
▪ Behoud van starters door begeleiding en ‘behapbare’ inzet. 

  
De beide ministers van onderwijs hebben de Commissie Onderwijsbevoegdheden ingesteld om het advies van de Onderwijsraad verder uit te werken. 
Synthetron heeft samen met de commissie 2 online dialogen met leraren georganiseerd, op 27 en 30 oktober, over: 

▪ de gemeenschappelijke kern van het leraarschap 
▪ de gedachte van bevoegdheid als éénmalig startbewijs voor het beroep 

 
Een ontwerpgroep, bestaande uit leraren, opleiders en wetenschappers is hard aan het werk met het formuleren van de pedagogisch-didactische kern die 
vervolgens vertaald moet worden in bekwaamheidseisen waaraan elke leraar zou moeten voldoen om te kunnen starten in het beroep. Deze eisen moeten 
in de toekomst in combinatie met de eisen die gericht zijn op specifieke groepen leerlingen of vakinhouden, richtinggevend worden voor opleidingen van 
nieuwe leraren. 
 
Om deze eisen goed te kunnen verwoorden, heeft de ontwerpgroep eerst beschreven wat in hun ogen de Aard en het Beroep van het leraarschap verbindt 
en wat Centraal staat in de dagelijkse praktijk van de leraar (een ABC van de leraar). Het leraarschap is een veelzijdig beroep. Een vakdocent wiskunde in de 
vwo bovenbouw kijkt anders naar zijn beroep dan een leerkracht in het basisonderwijs of een docent bloemschikken in het mbo. Toch hebben deze leraren 
ook veel gemeenschappelijk. De ontwerpgroep probeert in het ABC te verwoorden wat het leraarschap over alle onderwijssectoren heen verbindt en 
onderscheidt van andere beroepen. Het ABC van de leraar schetst de achtergrond van de eisen die de ontwerpgroep in een volgende stap moet 
verwoorden. Doel van deze dialogen is om een grote groep betrokkenen uit het werkveld de mogelijkheid te bieden om input te geven op de ideeën die er 
al liggen, zodat er inzicht is op het draagvlak en er mogelijk aanpassingen kunnen worden gedaan. 
 

Aanpak van de analyse 
• Analyse van de data is allereerst gedaan op basis van de gegenereerde Synthetrons (opmerkingen waarover een bepaalde mate van consensus is). 

Deze Synthetrons zijn geanalyseerd en geclusterd naar inhoud. Per vraag wordt de uitslag van deze clusters weergeven in een grafiek. Clusters worden 
regelmatig geïllustreerd aan de hand van letterlijke Synthetrons. Als een Synthetron in de tekst wordt vermeld, is deze schuin gedrukt weergegeven.  

• Zie bijlage 1 voor een uitgebreide uitleg van de methodiek. 
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Kenmerken van de dialogen en de deelnemers 
 
In totaal deden er 121 deelnemers mee aan de 1e dialoog en 98 aan de 2e met een uiteenlopende achtergrond (over sectoren en functies). De sessies 
kenmerken zich als relatief rustig. Het aantal berichten wat deelnemers zelf hebben geschreven ligt iets onder wat wij gemiddeld zien: 

• Het aantal berichten verstuurd per persoon (10 en 13) in deze sessies is lager dan het aantal berichten dat gemiddeld (14) per persoon wordt gestuurd. 

• De interactiviteit is gemiddeld: het percentage reacties op elkaar (19% en 18%) is gelijk aan het gemiddelde (19%) wat wij zien in andere sessies. 
 

De overeenstemming tussen deelnemers is gemiddeld:  

• Het % Synthetrons (17%) ligt iets boven het gemiddelde percentage (16%) in andere sessies.  

• Het aantal berichten met bipolair stemgedrag (zowel geheel eens als geheel oneens; 26% en 29%) is hoger dan gemiddeld (20%). Bipotrons duiden 
erop dat deelnemers soms verschillen in de manier waarop ze over bepaalde thema’s denken. Daar is hier relatief veel sprake van.  
 

 Dialoog 1 Dialoog 2 
Synthetron-
Benchmark 

 Dialoog 1 Dialoog 2 
Synthetron-
Benchmark 

Aantal actieve deelnemers 121 98  Totaal aantal Synthetrons 226 232  

Totaal aantal berichten verstuurd 1.333 1.352  Synthetron percentage 17% 17% 16% 

Berichten per persoon 10 13 14 Totaal aantal Bipotrons 353 395  

Berichten per persoon/ 10 min. 1,7 2  Bipotron percentage 26% 29% 20% 

Aantal reacties op berichten 255 237  Reactie percentage 19% 18% 19% 
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Uitkomsten van de dialogen 
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Dialoog 1: Pedagogische en didactische kern van het beroep van leraar 

1. Inhoudelijk, maar te algemeen en een tekort aan rollen  

Bij de start van de dialoog is de deelnemers een animatie laten zien waarin het ABC van het leraren 
beroep is uitgelegd. De eerste vraag in de sessie vraagt naar het gevoel wat de deelnemers krijgen bij het 
zien van deze video. Signalen zijn gemixt positief en kritisch, maar er komt sterk naar voren dat de video 
te algemeen is.  

Positief 

Inhoud 
Qua inhoud, zijn sommige deelnemers positief over de professionaliteit, de teamsport en de aandacht 
voor pedagogiek en vorming. Het ABC dekt datgene wat het leraarschap inhoudt. 

• Mooi dat er aandacht is voor professionaliteit en teamsport, daar kan ik mij goed in vinden. 

• Vind dat ABC best volledig eigenlijk. Het dekt wel datgene wat het leraarschap inhoudt. 

• Fijn dat er aandacht is voor pedagogiek en vorming. 
 
Duidelijk 
Sommigen geven aan dat de video duidelijk is. 

• Het is een duidelijk filmpje qua uitleg, maar de inhoud roept nog wel vragen op. 
 

Neutraal 

In de analyse zijn ook twee Synthetrons naar voren gekomen die niet zozeer positief of kritisch waren op 
de video. Deze zijn hieronder te vinden. 

Neutraal 

• Veelheid aan aspecten van het beroep. 

• Volgens mij is het ook niet de bedoeling dat de vakinhoud in deze algemene kern een plek krijgt. 
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Kritisch 

Te algemeen 
Een groot deel van de Synthetrons die bij deze vraag zijn gegenereerd, laten zien dat deelnemers de video te algemeen vinden. De video mist diepte en 
gelaagdheid en beslaat niet alle aspecten van het beroep van leraar. 

• Onderscheid ABC naar mijn idee niet eenduidig te maken. Lang niet alle aspecten van het beroep zitten hier in. 

• Het is ook een wat droog filmpje: klopt wel, maar mist alle diepte en gelaagdheid die het vak van leraar kent. Het beroep is veel meer dan enkel 
'ontwerpen, geven en evalueren' van onderwijs. 

• Het is heel algemeen. 
 

Boodschap blijft niet hangen 
In de video wordt erg snel heel veel informatie gegeven wat het lastig maakt om de kern er uit te pakken en de boodschap na te vertellen. Daarnaast geven 
sommigen aan dat zij ABC een verwarrende term vinden. 

• De betekenis die gegeven wordt aan ABC (aard, beroep, ) blijft niet goed hangen, het is lastig om het na te vertellen. 

• Heel erg veel informatie in 1 filmpje, je moet het echt meerdere keren bekijken om het überhaupt te bevatten/onthouden/begrijpen. 

• Term "ABC" vind ik wat verwarrend. Je denkt dat er nog DEF etc. gaat komen...Doet ook denken aan ABC's bij bruiloften e.d.. 

• Ik vind het duidelijk, maar het gaat heel snel. Ik voel nog niet de connectie met wat leraarschap voor mij inhoudt: kennis en vaardigheden 
overdragen. 

 
Niet enthousiast 
Sommige van de deelnemers geven aan dat ze niet geënthousiasmeerd zijn door de video. 

• Het filmpje kan mij niet per se enthousiasmeren. 
 
Ambacht niet improviseren 
Ook geven een aantal van de deelnemers aan dat zij zich niet kunnen vinden in de combinatie van iemand die aan de ene kant een ambacht beoefent en aan 
de andere kant moet improviseren. Zij vinden dit twee tegenovergestelde constructen. 

• Ambacht: zeker. Maar is een ambachtsman/-vrouw nu juist niet iemand die weloverwogen en op basis van kennis handelt? Dus juist niet op basis van 
improvisatie? Vraag de chirurg en advocaat maar eens in hoeverre ze improviseren. 

 
Afkeer 
Een deelnemer geeft aan dat hij/zij een gevoel van afkeer krijgt bij het zien van de video. Dit is een oneens Synthetron geworden, wat betekent dat er 
consensus is tussen de deelnemers over dat ze het oneens zijn met dit bericht. 

• Afkeer (oneens) 
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Mis  

Mis rollen 
De deelnemers geven aan dat de video niet alle rollen van het leraarschap dekt. De nadruk lag volgens een 
aantal deelnemers veel bij het ontwerpen, wat door veel leraren niet meer wordt gedaan. Deze nadruk 
zouden de deelnemers meer leggen bij het ontwikkelen en laten groeien van kinderen. 

• Het gaat over ontwerpen, verzorgen en evalueren. Ik ben van mening dat de leraar nog meer rollen 
heeft. 

• Veel leraren ontwerpen niet (meer), maar voeren uit. 

• Ik mis inderdaad ook nog het stuk betrokkenheid t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen/het mentorschap. 

• Naast dat het wat algemeen was, miste ik onderdelen. Zoals contacten met externen en 
contactmomenten met allerlei op andere wijze betrokken instanties/ volwassenen/ etc.. 

 
Mis vakinhoud 
Er ontbreekt vakinhoud of inhoudelijke kennis in de video. Dit betreft ook een stuk vakdidactiek.  

• Vakinhoud ontbreekt. 

• Wat ik miste is de rol van inhoudelijke kennis. 
 
Mis wetenschap 
Sommigen miste ook de verwijzing naar wetenschappelijke inzichten. 

• Ik mis inderdaad een verwijzing naar wetenschappelijke inzichten. 
 
Mis urgentie verandering 
Een aantal geeft ook aan dat ze de urgentie van de verandering missen.  

• Het filmpje geeft weinig nieuwe informatie. Leraren weten dat ze zowel didactisch als pedagogisch handelen, waarom dat nogmaals uitleggen? Ik 
mis info over de urgentie van een nieuw bevoegdhedenstelsel. 
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Mis context 
Een aantal van de deelnemers geeft aan dat in de video niet alle diversiteit en verschillen tussen regio’s betreffende onderwijs gedekt zijn. 

• Er is een groot verschil in de diversiteit in het land, vooral Randstedelijk  zien we een veelvoud aan culturen en expats. Dat is in de landelijke 
omgeving anders. De uitdagingen liggen daarin ook niet op hetzelfde vlak. 

Reactie op: Ons land kent een toenemende diversiteit als gevolg van (arbeids)migratie, vluchtelingen en expats. Deze groepen komen uit zeer 
verschillende culturen, schoolsystemen, etc. Het is van groot bel. 
Reactie op: Ik ben het eens met de drie aspecten van didactiek: onderwijs ontwerpen, verzorgen en evalueren. Dat zijn volgens mij de 
didactische kerntaken van een leraar. 

 
Mis sector 
Tot slot missen de deelnemers hoe dit interessant gemaakt kan worden per sector van het onderwijs. 

• Ik vraag me vooral af hoe het gemeenschappelijke interessant gemaakt kan worden voor zowel de huidige kleuteronderwijzer als de 
bovenbouwdocent VWO. 
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2. Kort en bondig, maar tekort aan vakinhoud en te weinig sector 
specifiek 

In deze vraag is de deelnemers gevraagd in welke mate zij zich herkennen in het in de 
video geschetste beroep van de leraar. Veel van de deelnemers herkende zich 
enigszins (47,6%) of behoorlijk (37,1%) in de animatie. Tegelijkertijd is er veel 
geschreven over wat de deelnemers missen of anders zouden doen in de video. Wat 
de deelnemers daar aangeven komt sterk overeen met wat hierboven onder de kop 
kritisch is aangegeven. 

Positief 

Kort en bondig en herkenbaar beeld 
De deelnemers geven aan dat ze het beeld kort en bondig vinden. Veel facetten van 
het vak van leraar worden aangestipt en in herkenbare blokken neergezet. 
Daarentegen blijft de video redelijk aan de oppervlakte. Dit is goed als het doel van de 
video is om een bondig beeld te schetsen van het docentschap, maar te weinig als het 
doel is om inhoudelijk in te gaan op kernelementen van het vak. 

• Behoorlijk: Ik herken mijn eigen waardering voor zelfstandigheid, ontwerpen 
van onderwijs, creativiteit, onze sociale functie, de dynamiek van onze baan. 
Soms vind ik de termen een beetje te algemeen blijven. Je mist eigenlijk met dit 
filmpje wat er nu juist zo fantastisch is aan het leraarschap. Dit filmpje laat me 
een beetje koud, terwijl dit een beroep is dat je niet koud kan/mag laten. 

• Ik heb op 'behoorlijk' gestemd, omdat de breedte van het vak in herkenbare 
blokken is neergezet. Daarbij zijn natuurlijk wel aanvullingen te doen, maar er 
zijn nu enkele belangrijke bouwstenen van het vak in beeld gebracht. Wat mij 
tevreden stemt is de inhoudelijke benadering: vorming, pedagogiek en zoals in 
de discussie naar voren kwam ook de sociaal-emotionele kant. Wat mij betreft 
zou zingeving er ook bij mogen trouwens. 

• De vraag is wat het doel is van deze video. Als het bedoeld is om kort en bondig 
een beeld te schetsen van het docentschap met bijbehorende kernelementen 
dan is het een prima video. Als de video bedoeld is om meer uitleg te geven 
m.b.t. de inhoud van de kernelementen, dan zou de video langer moeten zijn 
en begrippen moeten toelichten. 
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Centraal 
In de video wordt de pedagogische en didactische kern goed (kop C) beschreven. Dit blijft echter wel ietwat aan de oppervlakte, omdat het niet alle facetten 
van het leraarschap beslaat.  

• Behoorlijk, omdat dit zeker wel de pedagogische (leerlingen toerusten, vormen en opvoeden) als de didactische (onderwijs ontwerpen, verzorgen en 
evalueren) kern omvat. Het is niet volledig, omdat het leraarschap ook andere rollen omvat. Het is ook nog te weinig specifiek uitgewerkt. 

• Natuurlijk herken je je in pedagogisch en didactisch en in ontwerpen uitvoeren en evalueren. Dit is zeker wel een  basis van wat je doet. Het doet 
vermoeden dat je dan ook overal kan lesgeven en dat is helemaal niet het geval. 

• Behoorlijk want didactiek en pedagogiek zijn de kern om leerlingen vanuit visie en vakkennis te leren. 
 
Beroep 
Over het onderdeel ‘beroep’ zijn een deel van de deelnemers tevreden. Ook zijn zij te spreken over dat ethiek onderdeel is van de kop ‘beroep’. 
Daarentegen geven de deelnemers aan dat ze de vakinhoud en een definitie van leraarschap missen.   

• Het stukje 'beroep' lijkt een allegaartje en daar mis ik vakinhoud enorm, wel goed dat daar ethiek bij staat. 

• Niet zo, omdat essentiële onderdelen ontbreken. Het B-deel (over het beroep) vond ik goed. Ik mis een definitie van wat leraarschap is (kennis en 
kunde overbrengen). Onderdeel C kan uitgebreider, dus dat 'pedagogisch' en 'didactisch' meer worden uitgelegd. 

 
Aard 
De deelnemers geven aan dat de veelzijdigheid en complexiteit van het vak goed naar voren komen. 

• Behoorlijk omdat de veelzijdigheid en complexiteit van het leraarschap goed naar voren komt. 

• Ik vind ambacht wel mooi, het roep ook iets op van echt vakmanschap. 
Reactie op: En ambacht roept een 'oud beeld' op en niet iets innovatiefs en dynamisch. 

 

Mis of anders  

Vakinhoud 
De deelnemers geven bij deze vraag opnieuw aan dat ze de vakinhoud van de video missen.  

• Ontbreken van vak-inhoud kun je niet verhullen met pedagogische en didactische vaardigheden. 

• Ik mis; vakidiotie. Juist vanuit enthousiasme voor je vak/kennis of vaardigheid een leerling uitdagen om verder te komen. 

• Ik mis: verschillende rollen op een school en  het vakinhoudelijk aspect 

• Enigszins omdat het leraarschap niet alleen om pedagogiek en didactiek gaat. Het is een 'integraal beroep', inderdaad inclusief vakinhoud. 
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• Helemaal niet: De basis van lesgeven begint met orde en management van een 
klas. Maar uiteindelijk moet je inhoud op een (vak-)didactische manier brengen. Ik 
mis de vakdidactiek. 

 
Sector  
Vaak noemen de deelnemers dat ze verschil in leerlingen per sector missen. Nu kan het 
lijken alsof er één type leerling bestaat. Er mist een duidelijke uitwerking voor de 
verschillende sectoren. Ook raakt hierdoor raakt de complexiteit van het lesgeven aan 
verschillende leerlingen op de achtergrond.  

• Ik mis; in het beeld de verschillen op alle punten per sector. PO is echt een andere 
tak van sport dan VO en in hogere mate het MBO. 

• Ik mis; ik mis de complexiteit van het lesgeven aan de verschillende leerlingen. Nu 
lijkt het alsof er één leerling is, terwijl er nogal grote verschillen zijn. Dit vraagt 
verschillende vaardigheden en misschien ook wel verschillende typen leraren. 

• Ik mis; een duidelijkere specifiekere uitwerking naar de verschillende sectoren. Je 
doet nu geen recht aan de verschillende "bloedgroepen" in het onderwijs. Het vak 
docent is er een met grote verschillen die niet zo maar uitwisselbaar zijn. 

 
Doelgerichtheid animatie; niet enthousiasmerend en boodschap beklijft niet 
De video is te weinig enthousiasmerend en laat te weinig zien wat er zo fantastisch is aan 
het vak van leraar. Ook blijft de boodschap niet goed hangen. 

• Behoorlijk: Ik herken mijn eigen waardering voor zelfstandigheid, ontwerpen van 
onderwijs, creativiteit, onze sociale functie, de dynamiek van onze baan. Soms 
vind ik de termen een beetje te algemeen blijven. Je mist eigenlijk met dit filmpje 
wat er nu juist zo fantastisch is aan het leraarschap. Dit filmpje laat me een beetje 
koud, terwijl dit een beroep is dat je niet koud kan/mag laten. 

• Ik heb de video echt drie keer moeten kijken om een beetje te snappen wat er 
allemaal in voorkwam. Misschien past het gewoon niet zo goed in een video 
allemaal. 

• Ik kan  niet navertellen wat er allemaal in het filmpje beschreven wordt. daarom 
lastig om me hiermee te identificeren. 
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Te algemeen 
Hier geven de deelnemers opnieuw aan dat de video wat algemeen overkomt. De kern en kernelementen van het leraarschap worden te weinig besproken. 
Begrippen van de kernelementen worden gemist. 

• Enigszins, ik vind het wat simpel omschreven wat een leraar doet. Omdat het zo algemeen omschreven wordt, mis ik de kern van wat de leraar doet. 

• De vraag is wat het doel is van deze video. Als het bedoeld is om kort en bondig een beeld te schetsen van het docentschap met bijbehorende 
kernelementen dan is het een prima video. Als de video bedoeld is om meer uitleg te geven m.b.t. de inhoud van de kernelementen, dan zou de video 
langer moeten zijn en begrippen moeten toelichten. 

• Enigszins omdat het in algemeenheden is gesteld. Het is vanuit een helikopterblik geschreven. Het raakt aan zaken waar het leraarschap om draait. 
Maar ik mis ook elementen die het vak voor mij definiëren. 

 
Rollen 
Ook wordt aangegeven dat sommigen de verschillende rollen van het leraarschap missen in de animatie. Daarnaast zeggen de deelnemers dat de 
didactische en pedagogische kern weinig specifiek worden uitgewerkt.  

• Wat ik mis zijn de verschillende rollen waarin het leraarschap getoond kan worden. nu enkel pedagoog en didacticus. 

• Ik mis; laten groeien van kinderen/leerlingen/studenten op verschillende gebieden (hoofd, hart, handen). 

• Behoorlijk, omdat dit zeker wel de pedagogische (leerlingen toerusten, vormen en opvoeden) als de didactische (onderwijs ontwerpen, verzorgen en 
evalueren) kern omvat. Het is niet volledig, omdat het leraarschap ook andere rollen omvat. Het is ook nog te weinig specifiek uitgewerkt. 

 
 
Relatie anderen 
In de animatie is te weinig aandacht voor de rol die de leraar heeft in relatie tot anderen (collega's, externen, ouders, etc.). 

• Ik mis; Leiding geven aan (een groep) leerlingen en breder kunnen kijken dan alleen je 'eigen klas' (samenwerken met collega's, ouders, andere 
professionals). 

• #anders: Leerkracht ook positioneren in relatie tot anderen (aspect van samenwerken en samen leren met collega's, externen, ouders, etc.). 
 
Competenties en kennis 
In de animatie worden competenties en kennis van de docent die belangrijk zijn voor de rol van de docent in groepscontext te weinig genoemd.  

• Ik mis aandacht voor diversiteit in kwaliteiten van mensen, een docent is geen alleskunner. De rol van het team is eveneens belangrijk. Verder mis ik 
de aandacht voor het vak zelf, de vakvonk, de eigenheid van een vak. 

• Leraar  ben je in de context van een groep en daar zit de didactiek en pedagogiek en juist daar zit ook alle andere bekwaamheden of vaardigheden 
die die groep nodig heeft. 

• Enigszins, omdat de kern alleen als proces is weergegeven en niks zegt over de competenties van een docent. 
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Context  
Ook geven de deelnemers aan dat er te weinig context wordt gegeven in de video. 

• Mee eens en daar zit de complexiteit in, niet alleen doelgroep maar ook inhoud, individu, potentieel, situatie etc. etc. hebben daarmee van doen. 
Reactie op: #mis: laten groeien van kinderen/leerlingen/studenten op verschillende gebieden (hoofd, hart, handen). 

• Ik mis context. 

• Beeld van het beroep zit bij de integrale toepassing van onderwijskundige kwaliteiten in de context van het werken bij een school, binnen 
strategische kaders en bij hbo en mbo ook de externe context en dan vooral ook toekomstgericht. 

• We missen de context. Lesgeven aan groep 3 van een basisschool is heel wat anders dan aan een 6 vwo. 
 
Onderwerpen 
Een aantal onderwerpen worden niet besproken. Dit noemen de deelnemers: 

• Anders; de bvmbo heeft ooit een beroepsbeeld gemaakt, met 4 velden. het daadwerkelijk les geven was er daar maar 1 van. Meer die kant op! 

• Enigszins, er zijn wel wat onderwerpen aan de orde geweest maar dat is slechts het topje van de ijsberg. 
 
Alles 
Een aantal van de deelnemers geeft aan dat ze alles anders zouden doen. Hier is de meerderheid van de stemmers het echter mee oneens. 

• Ik zou alles anders doen. (oneens) 
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3. Herkenning van de drie termen 

In deze vraag hebben de deelnemers antwoord gegeven op de vraag: ‘Herken je deze uitleg van de aard van het beroep met deze 3 termen (toerusting, 
vorming en opvoeding) in je dagelijkse praktijk?’. De deelnemers reageerde hier verschillend op, maar de meerderheid (30,4%/44,1%) stemde hier ‘ja’ of 
‘deels’. Hieronder worden een aantal algemenere punten ter herkenning genoemd en wordt de kritiek van de deelnemers weergegeven. 

Herkenning  

Algemeen 
Hieronder worden een aantal wat meer algemene uitspraken van de deelnemers weergeven, 
waarin een bepaalde mate van herkenning van drie termen te vinden is. 

• In het mbo wordt drievoudig gekwalificeerd: voor een beroep, voor een vervolgopleiding en 
voor de maatschappij... Dat lijkt hier wel op..... 

• Leren samenleven in een maatschappij die op heel veel verschillende manieren divers is! 
Reactie op: Mijn lokaal zie ik als minimaatschappij waarin ik naast inhoud ook de 
'lat' leg als het gaat om omgaan met elkaar, omgaan met verschillen, vrijheid van 
meningsuiting met oog/oor voor elkaar. 

 

Kritisch 

Mis sector 
Ook hier geven de deelnemers aan dat er te weinig onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende sectoren van het onderwijs. De ene groep heeft 
andere wensen dan de andere groep. 

• …Maar ook daar moet er onderscheid zijn. MBO niveau 2 moet anders opleiden (andere nadruk hebben) dan mbo niveau 4. En vereist dus ook een 
ander soort leraar! 

• Waar de nadruk zou moeten liggen, is volledig afhankelijk van de school waarbinnen het gebeurt. Van de leerling. Een VWO-er heeft andere dingen 
nodig dan groep 3 po. 

• Ik vraag me af of je deze rijtjes kunt definiëren gelijk voor alle onderwijsvormen. In het HBO onderwijs gelden andere parameters dan in het VO of 
PO? 
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Mis vakinhoud 
Ook bij deze vraag, geven de deelnemers aan dat ze de aard van het beroep te algemeen weergegeven 
vinden. Kennis over het vak overdragen en enthousiasmeren zijn hier erg belangrijk, maar worden niet 
genoemd in deze drie termen. 

• De nadruk ligt wel heel erg op het generieke gedeelte, algemene termen, terwijl het leraarschap 
toch vooral ook gaat over het overdragen van een bepaald vakgebied waar je als leraar specialist 
in bent en enthousiast over bent en verhalen over te vertellen hebt die je vervolgens kunt verbinden 
aan maatschappelijke ontwikkelingen.  

• Eens met hierboven dat de drie termen tekort doen aan het vak, maar 'vaardig' maken in een vak, 
zou imho moeten inhouden dat je zelf als docent heel veel van dat vak weet. 

 

Ook thuis 
Het stuk opvoeding komt vaak op het bord van de docent terecht waar dit volgens de deelnemers primair 
een taak van de ouders moet zijn.  

• Opvoeden zou inderdaad het mooiste geval primair in de thuissituatie moeten gebeuren, maar 
uiteindelijk komt het ook op het bordje van de docent terecht. It takes a village to raise a child. 

Reactie op: Deels want opvoeden is primair iets dat in de thuissituatie behoort te gebeuren. 
Reactie op: Alle drie de aspecten komen naar voren het is allen volledig afhankelijk van 
waar je in het onderwijs werkzaam welke meer belangrijk is en welke minder belangrijk is. 

• Ja, al lijkt het onderdeel opvoeden teveel gericht op het overnemen van een verantwoordelijkheid 
van ouders. Liever zou ik dit meer zien gericht op burgerschapscompetenties. 
 

Doelgerichtheid animatie 
Uit onderstaande Synthetron blijkt dat het filmpje wat onduidelijk kan zijn. 

• Ik moet nu dus eerst weer even he t filmpje erbij pakken om te plaatsen waar deze vraag precies 
op doelt :-) 

 

Aandacht taakgebieden 
In de vertaling van het ABC is er te weinig aandacht voor toerusting. 

• Als docent herken ik me in de drie taakgebieden, maar in de vertaling van het ABC van de leraar 
vind ik dat het eerste deel veel te weinig aandacht krijgt. 

 
  

0 10 20 30 40 50

Toerusting

Begrippen vervlochten

Aandacht taalgebieden

Doelgerichtheid animatie

Ook thuis

Mis vakinhoud

Mis sector

Algemeen

K
ri

ti
sc

h
H

er
ke

n
n

in
g

Aard beroep

Geheel eens Geheel oneens



 

20 

 

Begrippen vervlochten 
Het accent van de drie termen verschilt per doelgroep en de begrippen zijn vaak met elkaar vervlochten. De deelnemers zouden graag zien dat er meer 
onderscheid tussen de begrippen wordt gemaakt. 

• Deels: het accent verschilt wel per doelgroep (soms meer opvoeding, soms meer toerusting) daarnaast zijn de begrippen met elkaar vervlochten en 
kunnen ze soms niet duidelijk van elkaar onderscheiden worden. 

 
Toerusting 
Toerusting wordt te weinig toegelicht.  

• Eens, ik vind dat een lastig begrip 
Reactie op: Ik vind toerusting een lastige. Wat wordt hieronder verstaan? Wat heeft het met de aard van het beroep te maken. 
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4. Ontwikkeling en verbinden gemeenschappelijk, verschillen in leerling zorgen voor contextafhankelijke verschillen. 

Bij deze vraag hebben de deelnemers antwoord gegeven op de vraag wat de gemeenschappelijke deler is die verbindend is bij het vak van leraar. Het 
ontwikkelen van de mens en verbinden met de mens zijn hierin de grootste gemeenschappelijke factoren. Vervolgens is de deelnemers gevraagd wat echt 
specifiek en afhankelijk is van je eigen onderwijscontext. Meer contextuele (doelgroep, sector en leeftijd) verschillen tussen leerlingen en vakinhoud zijn de 
grootste factoren die het vak heel specifiek maken. 

Gemeenschappelijk 

Ontwikkeling mens 
Als voornaamste verbindingsfactor noemen de deelnemers dat de leraar de mens stimuleert 
om te ontwikkelen. Leraren willen mensen, goed passend bij hun kwaliteiten, zien opgroeien.  

• Wat leraren bindt: De ontwikkeling/ het leren van leerlingen en  studenten willen 
stimuleren. 

• HET gemeenschappelijke is dat het altijd gaat over mensen laten leren. 

• Leraren willen mensen zien (op)groeien tot mensen die zich goed (passend bij hun 
kwaliteiten) kunnen redden in hun verdere leven in de complexe maatschappij en 
waaraan zij ook een bijdrage gaan leveren. 

 
Verbinden mens 
Een tweede gemeenschappelijke factor is dat leraren verbinding zoeken met hun leerlingen. 
Leraren zorgen ervoor dat elk kind zich gezien voelt en gaan samen met de leerling op zoek 
naar hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen. 

• Zorgen dat je kinderen ziet en zij zich gezien weten. 

• Gemeenschappelijk is ook (als het goed is) onze blik op leerlingen: onvoorwaardelijk 
en in verbinding zoeken naar hoe deze leerling het beste uit zichzelf  kan halen. 

• Ik merk al schrijvend dat voor mij relatie belangrijk is als leraar. De lerende echt zien, 
recht doen, zoeken naar de juiste plek voor de lerende. 
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Kennis overbrengen 
Een andere gemeenschappelijke factor binnen het beroep is dat zij allen kennis willen overbrengen op de leerling. 

• Kennisoverdracht. 

• Expertise delen met anderen. 

• Basisonderwijs: o.a. kinderen iets leren, overdragen van kennis. De zorg voor het welzijn van een leerling. 
 
Algemeen en abstract 
Op algemeen niveau geven de deelnemers aan dat er veel gemeenschappelijke delers zijn, maar dat dit per context 
als snel verschilt. 

• Op hoog abstractieniveau is er wel een gemeenschappelijkheid, maar als je daar handen en voeten aan gaat 
geven is het per context al snel heel verschillend. 

 
Teamwerk 
Als laatste noemen de deelnemers het werken in teamverband. 

• Werken in teamverband. 
 

Specifiek 

Naast deze gemeenschappelijke elementen zijn er ook zaken die specifiek anders (kunnen) zijn in het beroep. Deze 
worden hieronder genoemd. 

Overlappende variabelen 
Binnen deze sub paragraaf worden een aantal onderwerpen genoemd die veel overlap met elkaar hebben. 
Desalniettemin is het belangrijk om de verschillen in boodschap van de Synthetrons weer te geven. Hierom zijn deze 
toch apart geclusterd.  
Er zit een groot verschil in leerlingen over de hele populatie heen. Deze verschillen zitten met name in leeftijd, 
doelgroep, sector en context. De leerlingen zijn daarmee als individu sterk verschillend. De vier bovengenoemde 
factoren zijn dan ook de grootste variabelen in het bepalen van de onderwijscontext. Het afstemmen op deze 
variabelen zorgt voor de grootste verschillen in de specifieke onderwijscontext. 
 
1) Doelgroep 

• Specifiek is wat mij betreft de doelgroep. Een klas kleuters vraagt wat anders van de leraar dan een groep 
MBO-studenten. 

• Specifiek zijn de vakinhoud, doelgroep en context. 
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2) Leeftijd 

• Specifiek; leeftijdsgroep van studenten, opleiding voor po of vo of mbo, opleiding per vakinhoud, en eventueel specifieke levensvisie, ook specifiek is 
grote stad of platteland. 

• Specifiek Leeftijdsgroep, in het MBO werken we met pubers maar ook volwassenen. 

• Er zijn op dit moment hele andere dingen die docenten met elkaar verbinden. Die passie en inzet die is er wel onderling alleen dat doet iedereen ook 
weer direct op zijn eigen manier en heeft hiervoor andere bagage nodig. de verschillen in pedagogische benadering van iemand van 10 en iemand 
van 20, vakinhoudelijk de verschillen (beroepsopleidend of algemeen vormend). 

 
3) Sector 

• Waarbij ook vak experts oog moeten hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen - ook bij het vo  en beroepsonderwijs. 
Reactie op: Specifiek voor hogere niveaus of specifieke opleidingen is elke leraar daarbij een vak expert. 

• Specifiek; leeftijdsgroep van studenten, opleiding voor po of vo of mbo, opleiding per vakinhoud, en eventueel specifieke levensvisie, ook specifiek is 
grote stad of platteland. 

 
4) Context  

• Specifiek zijn de vakinhoud, doelgroep en context. 
 
Vakinhoud 
Vakdidactiek en vakinhoudelijke verschillen zijn het meest afhankelijk en specifiek aan de onderwijscontext volgens de deelnemers. 

• Specifiek zijn de vakinhoud, doelgroep en context. 

• De vakdidactiek is heel specifiek. 

• Specifiek algemeen vormend versus beroepsvormend. 
 

Regio 
Ook noemen de deelnemers de regio als onderwijscontext specifiek. 

• Specifiek; leeftijdsgroep van studenten, opleiding voor po of vo of mbo, opleiding per vakinhoud, en eventueel specifieke levensvisie, ook specifiek is 
grote stad of platteland. 

 
Levensvisie 
Ook noemen de deelnemers een verschil in levensvisie als onderwijscontext specifiek. 

• Specifiek; leeftijdsgroep van studenten, opleiding voor po of vo of mbo, opleiding per vakinhoud, en eventueel specifieke levensvisie, ook specifiek is 
grote stad of platteland. 
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Kennis 
Over kennis zeggen de deelnemers het volgende: 

• Zou toch niet zo moeten zijn? 
Reactie op: Denk juist dat dit nogal eens ontbreekt. Een VO-docent weet niet zoveel van het PO en andersom. 
Reactie op: kennis van ontwikkelingslijnen. 

• Specifiek zijinstromers  die de kennis van het werkveld meebrengen #MBO. 
 
Stakeholders 
Als laatste wordt een verschil in stakeholders hier genoemd. 

• De 'stakeholders' (raar woord voor onderwijs, maar jullie snappen me hopelijk) zijn per type onderwijs echt verschillend: oudercontact, bedrijfsleven 
etc.. 
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5. Leraren, opleiders en leerlingen belangrijk voor vaststelling kern van het beroep 

In dit onderdeel is de deelnemers gevraagd wie volgens hen een rol in de moet hebben bij het vaststellen van de pedagogische en didactische kern van het 
beroep. Leraren en opleiders, maar ook wetenschappers en leerlingen moeten hier volgens de deelnemers een rol in krijgen. Naast deze actoren voor wie ze 
een relatief grote rol zien, hebben de deelnemers ook nog een aantal aanvullende suggesties gedaan. Beiden worden hieronder besproken. 

Rollen proces 

Leraren 
De leraren zijn volgens de deelnemers de belangrijkste groep die vertegenwoordigd moet zijn in de 
bovengenoemde kerngroep. Docenten die dagelijks in de praktijk staan hebben de meeste ervaring 
met de didactiek en deskundigheid op het gebied van de didactiek. Daarnaast ervaren zij het effect en 
de uitwerking van de pedagogiek en didactiek direct in hun werk. 

• De beroepsgroep zelf met deskundigen  beroepsvereniging MBO of PO of VO. 

• Naar mijn mening is de ped-did kern afhankelijk van de doelgroep. Stel die dus ook samen met 
alle betrokkenen van die doelgroep. Dat zijn zeker niet alleen lerarenopleiders, maar juist ook 
docenten die dagelijks in de praktijk staan. 

• LERAREN!! (lees ook: docenten, opleiders) als het maar mensen zijn die op de werkvloer elke 
dag ervaren welk effect pedagogiek en didactiek hebben op de leerlingen/ studenten. 

 
Opleiders 
Breder dan alleen leraren, noemen de deelnemers dat de opleiders ook een positie moeten hebben in 
de kerngroep. Het betrekken van de opleiders kan ervoor zorgen dat ook in de toekomst kwaliteit kan 
worden vastgehouden. 

• De beroepsgroep zelf met opleiders en wetenschappers. 

• Beroepsgroep leraren er zeker bij betrekken, maar ook lerarenopleiders en andere deskundigen 
in het veld. 

• De beroepsgroep leraren, in eerste instantie, vanwege hun deskundigheid en betrokkenheid, en 
belang natuurlijk. Maar ook lijkt me structureel overleg nodig tussen bijvoorbeeld leraren en 
opleiders om de toekomst van het beroep kwaliteit te bieden. 

 
  

0 20 40 60 80 100 120

Beroepsvereniging

Wetenschappers/deskundigen

Leerlingen/studenten

Opleiders

Leraren

Rollen proces

Eens Oneens



 

26 

 

Leerlingen/studenten 
Omdat leerlingen ook betrokken zijn bij de uitwerking van de pedagogische en didactische kern, vinden de deelnemers het belangrijk dat ook zij een rol of 
invloed krijgen in het vaststellen van de kern. 

• Beroepsgroep leraren er zeker bij betrekken, maar ook lerarenopleiders en andere deskundigen in het veld. Vergeet ook niet de leerling te bevragen. 
Die stem vergeten we nog wel eens (wat hebben zij nodig). 

• Ik vind het niet meer dan logisch om daar alle betrokken partijen bij te betrekken, dus naast leraren, opleiders ook leerlingen en studenten. 
 
Wetenschappers/deskundigen 
Ook wetenschappers en deskundigen moeten worden betrokken in de kerngroep. Zij kunnen onderzochte kennis en inzichten bieden. 

• Laat wetenschappers vertellen wat al aan kennis en inzichten hierover aanwezig is. Valideer dit langs de lijn van lerarenopleiders, 
beroepsverenigingen. 

• Vertegenwoordigers vanuit de samenleving, zolang het maar geen onderwijskundigen zijn. (oneens) 
 
Beroepsvereniging 
Sommigen noemen ook dat de beroepsvereniging betrokken moet worden in het kernteam. Dit zeggen de deelnemers: 

• De beroepsgroep zelf met deskundigen  beroepsvereniging MBO of PO of VO. 

• Beroepsverenigingen in meervoud: po heeft een heel andere signatuur dan bijv. wiskunde of kunst. 

• Rol: beroepsgroep MBO, VO en ook PO. 

• De beroepsgroep vertegenwoordigd in een beroepsvereniging. Deze kan directe input krijgen. 
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Overige rollen  

Naast bovenstaande rollen noemen de deelnemers nog een aantal andere partijen die een van waarde 
kunnen zijn bij het vaststellen van de pedagogisch en didactische kern. 

Over de grens 
Mensen die niet in Nederland wonen kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan de kern. 

• Niet alleen binnen Nederland, maar ook kijkend over de grenzen. 
 
Werkgevers 
Werkgevers worden niet gezien als een partij die betrokken moet worden. Die hebben een ander belang.  

• Werkgevers niet dus, die hebben heel andere belangen (allround inzetbaarheid). 
 
Vakgroep 
De didactische en pedagogische kern verschilt per vakgroep. De focus moet daarom liggen bij de 
vakdidactiek, waar alleen docenten uit dezelfde vakgroep in moeten zitten. 

• Docenten uit dezelfde vakgroep, didactiek binnen kunstvakken is iets anders dan didactiek bij 
wiskunde. Vakdidactiek staat wat mij betreft boven de algemene didactiek. Daar een algemene 
lijn op loslaten doet de afzonderlijke vakken te kort. 

 
Schoolleiders 
Als laatste noemen de deelnemers schoolleiders. Hier is echter de meerderheid van de stemmen oneens. 

• Schoolleiders. (oneens) 
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6. Wat is jouw afsluitende advies aan de commissie op basis van wat je het afgelopen uur hebt gelezen en geschreven? 

In deze laatste vraag is de deelnemers ruimte geboden om een advies te geven aan de commissie.  

 
Bouw op wat er is 
Een groot deel van de deelnemers geeft als advies dat niet alleen naar een nieuw stelsel moet worden gekeken. Kijk ook 
naar wat je nu kunt verbeteren in plaats van het hele stelsel te veranderen. 

• We kunnen wel alles veranderen, een nieuw stelsel. Maar fundamenteel blijft dat de kwaliteit van de professional 
verbeterd kan worden door meer werk te maken van de professionele ruimte vergroten. 

• Overweeg of het advies niet moet zijn: we behouden wat er is en kijken hoe we dit kunnen verbeteren, i.p.v. een 
compleet nieuw stelsel. 

• Kijk eens wat er allemaal al is geschreven over het beroepsbeeld leraar, dat komt nu niet naar voren dat dat is 
gedaan. 

 
Betrek werkveld 
In een tweede advies waar veel consensus over is bereikt, zeggen de deelnemers dat het werkveld betrokken moet 
worden. Onderwijsraden, beroepsgroepen en leerkrachten moeten worden meegenomen in het vaststellen van het 
‘probleem’.  

• Vlieg het integraal aan. Er zijn adviezen van de onderwijsraad, de sectorraden vinden wat, de vakbonden, er is een 
discussie over bevoegdheden. Je kunt niet alles en iedereen meenemen, dat vertraagt, maar zorg voor een goede 
inbedding van jullie eindadvies. 

• Bepaal met het werkveld op welk ' probleem'  er een antwoord gegeven moet gaan worden. 

• De kwaliteit van het onderwijs begint bij de kwaliteit van de leerkracht. Dus luister naar de zittende beroepsgroep, 
zij weten wat nodig is en wat niet. Geef de leerkracht zijn beroep terug en focus op de basis van wat het beroep 
inhoudt. 

• Blijf met je poten in de klei staan en zorg voor termen die iedereen aanspreken! 
 
Aandacht vak en sector 
De vakkennis en het verschil tussen verschillende sectoren van het onderwijs moeten worden meegenomen in het proces. 

• Vakkennis moet overeind blijven. 

• Vergeet niet de verschillen tussen de sectoren. Vergeet niet de verschillen tussen de vakken. 

• Het blijft wat abstract. Pedagogiek en didactiek zijn natuurlijk grote gemene delers. Uit deze peiling blijkt dat dit 
niet los gezien kan worden van vakinhoud en nadere invulling van bijvoorbeeld pedagogiek (leeftijdsgroepen/ 
soorten deelnemers). 
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Maak urgentie duidelijk 
Het is belangrijk dat de docenten duidelijk wordt gemaakt wat de urgentie is om het bevoegdhedenstelsel te veranderen.   

• Maak leraren duidelijk waar de urgentie ligt van een nieuw bevoegdhedenstelsel. Dat wordt nog helemaal niet duidelijk. 

• Docenten zijn kritisch (terecht) en een transparant inzicht geven in WAAROM er een vernieuwing zou moeten komen zou wel helpen. 

• Ga in gesprek met werkveld (leraren) en lerarenopleidingen. Betrek leraren die werkzaam zijn in verschillende contexten. Geef aan waarom wijziging 
bevoegdhedenstelsel van belang is. Geef perspectief aan docenten. 

 
Behoud kwaliteit 
Met de komende veranderingen is het belangrijk dat er een duurzaam bevoegdhedenstelsel komt dat de kwaliteit behoudt.   

• Wijzigen bevoegdheden mag niet ten koste gaan van kwaliteit. 

• Probeer niet een korte termijn oplossing voor het lerarenprobleem, terwijl iedereen weet, of in ieder geval iedereen in de discussie, dat je daarmee op 
de lange termijn de kwaliteit van onderwijs aantast. 

 
Creëer enthousiasme 
Stel de leraar als professional centraal en zorg ook voor enthousiasme. 

• Zorg voor een verhaal dat net wat meer enthousiasme en concrete beelden oproept, dan wat het nu doet. 

• Wees voorzichtig met al die termen die niet zoveel zeggen. Stel de leraar als professional centraal. 

• Zorg dat 'leraar' vooral als rol getekend wordt, die je ook in deeltijd of een deel van je carrière kunt doen, maar waar vooral de verbinding met de 
maatschappij en kennisgebieden centraal blijft staan. 

 
Vereenvoudig 
De deelnemers geven aan dat er meer eenvoud mag komen in de indeling en afbakening van de rol van de leraar. 

• Meer eenvoud (in indelingen en in afbakening van de rol van leraar). Ik heb het gevoel dat wetenschappelijk kennis over leereffectiviteit, en wat daar 
voor nodig is, nog wat sterker kan. Wilingham b.v., die zegt dat leren van kennis tot motivatie leidt (en niet andersom). 

 
Wees ambitieus 
Wees ambitieus. 

• De lat moet juist hoger! 
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Zorg voor transparantie 
Zorg dat je iedereen meekrijgt en zorg voor een transparant proces.  

• Ik heb wel het gevoel dat de trein al rijdt, we kunnen niet echt de koers bepalen. 

• Zorg voor een transparant proces. Blijf met de benen op de grond ofwel de werkvloer. Leer van curriculum.nu en bijvoorbeeld van de 
verpleegkundige. Zorg dat de gesprekken op Twitter niet leidend worden maar dat je gedegen. 

 
Zeggenschap niet per school 
Zorg ervoor dat zeggenschap niet per school/bestuur geregeld wordt. 

• Zorg dat de zeggenschap over bevoegdheid niet per school of per bestuur wordt geregeld, waardoor docenten speelbal van de werkgever kunnen 
worden. 

 
Innoveer 
Probeer ook meer vernieuwingskracht op te roepen. 

• Meer vernieuwingskracht oproepen! 
 
Onderzoek 
Over onderzoek zegt een deelnemer dit nog: 

• Is er onderzoek waaruit blijkt waarom leraren hun vak eigenlijk aantrekkelijk vinden.... Ben ik wel benieuwd naar. 
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Dialoog 2: Startbewijs beroep en met bouwstenen uitbreiden van bekwaamheid 

 
1. Het idee van een eenmalig startbewijs 

In deze vraag is de deelnemers gevraagd wat zij vinden van een eenmalig startbewijs. Hierin geeft 
meer dan de helft van de deelnemers aan dit een goed idee (45,6%) of een uitstekend idee 
(20,4%) te vinden. Er zijn een aantal positieve argumenten voor dit idee met veel steun. De 
argumenten tegen vinden minder consensus en over deze kritische argumenten is er ook veel 
discussie (bipolair stemgedrag) 

Positief 

Flexibel en continu ontwikkelen 
Zeer positief is men over de bijdrage die dit idee kan leveren aan een situatie in het onderwijs 
waarin men continu kan werken aan ontwikkeling en groei.  

• #positief: het kan bijdragen aan een leercultuur in scholen 

• Drempel is minder hoog om een extra bevoegdheid te halen 

• #positief doorstroom mogelijkheden van de docent 

• #positief: meer maatwerk, flexibeler systeem, meer doorgroeimogelijkheden/ruimte voor 
ontwikkeling 

• #positief je kunt je bekwaamheid uitbreiden ook als oudere docent 

• Uitstekend idee, om zo een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken. Onderwijs is altijd context- en doelgroep- en inhoud gebonden, dus het zou 
goed zijn om bij verandering in een van die categorieën altijd bij te scholen.  

 
Minder studielast 
Ook zorgt deze opzet voor minder studielast, doordat je minder dubbel hoeft te doen en de focus kan liggen op wat je echt nodig hebt en verdieping. 

• Het is zonde als je dingen dubbel moet doen zodra je een switch maakt naar ander vak of sector, dus goed als je alleen aanvult waar nodig 

• goed idee om te voorkomen dan het halen van een tweede of hogere bevoegdheid onnodige studielast veroorzaakt 

• #positief: geen onnodige ballast (onnodig studiewerk en onnodige tijd) 

• Bepaalde kwaliteiten en ook kennis is er al. Waarom dan de herhaling. Is het op verdieping gericht, dan ligt het anders 
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Minder lerarentekort 
Vervolgens kan dit leiden tot een aantrekkelijker beroep, een beroep waarin het 
aantrekkelijker is om je te ontwikkelen en bevoegdheden te halen en flexibiliteit. Dit 
helpt bij het terugdringen van het lerarentekort.   

• het is mooi als je als leraar je kunt blijven ontwikkelen in de breedte en/of diepte, 
dat maakt het beroep aantrekkelijker en spannender 

• #positief: het wordt aantrekkelijk om meerdere bevoegdheden te behalen, 
handig voor lerarentekort, en handig voor docenten van kleine vakken die anders 
met kleine aanstellingen op verschillende scholen moeten omgaan. 

• #positief: meer maatwerk, flexibeler systeem, meer 
doorgroeimogelijkheden/ruimte voor ontwikkeling 

 
Overig positieve aspecten van het idee 

▪ Waardering kwaliteit 
▪ Duidelijke norm 
▪ Meer samenhang 
▪ Specialisatie bij start 
▪ Ruimte voor specifieke verschillen 
▪ Veel gemeenschappelijk 
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Negatief 

Bepalen bouwstenen 
Een eerste negatieve punt is dat het lastig te bepalen is wat de bouwstenen zijn en wanneer je gaat 
specialiseren. 

• #negatief moeilijk te bepalen wat de bouwstenen zijn; wanneer ga je specialiseren?; moet 
iemand die op het mbo wil werken kennis hebben over kleuters? 

 
Te breed opgeleid en inzetbaar 
In dit systeem word je te breed opgeleid en inzetbaar, terwijl je specifiek voor een doelgroep hebt 
gekozen. Hier zijn veel tegenstemmen (zie in de figuur de rode balk) 

• #negatief mijn keuze was echt om met MBO studenten te werken, als ik breed opgeleid word 
en ook met kleuters of PO moet werken zou mij dat zeker afgeschrikt hebben. 

• #positief is dat een leraar in opleiding niet meteen bij aanvang studie voor een doelgroep 
hoeft te kiezen. Zeer #negatief lijkt me dat je docenten kweekt die van alles maar een beetje 
weten. En misschien vertrouw ik bestuurders te weinig, maar het lijkt me #negatief dat je 
breed inzetbaar bent, terwijl je inhoudelijk mss dat 'bouwblokje' (nog) niet hebt... 

• #negatief: ik denk dat er geen onderwijs generieke didactische en pedagogischer kern is 
(oneens) 

 
Ten koste vakinhoud 
Direct in het verlengde hiervan ligt het argument dat dit ten koste zou gaan van de herkenbaarheid van het vak. 

• Negatief: herkenbaarheid van 'mijn schoolvak' zou kunnen verdwijnen 
 
Ontwikkeling stopt 
Leraren stoppen met ontwikkelen na het behalen van het startbewijs. 

• #negatief Leraren stoppen met ontwikkelen na de basis. 
 
Herhaling gemist 
Doordat je niks dubbel doet, mis je de herhaling. Deze herhaling heeft juist een functie in de ontwikkeling. 

• #positief: je kunt je concentreren op het verbreden en verdiepen i.p.v. herhalen. #negatief: wat je denkt geleerd en jaren toegepast te hebben hoeft 
niet persé de beste manier te zijn. Soms is herhaling van de stof goed, omdat je er wellicht nu anders tegenaan kijkt en op een andere manier kan, 
leert toe te passen. 
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Voorwaarden 

Vakdidactiek per vak 
Koppel, in het bouwsteen-denken, de vakinhoud niet los van de vakdidactiek en zelfs de manier van 
omgang met de leerling.  

• In de vakdidactiek komen dingen samen, dat moet natuurlijk niet losgekoppeld worden. voor een 
nieuw vak zul je ook nieuwe vakdidactiek moeten doen. 

Reactie op: de loskoppeling van de vakkennis en de voorbereiding op het docentschap 
lijkt me niet zo goed, juist dit geïntegreerd aan te bieden is belangrijk. 

• Het bouwstenen-denken lijkt heel mooi, maar je moet dan wel werken aan vergelijkbare 
bouwstenen, ofwel bouwstenen waarin ook het niveau is meegenomen. Vakken/ vakinhoud is 
beslist niet los van vakdidactiek te zien, en zelfs de bijbehorende manier van met de leerling 
omgaan. 

 
Startniveau aantonen 
Om gebruik te maken van een eenmalig startbewijs is het belangrijk dat voldoende niveau kan worden 
aangetoond.  

• Een voorlopig bewijs kan het inderdaad nooit zijn. Er moet wel tenminste voor het afstuderen een 
startniveau aangetoond worden voor 1 t/m 4 

Reactie op: slecht idee wanneer er geen sprake meer is van een volledige bevoegdheid 
maar een 'voorlopig' rijbewijs. De vraag is in hoeverre deze docenten in de school als gelijkwaardig worden gezien. 

• Het is wel belangrijk dat deze 4 elementen te samen leiden tot die startbekwaamheid 
 
Makkelijk overstappen  
Maak het makkelijk om te wisselen van schoolsoort. 

• Helemaal mee eens. Maar met een kort aangepast scholingstraject moet het wel mogelijk zijn om gemakkelijker over te stappen op een andere 
schoolsoort, zonder dat je opnieuw een hele opleiding moet volgen. Dan vergroot je de eigen bekwaamheidseisen. 

Reactie op: Goed idee. Zorg er wel voor dat je het ook niet moelijker maakt om bij een schoolsoort te gaan werken. Maak de eerste drempel 
dus niet hoger dan nu. 

 
Bewaken bouwstenen 
Bewaak het realiseren van vervolgbouwstenen goed. 

• Uitstekend, mits het realiseren de vervolgbouwstenen goed wordt bewaakt. 
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2. Wie en op welke manier moet bekwaamheid worden getest?  

Bij deze vraag hebben de deelnemers antwoord gegeven op de vraag: ‘Hoe zou een 
leraar elders opgedane bekwaamheid kunnen/moeten aantonen en wie zou deze 
bekwaamheid moeten beoordelen?’. Eerst hebben de deelnemers aangegeven wie dit 
moet beoordelen en op welke manier. Vervolgens is de deelnemers gevraagd wat 
specifiek anders moet ten opzichte van hoe dit nu gaat. Tot slot hebben de deelnemers 
aangegeven wat behouden moet blijven aan de huidige manier. 

Wie  

Opleiding en de scholen 
De belangrijkste manier van beoordeling is volgens de deelnemers een samenspel tussen 
de opleiders en de scholen zelf. Uiteindelijk heeft de opleider het laatste woord, maar 
scholen kunnen doormiddel van advies of ‘bewijs stukken’ aangeven wat zij van een 
aankomend leraar vinden.  

• Scholen zouden kunnen adviseren aan de lerarenopleiding, uiteindelijke 
beoordeling ligt bij de opleiding. Maar schoolleiders en collega's zien vaak goed 
wat een (aankomende) leraar wel en niet kan, en zouden dus een rol in advisering 
moeten hebben. 

• Portfolio met 'bewijs stukken' die door een combinatie van docentopleider en 
vakdocent beoordeeld moet worden. 

 
Examinatoren 
Met de onderstaande Synthetron geven de deelnemers aan dat het uiteindelijke oordeel van een gekwalificeerd examinator beslissend moet zijn. De manier 
waarop deze zijn/haar leeruitkomsten heeft bereikt is hierin minder belangrijk. 

• Wanneer er gewerkt wordt met eenheden van leeruitkomsten maakt het niet uit waar en ho je ze bereikt hebt.  Dat kan in een opleiding, op een 
opleidingsschool, in een educatieve context... Van belang is wel dat de beoordeling gebeurt door gekwalificeerde examinatoren. 

 
Instituten 
Een aantal deelnemers geven aan dat vooral de schoolopleiders en instituten moeten oordelen. 

• En vooral de schoolopleider en de instituten laten beoordelen. 
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Hoe 

Portfolio 
Volgens de deelnemers is een portfolio met bewijs van capaciteit de beste graadmeter van kwalificatie. 

• Portfolio met 'bewijs stukken' die door een combinatie van docentopleider en vakdocent beoordeeld moet worden. 

• Onderzoek wat via een portfolio gewogen kan worden en wat er getoetst zou moeten worden. 
 
Toetsing 
Anderen geven aan dat naast een portfolio, toetsing of een assessment door een instelling het meest belangrijk zijn. 

• Wat mij betreft bouw je een portfolio (simpele vorm) op en heb je een assessment. 

• Een assessment gedaan door de opleiding aan de hand van de bekwaamheidseisen. 

• Uiteindelijk verandert het stelsel met deze wijziging niet. Dat betekent dat de lerarenopleiding nog altijd eindverantwoordelijk is voor uitgifte van het 
diploma en zal dus ook betrokken moeten worden in de beoordeling van die eerder opgedane 
bekwaamheid. Landelijke assessments van lerarenopleidingen kunnen hierin worden benut. 

 
EVC 
Tot slot geven de deelnemers nog de optie van een EVC traject als maat van kwalificatie.  

• EVC trajecten van een lerarenopleiding. 

• Het zou fantastisch zijn als mensen via een EVC traject hun vaardigheden, kennis en competenties 
kunnen laten scoren (vb. via portfolio) zodat zij sneller een bevoegdheid zouden kunnen behalen! 
Laat ze proefdraaien op school en de uit de beroepspraktijk geleerde vaardigheden overdragen. 

Anders 

Meer maatwerk 
Als grootste veranderpunt noemen de deelnemers het maatwerk dat moet worden geleverd door de 
opleiding. Wat de leraar nodig heeft verschilt per school en leraar. Samenspraak met de school kan er hier 
voor zorgen dat de leraar in opleiding onderwijs krijgt over dat wat hij/zij op dat moment het meeste 
nodig heeft.  

• Anders: de opleiding moet betrekking hebben op wat de leraar op dat moment nodig heeft. 

• Anders: maatwerk bieden binnen de lerarenopleidingen en daar landelijke afspraken over maken. 

• Anders: betere aansluiting tussen school en opleiding. De kennis moet bij de leraar komen wanneer 
deze eraan toe is, en dat is niet altijd in de eerste jaren van de opleiding. Een leraar zou de 
mogelijkheid moeten hebben om ook na 5, 6 of 7 jaar terug te kunnen gaan naar de opleiding voor 
een module die dan van pas komt (bv. differentiëren). 
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Waardeer kwaliteiten 
Wat ook anders kan volgens de deelnemers, is dat er meer gekeken kan worden naar kwaliteiten en vaardigheden waar leraren in opleiding al over 
beschikken. Hier kan op worden ingespeeld door opleiders. 

• Anders moet meer kijken naar de kwaliteiten en vaardigheden die zij instromers en al bevoegde docenten hebben. 

• Heel belangrijk om ook eerder verworven bekwaamheden, los van kwalificaties, te erkennen. 
 
Geen salarisverschil PO en VO 
Ook moet er geen verschil in salaris zijn tussen PO en VO. De drive om tussen VO en PO te wisselen moet niet financieel zijn volgens de deelnemers. 

• #anders Mijn bericht was nog niet af, na andersom moest staan van VO naar PO zou je geen salaris in moeten leveren 
Reactie op: #anders verschil in salaris PO en VO, is een voorwaarde om dit van de grond te krijgen. De drive om naar het VO te gaan moet 
niet financieel zijn en andersom. 
Reactie op: Uiteindelijk verandert het stelsel met deze wijziging niet. Dat betekent dat de lerarenopleiding nog altijd eindverantwoordelijk is 
voor uitgifte van het diploma en zal dus ook betrokken moeten worden in de beoordeling van die eerder opgedane bekwaamheid. Landelijke 
assessments van lerarenopleidingen kunnen hierin worden benut. 

 
Niet alleen lerarenopleiding 
Het is belangrijk om niet alleen maar op de lerarenopleiding te leunen voor nieuwe docenten, maar ook naar andere bronnen. 

• anders dan 100% op de lerarenopleiding 

• #anders: niet alleen naar formeel leren kijken, maar ook naar informeel en non-formeel leren 
 
Overig 

▪ Met of zonder bevoegdheid werken staat ter discussie; sommigen vinden dat onbevoegd werken teruggedrongen moet worden en anderen vinden 
juist dat de keerzijde is dat goede docenten dan vertrekken, omdat zij niet 4 jaar willen/kunnen studeren. 

▪ Meer aandacht(tijd) voor ontwikkeling 
▪ Toezicht anders en complexer bij betrekken werkveld in certificering 
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Behouden 

Inspraak werkveld 
De inspraak van veldassessoren moet blijven in de beoordeling van nieuwe leraren. 

• #behouden Examinering vanuit opleidingsinstituten met inspraak van het werkveld. 

• #behouden: veldassessoren bij een assessment. Mensen uit de praktijk die onderdeel 
uitmaken van de beoordeling van nieuwe leraren. 

 
Examinering opleiding 
De examinering van de opleiding moet blijven, maar hier moet ook ruimte blijven voor inspraak uit 
het werkveld. 

• #behouden Examinering vanuit opleidingsinstituten met inspraak van het werkveld. 
 
Input leerlingen 
Ook kunnen leerlingen worden gebruikt om input te leveren in de evaluatie van een leraar in 
opleiding. 

• #Behouden: input van leerlingen (als onderdeel van 360 graden feedback). 
 
Bewijslast EVC 
Er moet alleen sprake zijn van EVC als er ook bewijslast onder hangt. 

• #Behouden dat er alleen sprake is van evc's als er ook bewijslast onder hangt 
 
Overig 

▪ Maatwerk voor zij-instromer; op basis van assessment bepalen wat nodig is. 
▪ Vakbekwaamheid docenten; schoolvakkennis is niet voldoende. 
▪ Opleiden van personeel op werk vanuit organisatie. 
▪ Motivatie om te blijven leren door bijscholing. Er moet voldoende aanbod hiertoe zijn. 
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3. Wat is er nodig voor dat goede gesprek op schoolniveau en jouw 
ontwikkeling als leraar? 

Bij deze vraag hebben de deelnemers antwoord gegeven op de vraag: ‘wat nodig is voor het 
goede gesprek op schoolniveau en jouw ontwikkeling als leraar’. Vervolgens is gevraagd hoe 
we kunnen stimuleren dat scholen daarin van elkaar leren. Vertrouwen, ruimte en tijd zijn de 
belangrijkste benodigdheden voor het goede gesprek en de ontwikkeling van de leraar. 
Samenwerking, uitwisseling en meedraaien zijn volgends de participanten de grootste stimuli 
om, tussen scholen, meer van elkaar te kunnen leren. 

Nodig voor gesprek en ontwikkeling 

Vertrouwen en ruimte 
Het belangrijkste is dat er vertrouwen is voor de schoolleider en medewerker, waar je niet 
direct wordt afgerekend op je fouten. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor leraren 
om dingen uit te proberen en eigen keuzes te maken.  

• Een schoolleider en een medewerker die vanuit vertrouwen werken. 

• geen afrekencultuur. 

• Ruimte voor leraren. 

• Ruimte om te experimenteren en innoveren. 
 
Tijd voor ontwikkeling 
Naast voldoende professionele ruimte moeten er tijd en middelen worden vrijgemaakt voor 
leraren om zichzelf te ontwikkelen.  

• Meer tijd voor leren van elkaar, er is al heel veel kennis in mijn school maar iedere 
minuut van de dag is gevuld met lesgeven en taken. 

• #stimuleren: leraren mogelijkheden geven (bv. in tijd of beurs) om aanvullende modules 
bij de opleiding te volgen. 

• Voldoende professionele ruimte, zelf keuzes kunnen maken hoe ik me wil ontwikkelen. 
 
Visie en kaders 
Een ander punt waar veel consensus over is, is dat de deelnemers aangeven dat er een 
duidelijke visie en een goed ontwikkelperspectief moet zijn. 

• Een duidelijke visie op school- en onderwijsontwikkeling. 

• Ontwikkel perspectief. 
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Goed HR beleid 
Ook is er een goede HR structuur nodig. Er moet een strategisch HR-beleid komen wat ook ruimte biedt tot verdere ontwikkeling en een goede 
loopbaanbegeleiding. 

• De HRM cyclus op orde met daarin aandacht voor bij- of om  scholing. 

• Strategisch HR beleid. 

• Goed HR-beleid vanuit de school. 

• Er moet een goed SHRM beleid zijn. 

• Beleid van school op dit gebied en geen willekeur of persoonlijke voorkeur van degene die beoordeelt. 
 
Goed leiderschap 
De participanten geven ook aan dat er deskundig en sterk leiderschap nodig is. Ook hier moet ruimte zijn voor verdere ontwikkeling en scholing. 

• Deskundigheid van de directie over dit onderwerp (of degene die dit gesprek voeren). 

• Sterk management. 
 
Luisteren, verhelderen, confronteren 
In het verlengde van dit goede leiderschap, geven de deelnemers ook aan dat de leidinggevende oog en interesse moet hebben voor de leraar op gebied van 
zijn/haar ontwikkeling. Hierin spelen periodieke reflectie en gesprekken tussen leraar en leidinggevende ook een belangrijke rol. 

• Goede leidinggevenden, die oog hebben voor de leraar en zijn/haar ontwikkeling, het gesprek aan kunnen gaan over professionele groei en ambities, 
echt luisteren en daar werk van maken. En het ook bespreekbaar maken als de reflectie op de eigen ontwikkeling ontbreekt. Dus goed opgeleide en 
deskundige leidinggevenden met verstand van sHRM. 

• Werkelijke interesse waar het potentieel van de leraar in kwestie ligt en daar op in willen zetten ook wanneer dat betekent dat de medewerker jouw 
organisatie op termijn zal verlaten. 

• Met regelmaat het gesprek voeren over je ontwikkeling. wat zijn behoeftes, wat ziet een schoolleider? Scholing niet afwijzen op basis van (gebrek 
aan) geld of (on)mogelijkheid om te faciliteren. 

• Het gesprek moet ook kunnen gaan om door te groeien of over te stappen naar een andere school. 
 
Eigen verantwoordelijkheid 
Naast dat er een aantal zaken moeten worden gefaciliteerd door de school en de schoolleiding, moet de leraar ook zelf zijn verantwoordelijkheid pakken 
t.a.v. zijn/haar ontwikkeling. 

• Leraar heeft zelf ook verantwoordelijkheid om naar z'n eigen ontwikkeling en mobiliteit  te kijken en moet zich hierbij niet afhankelijk van de school 
gaan opstellen. 

• Gemotiveerde leraren die zich ondersteund weten en zelf op zoek zijn naar ontwikkelingsmogelijkheden. 
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Eigen belang overstijgen 
In het nastreven van de goede gesprekken en de ontwikkeling van de leraar, is het van belang dat het mogelijke eigenbelang van de school overstegen kan 
worden. Dat er geen beperkingen zijn door mogelijke belangenverstrengelingen tussen school en de leraar.  

• Vermogen van school om eigen belang te overstijgen. 

• Werkelijke interesse waar het potentieel van de leraar in kwestie ligt en daar op in willen zetten ook wanneer dat betekent dat de medewerker jouw 
organisatie op termijn zal verlaten. 

• Er is van alles nodig voor dat gesprek. Belangrijk is om motivatie voor jouw ontwikkeling (inhoudelijk, niveau, didactisch, heel andere dingen dan 
onderwijs) te kunnen bespreken zonder dat de belangen van de school daarin bij voorbaat het zwaarst wegen (we hebben behoefte aan iemand 
die..). 

 
Overig 

▪ Het benutten van samenwerkingsverbanden ter opleiding of professionalisering. 
▪ Financiering van nascholingstrajecten. 
▪ Verbinding moet blijven tussen leraar en professionals van andere werkvelden. 
▪ Een andere cultuur op het gebied kwaliteit. 
▪ Maatwerk op gebied van individuele behoeften van de leraar. 
▪ Een onafhankelijke beoordelaar. 
▪ Geen behoefte aan inspraak ouder en leerling. 

 

Stimuleren 

Interactie: meekijken en gesprek, samenwerking scholen en een andere cultuur 
Om meer gestimuleerd te worden noemen de deelnemers het volgende: Als eerste werkt het stimulerend om met elkaar het gesprek aan te gaan. Ook op 
een meer informele manieren zoals lesbezoeken of samen onderzoeken. Daarnaast noemen de deelnemers ook een verandering in cultuur. 

• #Stimuleren: tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan, niet alleen de schoolleiding maar juist de leraren. 

• #Stimuleren: ruimte voor informele netwerken, bij elkaar in de klas/op school/de opleiding kijken, meedraaien, samen onderzoeken. 

• #Stimuleren: doorgeven van goede voorbeelden. Goed voorbeeld is klassenbezoeken regelen. Kijken bij elkaar en daarna in gesprek. 

• #Stimuleren: TIJD en ruimte maken om elkaar op te zoeken. 

• Geregisseerde uitwisseling tussen scholen. Onder leiding van SLO of dergelijke organisatie, waar scholen zich bij kunnen aansluiten, als onderdeel van 
het professionaliseringsbeleid van een school. 

• #Stimuleren cultuur verandering in gang zetten. 
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4. ‘Beste van twee werelden’ voor opleiding en ontwikkeling? 

Bij deze vraag geven de deelnemers antwoord op de vraag: ‘Wat vind je van het idee 
dat je voor je opleiding en professionele ontwikkeling gebruik zou kunnen maken van 
‘het beste van beide werelden’?’. 60% Van de deelnemers geeft aan dit een goed of 
uitstekend idee te vinden en slechts 19% vindt dit een redelijk tot slecht idee.  
 
Goed 
De deelnemers geven aan dat dit een mooie manier kan zijn ter ontwikkeling en dat op 
deze manier het onderscheid tussen eerste- en tweedegraads minder belangrijk wordt. 

• Uitstekend idee. Stel, je bent WO opgeleid en wil een cursus op HBO niveau 
volgen omdat je zelf denkt dat dat nuttig is. Geen probleem lijkt me. 

• Bedrijf stages zijn van belang. 

• Heel goed: net als voor leerlingen geldt: aansluiting op het niveau dat bij je 
past. Dat is op sommige onderdelen HBO, andere universitair. Daarmee wordt 
het onderscheid tussen eerste- en tweedegraads ook minder van belang. 

• Hogescholen doen het niet slecht. Het goede zou overgenomen kunnen worden door de universiteiten, maar ik ben 
een voorstander van verdere scholing op universitair niveau. 

 
Belangrijk 
Naast dat het goed werkt is het ook belangrijk om vakbekwaam te zijn. 

• Je moet als docent wel vakbekwaam zijn 
 
Slecht 
Sommigen geven hier aan dat zij twijfels hebben bij het toegankelijk maken van HBO/WO voor leraren met basis 
bevoegdheden. Bij dit cluster is ook veel negatieve consensus. 

• Ik maak me tegelijk zorgen over het te plat maken van HBO/WO om het toegankelijk te maken voor de leraar met 
zijn "basis" bevoegdheid. 

• Oud-studenten van HBO en universiteit zouden kunnen aangeven welke modules die nu al gevolgd zinvol zijn en 
ertoe doen. 

• Slecht idee: zoiets wordt in het onderwijs al gauw het minste van twee werelden. Er staan te veel belangen op het 
spel. De kwaliteit, m.n. in het eerstegraadsgebied, moet omhoog. Dat is een kwestie van het beste van een enkele, 
universitaire wereld. (oneens) 
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5. Wie moet een rol hebben bij de vaststelling van de bouwstenen voor het startbewijs?  

De deelnemers hebben in deze vraag aangegeven wie zij denken dat een rol moet krijgen in de vaststelling van de bouwstenen van het startbewijs. Hier is 
de meeste consensus bereikt over het betrekken van opleiders van leraren.  
 
Opleiders 
Degene die volgens de deelnemers het belangrijkst zijn om mee te nemen in het vaststellen 
van een startbewijs zijn de opleiders. Deze kunnen het beste de kwaliteit van het 
opleidingsniveau bewaken. 

• Docentenopleidingen, zij dienen ook te waken over de kwaliteit van het 
opleidingsniveau. 

• Leraren, opleiders, vakverenigingen, schoolopleiders, onderwijskundigen. Gezamenlijk 
zullen zij de leeruitkomsten moeten bepalen. 

• Lerarenopleiders. 
 
Beroeps- en vakvereniging 
Ook de beroeps- en vakvereniging kunnen een rol hebben in het vaststellen van de 
bouwstenen.  

• De beroepsverenigingen kunnen een rol hebben bij met name bouwsteen 2 en 3. 

• Waarbij voor de vakinhoud de vakvereniging een rol moet hebben. 
Reactie op: Enkel en alleen de beroepsgroep: wij gaan zelf over de 
bekwaamheidseisen. 

 
Leraren 
Naast de opleiders noemen de deelnemers ook de leraren. 

• Leraren, opleiders, vakverenigingen, schoolopleiders, onderwijskundigen. Gezamenlijk 
zullen zij de leeruitkomsten moeten bepalen. 

• Leraren en schoolopleiders. 
 
Overig 

▪ Samenwerking scholen. 
▪ Wetenschappers en deskundigen. 
▪ De onderwijsinspectie. 
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6. Wat is nodig om het idee van een startbewijs te laten slagen? 

Bij deze vraag zijn een aantal verschillende vragen gesteld. Als eerst hebben de 
deelnemers antwoord gegeven op wat er nodig is om het idee van een startbewijs te 
laten slagen. Hier zijn een verandering in draagvlak, tijd en financiële afspraken voor 
nodig. Daarnaast is gevraagd wat er nodig is op gebied van het plan om het idee te laten 
slagen. Over maatwerk, concretisering en een systeem voor certificering en beoordeling 
bestaat de meeste consensus. Tot slot is de deelnemers naar een laatste advies gevraagd.  
Bij deze vraag zijn twee supers getest.  

Verandering 

Draagvlak 
Om het idee te laten slagen is er allereerst draagvlak vanuit het veld nodig. Het idee moet 
worden omarmt door alle betrokken partijen. 

• Om dit idee te laten slagen, is draagvlak vanuit het veld nodig. Gisteren was 
(weer!) in het nieuws dat dat draagvlak er niet is. 

• In ieder geval is nodig dat het onderwijs dit idee omarmt en ondersteunt, alle 
stakeholders. 

• Heel goede communicatie en goed nadenken wat dit betekent voor de huidige 
bevoegdheden. laat lerarenopleidingen nu al meedenken zodat ze op de 
veranderingen kunnen anticiperen. 

 
Tijd 
Hiernaast is er tijd nodig. Dit idee moet voldoende tijd krijgen om goed te worden 
ontwikkeld.  

• Het onderwijs is teveel een speelbal van de politiek: het vraagt echt tijd om te zien 
wat werkt en wat niet werkt. tijd is langer dan vier jaar. 

• Voldoende tijd om dit te ontwikkelen voor de opleidingen. 
 
Financiële afspraken 
Voor de uitwerking van deze ideeën is naast tijd ook voldoende geld nodig om goed te 
worden ontwikkeld.  

• Er moeten voldoende middelen zijn (geld) om dit goed in te zetten. 
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• Vastleggen wie het bouwsteensgewijs uitbreiden betaald: de werkgever, de leraar, de overheid? 

• Voldoende financiering en praktische mogelijkheden om na de start verder te gaan. 
 
Wet- en regelgeving 
Ook is er heldere wet- en regelgeving nodig. 

• Heldere wet- en regelgeving. (Tweede) opleiding moet eenvoudiger bereikbaar. 
 

Uitleg urgentie 
Hiernaast moet ook de urgentie duidelijk worden geformuleerd en worden gecommuniceerd. 

• Ik mis toch wel de onderbouwing waarom een wijziging in bevoegdheden op deze manier nodig is. 

 

Inhoud plan 

Maatwerk 
Ten aanzien van de inhoud van het plan noemen de deelnemers dat er maatwerk nodig is om per persoon te bepalen waar iemand al over beschikt en wat 
iemand nodig heeft. Ook is er maatwerk nodig zodat niet alle docenten over één kam geschoren worden.  

• Meer kijken naar de kwaliteiten die de persoon al heeft verworven in het verleden, en daar omheen een maatwerk aanbieden voor de 
tekortkomingen. 

• Overleg tussen docentenopleidingen, hogescholen, het werkveld en de inspectie om nu eindelijk eens maatwerk te gaan leveren voor die docenten, 
die de hele week voor de klas staan, maar nog een deelbevoegdheid moeten zien te verkrijgen. 

• Slagvaardigheid van het Ministerie van Onderwijs en aanpassing van de opleidingstrajecten op korte termijn. Met het grote lerarentekort is het 
belangrijk om nu meer maatwerk te gaan leveren! Kijk naar wat iemand al beheerst en biedt een gerichte opleiding aan voor datgene wat nog 
ontbreekt. Dit maakt het zowel voor de school als voor een docent/zij-instromer aantrekkelijker om een opleiding te volgen. 

 
Concretisering 
Hiernaast is er duidelijkheid en concretisering nodig over de verschillende rollen, de bouwstenen en competenties per vakgebied. 

• Duidelijkheid over alle rollen. 

• Een nadere uitwerking van de verschillende bouwstenen en een concretisering van hoe opleidingstrajecten er dan uit zouden kunnen zien. 

• Duidelijkheid over de benodigde (vak)inhoud die de leraar aan de orde moet gaan stellen. De traditionele vakken? Leergebieden? Welke dan? 

• Duidelijk omschreven competenties en hun omvang, zowel algemeen pedagogisch/didactisch als per vakgebied. 
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Certificering en beoordeling 
Naast concretisering en definiëring van verschillende onderdelen is er ook een goed certificerings-/beoordelingssysteem nodig om te beoordelen wie aan de 
bouwstenen voldoen. Dit zal in samenwerking met andere partijen zoals opleiders gaan. 

• Een goed systeem van certificering van bouwstenen én een systeem om te zorgen dat leraren aan de eisen voor die bouwstenen voldoen. Dit is een 
samenwerking tussen opleidingen (aanbieders scholing voor bouwstenen) en beroepsorganisaties (die bekijken of de zittende leraar aan die eisen 
voldoet). Andere waarborgen zijn ook denkbaar, als ze er maar komen. 

• Niveau borging ook door externe deskundigen. 
 
Overig 

▪ Ruimte om later nieuwe bouwstenen te ontwikkelen. 
▪ Verbinding van de bouwstenen. 
▪ Maak minder onderscheid meet tussen master en bachelor. 

 

Laatste advies 

Geen ander stelsel 
Het laatste advies waar de meeste consensus over is, is het niet veranderen van het huidige stelsel. Dit moet 
volgens de deelnemers ook een optie zijn. Een volledige verandering kan voor veel onrust zorgen. Hier zijn 
anderen het relatief vaak ook mee oneens. 

• #ADVIES: niet ingrijpend het huidige stelsel veranderen. Wel aanpassen, maar niet totaal anders. De 
sector kan dit soort onrust er nu echt niet bij hebben! 

• #Advies ik denk niet dat een brede opleiding van PO-MBO werkt, en waarom de knip daar maken 
puur vanwege de vraag van de minister? Ik vind de drie sectoren een eigen stijl en smaak hebben 
waarbij doorstroom zeker bevorderd moet worden evenals het uitbreiden van je bevoegdheid. Echter 
zou ik liever hebben dat we voort bouwen op het huidige systeem dan er iets niets van maken. 1e & 
2e graad met eenvoudigere mogelijkheid om uit te breiden waarbij bouwstenen een goede manier is 
om dit te doen. 

• #Advies is alle opties op tafel leggen, dus ook: er komt geen herziening van het bevoegdhedenstelsel. 
 
Doe onderzoek en innoveer 
Ander advies wat de deelnemers nog geven is dat ook buiten de huidige kaders mag worden gedacht 
rondom het construct ‘bevoegd docent’. Het onderwijs en ook de rol van docent ontwikkelt zich naar een 
dynamische samenwerking met andere instanties. Het is goed om te onderzoeken of de meer traditionele 
aanpak ook anders kan worden aangepakt. 
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• Advies: blijf niet hangen in de traditionele rol van de 'bevoegde docent'. Het onderwijs ontwikkelt zich naar een dynamische samenwerking met 
bedrijven, maatschappelijke instellingen en met partners in de onderwijsketen. Dat vraagt om een multidisciplinair team, met veel andere rollen die 
tot nu toe buiten de scope zijn gebleven. 

• Is er ooit gepeild hoe (toekomstige) studenten over dit plan denken? Zouden ze dan nog voor een lerarenopleiding kiezen? Juist wel of niet meer? 
 
Bevoegdheid student WO en verdieping 
Ten aanzien van de bevoegdheid van de student noemen de deelnemers nog twee dingen. Allereerst dat de onderwijsbevoegdheid van een student pas kan 
worden afgegeven als de docent ook de kernbouwstenen heeft gehaald. Daarnaast dat de docent in opleiding niet door de algemene lerarenopleiding hoeft 
te gaan. Tot slot noemen de deelnemers dat er ruimte moet worden gefaciliteerd op elk niveau om je op een gebied te verdiepen.  

• #Advies, onderwijsbevoegdheid bij studenten aan de universiteit ook pas afgeven na behalen kernbouwstenen van docent. 

• #Op alle niveaus kun je je verdiepen, het een is niet beter dan het ander. Graag ruimte voor de verdieping, zorg dat het gefaciliteerd wordt. 

• Belast ze niet met een algemene leraar opleiding van vier jaar in deeltijd. 
 

Supers 
Bij deze vraag zijn twee supers (zie uitleg bijlage 1) getest. Deze zijn hieronder in chronologische volgorde weergegeven. De getallen in de gekleurde balken 
staan voor het aantal stemmen per antwoordcategorie. 
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Ik vind het belangrijk dat het ook mogelijk is om breed opgeleid te worden voor
verschillende vakken in zowel het basisonderwijs als het vmbo.

#Advies: het zou goed zijn voor de status van ons beroep als we als leraren meer zelf het
stuur hebben over onze ontwikkeling. Het idee van bouwstenen kan ons daarbij helpen.
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Uitleg van de Synthetron methode 

Synthetrons Synthetrons zijn opmerkingen waar de groep het mee eens of oneens is. Dat ontstaat door stemmen in je eigen minigroep 
van 5 deelnemers. Als de meerderheid het dan eens is gaan de opmerkingen migreren. Steeds wordt bepaald of een mening 
verder mag migreren met de steun die dan ontstaat. Het resultaat is een lijst met Synthetrons die meer of minder draagvlak 
hebben. Wij hebben die onderverdeeld in niveaus:  

▪ Top: > 90% eens 
▪ High: > 70 % 
▪ Medium: > 40% 
▪ Low :> 15%  
▪ Bottom: < 15%. 

Bipotrons Bipotrons zijn meningen waarover men bipolair stemt. Zowel eens als oneens. Dat zijn nogal eens interessante meningen, 
want zij verdelen de groep en kunnen belangrijke discussiepunten zijn, die eerst opgelost moeten worden voordat je een 
onderwerp een stap verder kan brengen.  

Supers Supers of Super probers zijn berichten die ingebracht kunnen worden om de dialoog aan te wakkeren of om hypotheses te 
testen.  
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Bijlage 2: Vragenscripts 

De volgende vragen zijn gesteld gedurende de online dialogen 
 
Dialoog 1 

1. Welk gevoel roept het filmpje over het ABC bij je op? 
2. Poll: In hoeverre herken je je in het beeld van de kern van het beroep van de leraar, zoals dat in de animatie wordt geschetst? 

a. Wat mis je in het beeld, of wat zou versterkt moeten worden?  Begin je zin met #mis (we vragen dit, omdat het dan voor de andere deelnemers 
duidelijk is waar je antwoord op geeft) 

b. Wat zou je in het beeld willen veranderen? Begin je zin met #anders. 
3. Herken je deze uitleg van de aard van het beroep met deze 3 termen (toerusting, vorming en opvoeding) in je dagelijkse praktijk? Kun je je 

antwoord weer toelichten (met een voorbeeld of uitleg)? 
4. Het beroep van leraar kent een grote verscheidenheid. In de beschrijving van de kern van het beroep zijn we vanuit die verscheidenheid op zoek 

naar het gemeenschappelijke dat leraren bindt. Wat zie jij als het gemeenschappelijke dat leraren bindt? 
a. Wat is, volgens jou, echt specifiek en afhankelijk van je eigen onderwijscontext? Begin je zin met #specifiek 

5. Wie moet een rol hebben bij de vaststelling van de pedagogisch en didactische kern van het beroep? Denk aan de beroepsgroep leraren, opleiders, 
e.a. Leg uit hoe jij die rol(len) concreet voor je ziet. 

6. Wat is jouw afsluitende advies aan de commissie op basis van wat je het afgelopen uur hebt gelezen en geschreven? 
 
Dialoog 2 

1. Wat vind je van het idee van een eenmalig startbewijs? 
a. Wat zouden POSITIEVE en NEGATIEVE effecten kunnen zijn? Probeer zoveel mogelijk effecten te benoemen in aparte antwoorden, dan maken 

we samen een lijst van deze effecten. Begin je zin met #positief of #negatief dan begrijpt iedereen wat je bedoelt. 
2. Hoe zou een leraar elders opgedane bekwaamheid kunnen/moeten aantonen en wie zou deze bekwaamheid moeten beoordelen? Licht je 

antwoord alsjeblieft uitgebreid toe. 
a. Wat moet er ANDERS dan hoe dit nu gebeurt? Begin je zin met #ander 
b. Wat moet juist BEHOUDEN blijven? Begin je zin met #behouden 

3. Wat is er nodig voor dat goede gesprek op schoolniveau en jouw ontwikkeling als leraar? 
a. Hoe kunnen we stimuleren dat scholen daarin van elkaar leren? 

4. Wat vind je van het idee dat je voor je opleiding en professionele ontwikkeling gebruik zou kunnen maken van ‘het beste van beide werelden’? 
5. Wie moet een rol hebben bij de vaststelling van de bouwstenen voor het startbewijs? Denk aan de beroepsgroep leraren, opleiders, e.a. Leg uit hoe 

jij die rol(len) concreet voor je ziet. 
6. Wat is er volgens jou in ieder geval nodig om een dergelijk idee (startbewijs voor het beroep van leraar en meer bouwsteensgewijs uitbreiden van 

bekwaamheid) te laten slagen?  
a. Wat is jouw afsluitende advies aan de commissie op basis van wat je het afgelopen uur hebt gelezen en geschreven?  
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Bijlage 3: Contact details Synthetron 

Synthetron is vertegenwoordigd in 15 landen. Voor Nederland kunt u contact opnemen met: 

• Leo Dijkema (leo.dijkema@synthetron.com) of 06 42812284 

• Lucas de Jong (lucasdejong@synthetron.com) of 06 43867226 

• Rick Peeters (rick.peeters@synthetron.com) of 06 51288509 
 

Voor projecten en details van onze collega’s in de rest van de wereld: zie www.synthetron.com 
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