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De prestaties van leerlingen zijn belangrijk voor 
hun latere inkomen. Een standaarddeviatie hoger 
bij wiskunde gaat gepaard met een jaarlijks inko-
men dat gemiddeld 12% hoger ligt (Mulligan, 1999; 

Murnane, Willet, Duhaldeborde & Tyler, 2000; Lazear, 2003). 
Een standaarddeviatie hoger bij geletterdheid gaat gepaard met 
een jaarlijks inkomen dat gemiddeld ruim 9% hoger ligt. Voor 
Nederland geldt zelfs een percentage van bijna 15 (Hanushek & 
Zhang, 2006).
Leraren spelen een belangrijke rol in de prestaties van hun 
leerlingen. Leerlingen van leraren waarvan de vaardigheid 
een standaarddeviatie hoger ligt, zullen bij hun leerlingen een 
leerwinst bereiken die 10% tot 25% van een standaarddeviatie 
hoger ligt (Aaronson, Barrow & Sander, 2007; Brandsma & 
Knuver, 1989; Bosker & Witziers, 1996; Hanushek & Rivkin, 2010; 
Houtveen & Van de Grift, 2007a; 2007b; Kane & Staiger, 2008; 
Rivkin, Hanushek & Kain, 2005; Roeleveld, 2003; Rockoff, 2004; 
Wijnstra, Ouwens & Béguin, 2003).
Hanushek (2011) heeft berekend dat de leerlingen van de leraren 
waarvan de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen 
een standaarddeviatie hoger ligt dan bij hun collega’s, per jaar 
gemiddeld 20.000 dollar meer zullen gaan verdienen.

Er zijn op dit moment twee groepen universitair opgeleide 
leraren. We kennen vanouds de universitaire leraren met een eer-
stegraads bevoegdheid voor het geven van les in het vak waarin 
ze opgeleid zijn. Sinds 2009 worden aan de universiteiten ook 

leraren opgeleid voor een tweedegraads bevoegdheid. Zij mogen 
in hun vak alleen les geven in de theoretische leerweg van het 
vmbo en in de onderbouw van HAVO en VWO.
Universitair opgeleide eerstegraads leraren vormen een bijzon-
dere groep leraren die een specifieke taak hebben in ons onder-
wijs. Zij verzorgen vanouds, samen met de eerstegraads leraren 
die in het HBO zijn opgeleid, het onderwijs aan de leerlingen in 
de bovenbouw van het HAVO en het VWO. Universitair opge-
leide leraren onderscheiden zich van eerstegraads leraren die in 
het HBO zijn opgeleid, doordat zij het schoolvak op universitair 
niveau bestudeerd hebben. Zij hebben wetenschappelijke inte-
resses en hebben kennis gemaakt met ‘de grenzen van het weten’ 
in hun vak en in de vakdidactiek. Daardoor kunnen zij als geen 
ander bij hun leerlingen een wetenschappelijke houding aan-
brengen bij het oplossen van problemen. Juist door hun eigen 
universitaire achtergrond zijn zij in staat hun leerlingen voor te 
bereiden op een wetenschappelijke loopbaan en in te wijden in 
de mores van de universiteit. Ook zijn ze als rolmodel voor hun 
leerlingen een belangrijke toegangspoort tot de universiteit. 

DE HOEVEELHEiD LERAREN iN HET VOORTGEZET 
ONDERWiJS

De verwachte uitstroom uit het beroep
in 2010 was 36% van de leraren tussen de 50 en de 59 jaar. Over 
drie jaar gaat deze groep leraren in een relatief korte periode van 
10 jaar, het beroep verlaten. 

Betere leraren, 
beter onderwijs
Wat is nodig om over voldoende hoog gekwalificeerde leraren te kunnen beschikken? 
Een discussiebijdrage .  
Door Wim van de Grift 

VO

OnderWijskWaliteit
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We beschikken helaas niet over gegevens over de leeftijdsop-
bouw van de specifieke groep van universitair opgeleide leraren.

 
Figuur 1. Frequentieverdeling van leeftijden van leraren in het voortgezet onderwijs in 2010 

(EaG, 2012).

De instroom in de universitaire lerarenopleidingen
De instroom in de universitaire eerstegraads lerarenopleidingen 
groeit sterk (63%). Ook bij de educatieve minor (die opleidt voor 
een tweedegraads bevoegdheid voor het geven van onderwijs in 
de theoretische leerweg en de onderbouw van HAVO en VWO) 
en bij de academische pabo is de groei zeer aanzienlijk. Echter 
zelfs een verdubbeling van het aantal universitair geschoolde 
leraren is niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat van de 
vergrijzing van het lerarencorps.

 

Figuur 2. Instroom in de universitaire lerarenopleidingen

De instroom in het beroep is (ook bij de niet universitaire 
lerarenopleidingen) te klein en de uitval van beginnende leraren 
in de eerste jaren is te groot om de grote uitstroom van oudere 
ervaren leraren op te vangen. Daardoor geeft in het voortgezet 
onderwijs nu al 19% van de leraren een of meer vakken onbe-
voegd (Bokdam, Berger, Van Oploo & Volker, 2011).

Voor een grotere of snellere groei dan de huidige ‘natuurlijke’ 
ontwikkeling, zijn drastische en vooral structurele maatregelen 
nodig.
Het is niet onbelangrijk om bij een verdere groei van de univer-
sitaire lerarenopleidingen ook aan flankerend beleid te den-
ken. Op dit moment is de druk op de hoeveelheid beschikbare 
stageplaatsen voor ‘leraren in opleiding’ heel groot. De groei 
van de instroom 63% leidt ertoe dat ook het aantal benodigde 
stageplaatsen met bijna twee derde is toegenomen. Dat is een 
groot probleem voor de scholen die in toenemende mate te 
maken krijgen met een dalende instroom van twaalfjarigen. (Zie 
de betreffende paragraaf in deze tekst hierover.)

Het rendement van de universitaire lerarenopleidingen
Het gemiddeld rendement van de universitaire lerarenopleidin-
gen ligt globaal op 70%.

Figuur 3. Rendement van de universitaire lerarenopleidingen

Dit gemiddeld rendement zou, de verschillen tussen de jaren bij 
de verschillende opleidingen in ogenschouw nemend, wellicht 
nog kunnen stijgen naar 75%, maar veel meer rendement leidt 
waarschijnlijk ook tot kwaliteitsverlies in de startvaardigheid 
van de startende leraren en dat leidt weer tot meer uitval in de 
eerste beroepsjaren.

De uitval van beginnende leraren
in diverse publicaties komt naar voren dat na vijf jaar ongeveer 
25% van de beginnende leraren is uitgevallen (De Jonge & De 
Muijnck, 2002; OCW, 2003; Van Kregten & Moerkamp, 2004). Dat 
lijkt veel wanneer we ons realiseren dat over alle leeftijdsgroe-
pen van leraren heen de mobiliteit van leraren ongeveer 8.3% is 
(OCW, 2008; CBS, 2008). Het is echter maar de vraag of dit beeld 
van ‘een kwart aan uitvallers’ ons wel op het goede been zet. Uit 
nog lopend onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt 
dat slechts 63% van de 342 leraren die door de scholen ‘beginnen-
de leraren’ worden genoemd met succes een opleiding aan uni-
versiteit of HBO heeft afgesloten die leidt tot een bevoegdheid 
voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs. Ongeveer 15% van 
wat in de wandeling ‘beginnende leraren’ wordt genoemd, is nog 
in opleiding, 9% zijn onbevoegde zij-instromers en 11% van de 
‘beginnende leraren’ geeft niet op of zij al dan niet bevoegd zijn 
voor het geven van onderwijs in het voortgezet onderwijs. Wan-
neer we uitsluitend kijken naar de bevoegde beginnende leraren, 
dan blijkt bijna 22% binnen drie jaar hun eerste baan te verlaten. 
Ongeveer 13% van de bevoegde beginnende leraren vertrekt naar 
een andere school en 9% verlaat binnen drie jaar het beroep. (Van 
de Grift, Helms-Lorenz & Maulana, 2014). We weten natuurlijk 
nooit zeker of dit verlaten van het beroep definitief is. Het is 
immers niet uitgesloten dat de beroepverlaters ooit zullen terug-
keren in het onderwijs.

De instroom van 12-jarigen in het voortgezet onderwijs
Op basis van de geboortecijfers van het CBS kunnen we bere-
kenen dat de komende jaren de instroom van 12-jarigen in het 
voortgezet onderwijs met 12% gaat dalen van 206.504 in 2013 
naar 182.106 in 2020. 
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Figuur 4. De instroom van 12 jarigen in het voortgezet onderwijs

Deze krimp zal het lerarentekort enigszins mitigeren, maar 
zeker niet oplossen. Daar komt bij dat de krimp van de instroom 
van 12-jarigen een sterk regionaal karakter heeft. Daardoor zul-
len regionaal nieuwe problemen gaan ontstaan.

DE KWALiTEiT VAN DE LERAREN iN HET VOORTGEZET 
ONDERWiJS

De pedagogisch didactische vaardigheid van leraren 
De gemiddelde leraar (‘grand mean’; de horizontale lijn in figuur 
5) in het voortgezet onderwijs is uitstekend in staat om voor 
zijn of haar leerlingen een veilig en stimulerend onderwijs-
leerklimaat te creëren, kan goed orde houden, kan helder en 
duidelijk uitleggen en kan zijn of haar leerlingen op een goede 
manier actief bij de les betrokken houden. De vaardigheden van 
de gemiddelde leraar op het gebied van leerlingen leren hóe ze 
iets moeten leren en op het gebied van adequaat inspelen op 
verschillen tussen leerlingen zijn voor verbetering vatbaar. (Zie 
hiervoor ook figuur 11.)

Bij de gemiddelde leraar met 15-20 jaar ervaring zijn niet alleen de 
basisvaardigheden (een veilig en stimulerend onderwijsleerklimaat 
creëren, goed orde houden, helder en duidelijk uitleggen en de 
actief bij de les betrokken houden) in orde. De gemiddelde leraar 
met 15-20 jaar ervaring kan behalve dit, ook vrij goed zijn of haar 
leerlingen leren hoe ze iets moeten leren, maar heeft nog duidelijk 
moeite om goed in te spelen op verschillen tussen leerlingen.
Zo’n 80% van de leraren met tussen de 20 en de 30 jaar ervaring 
laat een vaardigheidsniveau zien dat lager is als de gemiddelde 
leraar. Zij zijn om uiteenlopende redenen in een dip terecht 
gekomen en blijven in vaardigheidsniveau duidelijk achter bij 
de jongere leraren met 5-15 jaar ervaring. Deze dip doet zich niet 
voor bij leraren die meer dan 30 jaar ervaring hebben. 

De gewenste pedagogisch didactische vaardigheid van leraren (1)
Wanneer een grote groep zeer ervaren leraren het beroep gaat 
verlaten, en een kleine groep startende leraren op het huidige 
startvaardigheidsniveau afstudeert dan gaat, wanneer de 
omstandigheden verder gelijk blijven, het vaardigheidsniveau 
van de lerarenpopulatie dalen. Er is daarom aanleiding om: 
•	 het	startvaardigheidsniveau	van	leraren	te	willen	verhogen,	
•	 	de	ontwikkeling	van	de	beginnende	leraar	te	willen	versnel-

len, en
•	 	het	elan	onder	de	grote	groep	van	leraren	met	20-30	jaar	

ervaring te willen stimuleren.
Deze gewenste situatie is weergegeven in figuur 6.

Figuur 6. Kwaliteit van het feitelijke en het gewenste pedagogisch didactisch handelen van 

leraren met verschillende beroepservaring (n=1604; gem=21.91; s.d.=6.85)

DE OpBRENGST iN DE ONDERBOUW VAN HET VOORTGEZET 
ONDERWiJS

De onderwijsprestaties van onze 15-jarigen
Uit de internationaal vergelijkende piSA-studies blijkt dat de 
gemiddelde onderwijsprestaties van onze 15-jarigen over de 
jaren heen dalen. Het percentage zwak presterende 15-jarigen 
neemt toe bij begrijpend lezen en wiskunde. Het percentage 
excellent presterende 15-jarigen is laag bij lezen en vertoont bij 
wiskunde een dalende tendens. Zie voor details figuur 7, 8 en 9.
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 Figuur 7. De gemiddelde prestaties van Nederlandse 15 jarigen (PISA, 2000-2009)

Figuur 8. De percentages zwak presterende Nederlandse 15 jarigen (PISA, 2000-2009)

 Figuur 9. De percentages excellent presterende Nederlandse 15 jarigen (PISA, 2000-2009)

Het onderwijsniveau van onze 15-jarigen
Het percentage leerlingen in HAVO en VWO is de afgelopen 20 
jaar met bijna 12% toegenomen. Deze groei van het aantal jonge-
ren in hogere vormen van voortgezet onderwijs is veel groter dan 
voorspeld zou kunnen worden met het door James Flynn (1987) 
ontdekte effect, dat het gemeten iQ per decennium gemiddeld 
zo’n 3 à 5 punten toeneemt. Kennelijk hebben de afgelopen jaren 
meer jongeren de kans gekregen om een diploma van een hogere 
onderwijssoort te verwerven. Dat is gunstig voor het onderwijs-
niveau van de Nederlandse bevolking. Echter, door dit ‘kansen 
gevend’ selectie- en allocatiebeleid zijn de VWO-klassen hetero-
gener van samenstelling geworden, de HAVO-klassen hebben 

hun beste leerlingen naar het VWO zien vertrekken en zijn 
aangevuld met een MAVO-instroom. in de klassen in de basis-
beroepsgerichte leerweg van het VMBO worden daarentegen 
homogenere concentraties van zwakkere leerlingen gevonden. 
in alle onderwijssoorten zijn daardoor de gemiddelde prestaties 
onder druk komen te staan. Wellicht vormt dit een verklaring 
voor de dalende tendens in de resultaten van onze 15-jarigen in 
de internationaal vergelijkende piSA-studies. Andere gevolgen 
van dit kansengevend determinatie- en allocatiebeleid zijn 
hogere percentages leerlingen die doubleren, of afstromen naar 
lagere onderwijssoorten en lagere gemiddelde prestaties op het 
centraal examen.

 
 
Figuur 10. Ontwikkelingen in het onderwijsniveau van onze 15-jarigen
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Intermezzo 1 

De heterogeniteitshypothese

Het heterogener worden van hoge vormen van voortgezet onderwijs 
en het homogener worden van lage vormen van voortgezet onderwijs 
gebeurt niet zonder neveneffecten. Uit de onderzoeksliteratuur is de 
zogenoemde heterogeniteitshypothese bekend. Kort samengevat gaat 
het om het volgende: Zwak presterende leerlingen hebben voor hun 
prestaties baat bij heterogene groepen. Als men, daarentegen, zwakke 
leerlingen in homogene groepen onderbrengt, dan gaan hun prestaties 
dalen. (Hoog)begaafde leerlingen hebben echter juist baat bij homoge-
ne groepen. Als men (hoog)begaafde leerlingen in heterogene groepen 
onderbrengt, gaan hun prestaties dalen (Zie onder meer: Kulik & Kulik, 
1982; Lou, Abrami, Spence, poulsen, Chambers, et al., 1996; Slavin, 
1996; Betts & Shkolnik, 2000; Boaler, Wiliam & Brown, 2000; Hallinan, 
Bottoms, pallas & palla, 2003; Reezigt, Houtveen & Van de Grift, 2001; 
Wiliam & Bartholomew, 2004; Corno, 2008).

Intermezzo 2

Verschuivende studentpopulaties in 

universiteit en HBO

De stijging van het opleidingsniveau van de 15-jarigen heeft ook gevol-
gen voor het aantal leerlingen dat naar HBO en universiteit gaat. in 1990 
stroomden nog 69.546 en 36.412 studenten in in respectievelijk HBO en 
universiteit. in 2012 was dat respectievelijk 96.933 en 51.997. Dat is een 
toename van 28.3% in het HBO en 30.0% in de universiteiten, (CBS, Stat-
line). De Nederlandse bevolking groeide in deze periode met ‘slechts’ 
12.7% van 14.892.574 in 1990 naar 16.778.025 in 2013 (CBS, Statline). Er 
zijn nauwkeurige analyses nodig waarin ook aard en de rendementen 
van de opleidingen in het hoger onderwijs worden meegenomen, maar 
het lijkt er duidelijk op dat het opleidingsniveau van de Nederlandse 
bevolking is gestegen. Dat is goed nieuws voor de vooruitzichten van 
onze jongeren en goed nieuws voor een kennissamenleving zoals de 
onze, maar is het gemiddeld niveau van onze artsen, juristen en leraren 
om maar een paar voorbeelden te noemen, wel hetzelfde gebleven?
De grote groei van het hoger onderwijs brengt met zich mee dat 
studenten die vroeger naar het HBO zouden gaan nu de universiteiten 
instromen. Daardoor ontstaat er in het wetenschappelijk onderwijs een 
heterogenere groep studenten dan voorheen. Het HBO rekruteert mede 
daardoor haar eveneens groeiend aantal studenten nu uit een ander 
segment van de bevolking dan in 1990. Het is niet uitgesloten dat deze 
verschuivingen in studentpopulaties samenhangen met discussies die 
we op dit moment hebben over de kwaliteit van het hoger onderwijs en 
de lerarenopleidingen. Het voert echter te ver om hier op deze plaats 
verder over uit te wijden.

De leraar … Warm’s 
theta

ruwe 
score

gemiddelde 
scores

toont in gedrag en taalgebruik respect 
voor leerlingen

-5.57 1

geeft duidelijke uitleg van de leerstof -1.94 2

zorgt voor ontspannen sfeer -1.78 3

ondersteunt het zelfvertrouwen van 
leerlingen

-1.05 4

geeft feedback aan de leerlingen -.99 5

zorgt voor een ordelijk verloop van 
de les

-.95 6

zorgt voor wederzijds respect -.85 7

zorgt voor doelmatig klassenmanage-
ment

-.76 8

geeft goed gestructureerd les -.71 9

bevordert dat leerlingen hun best 
doen

-.67 10

gebruikt leertijd efficiënt -.67 11

gaat tijdens verwerking na of leerlin-
gen opdrachten goed uitvoeren

-.50 12

stelt vragen die leerlingen tot denken 
aanzetten

-.42 13

betrekt alle leerlingen bij de les -.12 14

verduidelijkt bij de aanvang van de les 
de lesdoelen

-.12 15

hanteert werkvormen die leerlingen 
activeren

-.04 16

duidelijke uitleg van didactische 
hulpmiddelen en opdrachten

.16 17 star-
tende 
leraar 

17.74

stimuleert leerlingen om over oplos-
singen na te denken

.16 18

gaat tijdens instructie na of leerlingen 
de leerstof hebben begrepen

.23 19

stimuleert het zelfvertrouwen van 
zwakke leerlingen

.36 20 1-5 jr 
ervaring 

19.96

zorgt voor interactieve instructie .65 21

moedigt kritisch denken van leerlin-
gen aan

.65 22 gemid-
delde 
leraar 

21.91

bevordert het toepassen van het 
geleerde

.71 23

laat leerlingen hardop denken .81 24

leert leerlingen hoe complexe proble-
men te vereenvoudigen

1.26 25 15-20 jr 
ervaring 

24.52

gaat na of de lesdoelen werden bereikt 1.32 26

stimuleert het gebruik van controle 
activiteiten

1.54 27

leert leerlingen oplossingen checken 1.57 28

stemt de instructie af op relevante 
verschillen tussen leerlingen

1.79 29

vraagt leerlingen na te denken over 
strategieën bij de aanpak

1.82 30

biedt zwakke leerlingen extra leer-en 
instructietijd

1.86 31

stemt verwerking van leerstof af op 
verschillen tussen leerlingen

2.26 32

Figuur 11. Het vaardigheidsniveau van leraren in het voortgezet onderwijs gemeten met een 

Raschschaal (n=1604)
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De gewenste pedagogisch didactische vaardigheid van leraren (2)
Wanneer we willen dat leraren beter kunnen inspelen op de 
toegenomen heterogeniteit van de klassen in de hogere vormen 
van het voortgezet onderwijs en dus adequater kunnen omgaan 
met verschillen tussen leerlingen en beter in staat zijn om onder-
presteren van (hoog)begaafde leerlingen te doorzien en vooral 
ook aan te pakken, dan hebben we meer leraren nodig die zich 
bevinden in het ruwe-score-gebied tussen 20 en 32 van de schaal 
voor het meten van pedagogisch didactische vaardigheden die is 
weergegeven in figuur 11. in de laagste onderwijssoorten van het 
VMBO is een sterkere behoefte aan leraren die erin slagen om bij 
hun leerlingen het bereiken van de minimumdoelen te garan-
deren. Daarvoor is het nodig dat meer leraren beschikken over 
vaardigheden om zwakkere leerlingen adequaat te helpen.
 
WAT NODiG iS
Als de scholen voor voortgezet onderwijs onder invloed van de 
dalende instroom van 12-jarigen hun ‘kansen gevend’ selectie- en 
allocatiebeleid verder doorzetten, is het voor het voorkomen van 
een verdere daling in de leerlingprestaties nodig dat de pedago-
gisch didactische vaardigheid van vrijwel de gehele populatie 
leraren minstens een kwart standaard deviatie hoger komt te 
liggen. Dat wordt zichtbaar gemaakt in figuur 12.
Om dit te kunnen bereiken zijn er verschillende maatregelen 
nodig.

Hogere startvaardigheid beginnende leraren
Aanstaande leraren met een hoger bekwaamheidsniveau hebben 
meer zelfvertrouwen in hun eigen functioneren en ondervinden 

minder beroepsstress. Beginnende leraren met meer zelfvertrou-
wen en minder beroepsstress verlaten minder vaak het beroep 
(Skaalvik & Skaalvik, 2007; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 
2001; Henry, Bastian & Fortner, 2011). Het verhogen van het start-
vaardigheidsniveau van beginnende leraren is dus niet alleen 
nodig voor het instant houden van de kwaliteit in het pedago-
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Figuur 12. Kwaliteit van het feitelijke het gewenste pedagogisch didactisch handelen van leraren 

met verschillende beroepservaring (n=1604; gem=21.91; s.d.=6.85)
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gisch didactisch handelen van de lerarenpopulatie, maar dat is 
ook voor het behoud van beginnende leraren voor het beroep 
van belang. Misschien moeten we de universitaire lerarenoplei-
ding beter inbedden, of een sterkere positie geven in bachelorfa-
se. Op dit moment kennen we in de bachelor fase uitsluitend een 
educatieve minor van een half jaar. Het lijkt niet onverstandig 
om hier een jaar van te maken. Studenten krijgen dan meer gele-
genheid om de praktische vaardigheden van het leraarsberoep te 
oefenen, dat zal tot een hoger startbekwaamheidsniveau leiden 
en dat kan voortijdige uitval voorkomen. 

Beginnende leraren eerder volleerd
Uit een landelijk experiment blijkt dat beginnende leraren uit de 
experimentele groep, die goed geïntroduceerd zijn in de regels 
en het schoolbeleid, geen onnodig moeilijke klassen krijgen, 
goede professionaliseringsafspraken hebben, en goed begeleid 
en gecoacht worden bij hun werk in de klas na 1 jaar werkerva-
ring meer groei in hun beroepsvaardigheden vertonen, wat meer 
zelfvertrouwen en wat minder beroepsstress hebben en minder 
vaak hun eerste baan verlaten dan beginnende leraren uit de 
controlegroep die dit inwerkprogramma niet hadden ondergaan 
(Helms-Lorenz, Slof, Vermue & Canrinus, 2012; Helms-Lorenz, 
Slof & Van de Grift, 2012). 

Iets hogere vaardigheden voor de ervaren leraren
Uit diverse experimenten blijkt dat ervaren leraren in de expe-
rimentele groep die gedurende 2 jaar elk half jaar geobserveerd 
werden, feedback kregen, en afspraken maakten over verbeter-
punten in 2 à 3 jaar gemiddeld bijna een hele standaarddeviatie 
groeiden in hun pedagogische en (vak)didactische vaardighe-
den. Hun leerlingen boekten een kwart tot twee derde standaard-

deviatie meer leerwinst dan de leerlingen in de controlegroepen 
(Houtveen & Van de Grift, 2007; Houtveen & Van de Grift, 2012; 
Houtveen, Van de Grift & Brokamp, 2014; Houtveen, Van de Grift 
& Creemers, 2004).

Oudere leraren met meer elan
in de afgelopen jaren hebben leraren in de noordelijke pro-
vincies deel genomen aan het zogenoemde VEKOBO-project. 
Deze leraren participeerden in de onderzoeksprojecten van de 
vakdidactici van de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Dit universitaire onderzoek is gericht op de ontwik-
keling van de vakdidactische en generieke beroepsvaardigheden 
van leraren en op de factoren die hier van invloed op zijn. De 
Groningse onderwijskundigen en vakdidactici doen onderzoek 
naar de effectiviteit van algemeen didactische of specifieke 
vakdidactische interventies. Hierbij kan gedacht worden aan 
het leerlingen tijdens lessen informatica aanleren van ‘compu-
tational thinking’, leerlingen tijdens geschiedenislessen leren 
‘historisch te contextualiseren’, de inrichting van veldwerk 
bij aardrijkskunde, ‘scaffolding’ bij begrijpend lezen in lessen 
Engels, attitudeverandering ten aanzien van Engelse literatuur, 
leerlingen bij de lessen Nederlandse literatuur juist die boeken 
aan te reiken die passen bij hun zone van naaste ontwikkeling en 
bij Duits de aanpak van het grammaticaonderwijs. Verder zijn er 
onderzoeksplannen in uitvoering voor vakdidactisch onderzoek 
in filosofie, maatschappijleer en biologie. De leraren die in oplei-
ding zijn, participeren samen met de ervaren leraren die hen 
coachen in het onderzoek van de onderwijskundige of de vakdi-
dacticus van de lerarenopleiding. Aangezien van deze onder-
wijskundigen en vakdidactici verlangd wordt dat zij jaarlijks ten 
minste één publicatie aanleveren voor een van de wetenschap-
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pelijke toptijdschriften, participeren deze studenten en hun 
coaches dus in echt wetenschappelijk onderzoek op het terrein 
van hun vak. Sommige studenten en leraren zijn betrokken bij 
de constructie van een onderzoeksinstrument, andere proberen 
in hun eigen klas iets uit, wat later in een experiment een deel 
van de treatment wordt. Sommigen analyseren schoolmethodes 
met het oog op een verbetering van de grammaticadidactiek. 
Weer anderen maken video-opnames die een generaliseerbaar-
heid studie gebruikt worden. Er zijn er ook die in de data-analyse 
of rapportagefase participeren. Enzovoorts. Aan het eind van 
het studiejaar presenteren de studenten hun eigen inbreng 
aan hun medestudenten en aan hun coaches, vakdidactici en 
onderwijskundigen. Dat zijn bijzonder levendige bijeenkomsten 
die duidelijk maken dat studenten ‘aan de grenzen van het weten 
in hun (vak)didactiek zijn gebracht’ terwijl hun coaches op de 
scholen echt geïnteresseerd zijn geraakt in het onderzoek op 
hun vakgebied. Rond specifieke schoolvakken en/of clusters van 
vakken (bijvoorbeeld de moderne vreemde talen of de bètavak-
ken) hebben zich inmiddels ook netwerken van ervaren leraren 
gevormd. Deze netwerken worden ondersteund door teams van-
uit de lerarenopleiding, waarbij de aanwezigheid van vakdidac-
tische en algemeen onderwijskundige expertise gegarandeerd is. 
Veel ervaren leraren doen hierdoor nieuw elan op.

CONCLUSiES EN DiSCUSSiE

De leerlingprestaties en het onderwijsniveau
Uit internationaal vergelijkende studies blijkt dat de gemiddelde 
onderwijsprestaties van onze 15-jarigen al jaren dalen. Hoewel de 
gemiddelde scores van onze 15-jarigen nog steeds goed verge-
lijkbaar zijn met die van de jongeren in ons omringende landen, 
is er een toename van het aantal zwak presterende leerlingen en 
een daling van het aantal excellente leerlingen. 
Tegelijkertijd zien we dat de afgelopen jaren een hoger percen-
tage jongeren is ingestroomd in HAVO en VWO. Daardoor is het 
opleidingsniveau van de bevolking toegenomen. Deze ontwikke-
ling leidt er ook toe dat in de basisberoepsgerichte leerweg van 
het VMBO een concentratie van leerlingen is ontstaan die moeite 
heeft met leren. Ook stromen op dit moment meer leerlingen, 
die vroeger naar het HAVO zouden gaan, in het VWO in, dat 
daardoor heterogener van samenstelling is geworden. 
De ambitie zou moeten zijn om het opleidingsniveau van de 
bevolking minimaal gelijk te houden (d.w.z. ongeveer 45% van 
de leerlingen blijft naar HAVO of VWO gaan) en tegelijkertijd 
ervoor te zorgen dat in de volgende meting van het piSA-onder-
zoek het percentage zwak presterende 15-jarigen bij lezen en 
wiskunde daalt en het aantal excellent presterende 15-jarigen bij 
lezen en wiskunde stijgt. 

De gevolgen voor onze leraren
Zowel de prestatiedaling als de niveaustijging leidt ertoe dat nu 
meer dan ooit van leraren gevraagd moet worden hun onder-
wijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen. De zwakste 
leerlingen moeten beter geholpen worden om basale doelen te 
bereiken en de (hoog)begaafde leerlingen moeten meer dan ooit 
gestimuleerd worden tot het bereiken van excellente prestaties. 
Tegelijkertijd blijkt dat het adequaat inspelen op verschillen tus-
sen leerlingen de achilleshiel van veel leraren is. Dit wordt eigen-
lijk vooral beheerst door een beperkte groep ervaren leraren die 
de komende jaren het onderwijs gaat verlaten. 

De ambitie zou moeten zijn om het aantal leraren te vergroten 
dat beschikt over de vaardigheden om de zwakste leerlingen 
te helpen bij het bereiken van de basale doelen en de (hoog)
begaafde leerlingen te stimuleren bij het bereiken van excellente 
prestaties.

Het lerarentekort
Het aantal afstuderende leraren is op dit moment te gering om 
de vervangingsvraag van degenen die met pensioen gaan, in te 
lossen. Dat vraagt om vergroting van de instroom en verbetering 
van het rendement van de lerarenopleidingen.
De instroom van de universitaire lerarenopleidingen was in 
2011/12 al met 63% toegenomen ten opzichte van 2007/08. Sneller 
groeien kan niet op dezelfde manier. Voor verdere groei in de 
instroom zijn structurele en strategische keuzes nodig. 
Het rendement van de universitaire lerarenopleidingen ligt 
al jaren op of boven de 70%. Streven naar een hoger nominaal 
rendement dan 75% zal leiden tot meer leraren met een laag 
startbekwaamheidsniveau en tot meer uitval van jonge lera-
ren uit het beroep. Het is daarom belangrijker te focussen op 
instroomvergroting dan op rendementsverhoging. Om dat te 
kunnen bereiken zullen de universitaire lerarenopleidingen een 
andere, strategischer, positie moeten krijgen binnen de uni-
versiteiten. Waarom hebben we eigenlijk voor artsen, juristen, 
psychologen, pedagogen etc. wel een volledige bachelor- en 
masteropleiding en voor leraren niet? De universitaire leraren-
opleidingen vormen een soort onderaannemers van de alpha-, 
beta-, en gamma-faculteiten. De geneeskundeopleiding is toch 
ook geen onderaannemer van de opleiding tot bioloog.
Wat in elk geval gedaan kan worden, is starten met een betere, en 
vooral vroegere, selectie van studenten voor het leraarsvak. We 
kunnen denken aan selectieprocedures voor leraren in opleiding 
waarin ook de scholen voor voortgezet onderwijs een rol spelen.
Wat we verder kunnen doen is het vergroten van de zichtbaar-
heid van de universitaire lerarenopleiding in het bacheloronder-
wijs van de faculteiten. De lerarenopleidingen zouden in elk stu-
diejaar gastcolleges kunnen verzorgen waarin duidelijk gemaakt 
wordt wat de aantrekkelijke kanten van het leraarsberoep zijn. 
Verder zouden er in de bachelorfase speciale korte studieonder-
delen geprogrammeerd kunnen worden waarin studenten reeds 
vroeg in hun opleiding de gelegenheid krijgen om in de praktijk 
leservaring op te doen (snuffelstages), zodat zij er snel achter 
komen of het leraarsvak wat voor ze is en of zij over de houding 
en de talenten beschikken om voor het onderwijs iets te kunnen 
betekenen.
Echter, wanneer we de instroom van de universitaire leraren-
opleiding echt in sterke mate willen vergroten, dan zijn er 
onorthodoxe en ingrijpende maatregelen nodig die de positie 
van de universitaire lerarenopleiding binnen de universiteiten 
versterken. Misschien moeten we proberen om de universitaire 
lerarenopleiding binnen de universiteiten een positie te geven 
die vergelijkbaar is met afdelingen zoals psychologie, onderwijs-
kunde en sociologie. Studenten kunnen dan van begin af aan 
kiezen voor een opleiding tot psycholoog, pedagoog, onder-
wijskundige, socioloog, en daar gaat het hierom, leraar. We 
zouden kunnen beginnen met een uitbreiding van de educatieve 
minor naar 60 studiepunten. Dat zouden we kunnen zien als een 
experiment in de richting van het ontwikkelen van volwaardig 
bacheloronderwijs dat door de universitaire lerarenopleidingen 
wordt verzorgd, dat leidt tot een tweedegraads bevoegdheid die 
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niet alleen geldt voor de theoretische leerweg en de onderbouw 
van HAVO en VWO, maar voor het geven van les in alle lagere 
onderwijssoorten. Misschien krijgen we dan weer hetzelfde 
instroomniveau in de opleiding van de tweedegraads leraren als 
in 1990. De masterfase, die een vervolg is op dit bacheloronder-
wijs leidt dan net als voorheen op voor eerstegraads leraar.

De kwaliteit van het lerarencorps
Uit onderzoek blijkt dat onbevoegdheid en geringe startbe-
kwaamheid, zeker in het eerste beroepsjaar, belangrijkere voor-
spellers zijn voor de aanzienlijke uitval van beginnende leraren 
uit het beroep dan beroepsstress, zelfvertrouwen of tevreden-
heid met het beroep. Net afgestudeerde leraren die hun leer-
lingen een stimulerend onderwijsleerklimaat bieden, een goed 
klasmanagement voeren, helder en gestructureerd lesgeven en 
hun leerlingen tot leren stimuleren, verlaten minder vaak het 
beroep. 
De universitaire lerarenopleidingen kunnen proberen om de 
startvaardigheid van beginnende leraren te verhogen en om 
met behulp van speciale inwerktrajecten het aantal beginnende 
leraren dat voortijdig het beroep verlaat, te reduceren. 
Het vergt nu al gauw 10-15 jaar voor beginnende leraren voldoen-
de inzicht hebben in het onderwijsaanbod van de verschillende 
leerjaren en in de verschillen tussen leerlingen om onderwijs te 
kunnen bieden waarin zowel de beste als de zwakste leerlingen 
goed aan hun trekken komen. We moeten proberen om deze ter-
mijn in te korten. Dat kan door het opzetten van nascholingstra-
jecten om ervaren leraren te professionaliseren in het helpen van 
de zwakste leerlingen bij het bereiken van de basale doelen en 
het stimuleren van de (hoog)begaafde leerlingen in het bereiken 
van excellente prestaties.
En dan is er nog een bepaalde groep oudere leraren die een sub-
optimaal vaardigheidsniveau laat zien en die hun motivatie en 
elan verloren lijkt te hebben. Met het inrichten van professionele 
leergemeenschappen, die gericht zijn op het verbeteren van het 
vakdidactisch handelen, kan geprobeerd worden ervaren leraren 
weer nieuw elan te geven. Het experiment in het noorden van het 
land waarin ervaren leraren participeren in het wetenschappe-
lijk onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe aanpakken in de 
vakdidactiek zou een eerste stap in deze richting kunnen zijn.

De verwachte krimp in de instroom
De komende jaren zal het aantal 12-jarigen dat in het voorgezet 
onderwijs instroomt, sterk gaan afnemen. in bepaalde regio’s 
zal deze krimp in de instroom sterker optreden dan in andere. 
Aangezien de hoogste vormen van voorgezet onderwijs de eerste 
keus hebben bij de determinatie en allocatie van leerlingen zal 
zonder sturing, de groei van het aandeel jongeren in HAVO en 
VWO verder doorzetten. Daardoor zullen ook de klassen in hoge-
re onderwijssoorten heterogener worden en zal de concentratie 
van zwakke leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg verder 
toenemen. Dit zal leiden tot meer doubleren, meer afstroom 
naar lagere vormen van voorgezet onderwijs, lagere scores op 
de centrale examens, grotere discrepanties tussen de gemid-
delde scores op schoolexamens en centrale examens. Dat zal 
leiden tot meer zwakke en zeer zwakke scholen, en dat zal weer 
leiden tot een nog sterker appèl op de vaardigheden van onze 
leraren. Daarom moeten schoolbesturen en schoolleidingen 
(vooral in krimpregio’s) ondersteund worden in het sturen op de 
opbrengsten van het onderwijs, het voeren van een verantwoord 

determinatie- en allocatiebeleid en een professionaliseringsbe-
leid dat erop gericht is om leraren beter toe te rusten op de meer 
complexe vaardigheden zoals het leerlingen leren hoe ze iets 
moeten leren en het afstemmen van het onderwijs op verschillen 
tussen leerlingen.

TOT SLOT
Misschien is wel het belangrijkste, dat in ons onderwijsstelsel de 
laatste jaren grote verschuivingen zijn opgetreden in de leerlin-
gen- en de studentenpopulatie. Er zijn verhoudingsgewijs meer 
leerlingen naar hogere vormen van voortgezet onderwijs gegaan 
en bijgevolg ook meer leerlingen naar het hoger onderwijs. Dit 
is natuurlijk een positieve indicatie voor de kwaliteit van ons 
onderwijs, omdat meer leerlingen met een hoog diploma de 
arbeidsmarkt betreden. Echter deze niveaustijging heeft een 
aantal neveneffecten voor de leraren en de lerarenopleidingen.
Scholen voor voortgezet onderwijs lopen door deze niveaustij-
ging een verhoogd risico op hoge doubleerpercentages, hoge 
afstroompercentages naar lagere onderwijssoorten, en lagere 
gemiddelde scores op centrale examens en op de toetsen uit de 
internationaal vergelijkende studies naar de prestaties van leer-
lingen. Om te voorkomen dat door dit kansenbeleid meer scho-
len het predicaat ‘(zeer) zwak’ krijgen, zijn hogere vaardigheden 
van leraren nodig om in te spelen op verschillen tussen leerlin-
gen, zwak presterende leerlingen te helpen bij het bereiken van 
minimum doelstellingen en om (hoog)begaafde leerlingen te 
stimuleren in het bereiken van excellente prestaties.
Doordat (samenhangend met de toename van het aantal leerlin-
gen in de hogere vormen van voortgezet onderwijs) de studen-
teninstroom in het wetenschappelijk onderwijs afgelopen jaren 
aanzienlijk vergroot is, gaat een veel groter aantal jongeren dat 
vroeger naar het hoger beroepsonderwijs ging, nu aan de univer-
siteit studeren. Ondanks de groei die we de laatste jaren gecon-
stateerd hebben in de instroom in het aantal studenten in zowel 
de academische pabo, de educatieve minor en de masteroplei-
ding van de universitaire lerarenopleiding is dit aantal te gering 
om de behoefte aan universitair opgeleide leraren te vervullen. 
De gedachte ontstaat dat een aantal studenten dat vroeger in het 
HBO voor leraar werd opgeleid nu aan de universiteit is gaan 
studeren en daar niet kiest voor het leraarschap. Dat is ernstig 
omdat de verschuivingen in de leerlingenpopulatie grotere 
complexiteiten met zich meebrengen die juist door universitair 
opgeleide leraren goed aangepakt kunnen worden.
Het lijkt niet onverstandig om maatregelen te treffen om de 
groei van de instroom in de academische pabo, de educatieve 
minor en de masteropleiding van de universitaire lerarenop-
leiding proces te ondersteunen en te consolideren, zodat er per 
saldo meer universitair opgeleide leraren voor de klas komen. 
Dat is hard nodig. 
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