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behoefte aan academisch opgeleide 
basisschoolleraren
de Wetenschappelijke raad voor het 
regeringsbeleid (Wrr) riep in haar rapport Naar 
een lerende economie1 uit 2013 op tot een ware 
revolutie in het onderwijs, onder meer door haar 
pleidooi voor academisch opgeleide leraren. volgens 
de raad moeten die er niet alleen in het voortgezet 
onderwijs, maar ook in de basisschool komen. de 
raad gaat er van uit dat academisch opgeleide 
leraren kwaliteit leveren en dat is ook voor jonge 
kinderen van groot belang. jonge kinderen, juist 
ook in de vroeg- en voorschoolse educatie, hebben 
de beste leraren nodig, omdat eenmaal opgelopen 
onderwijsachterstanden, naarmate kinderen ouder 
worden, alleen maar toenemen. voorkomen van die 
achterstanden is beter dan genezen.

de behoefte aan meer academisch opgeleide lera-
ren is ook verwoord in het Bestuursakkoord primair 
onderwijs dat is gesloten door de staatssecretaris 
van onderwijs cultuur en Wetenschappen en de 
po-raad ( juli 2014): ‘het is wenselijk om veel meer 
vwo’ers te interesseren voor het beroep van leraar 
basisonderwijs. naast de academische pabo’s is het 
goed om een universitaire lerarenopleiding voor het 
basisonderwijs in te richten. dat behelst dan een 
rechtstreekse band met de universiteiten en met de 
universitaire disciplines.’2. 
de po-raad wil zeker niet uitsluitend academisch 
opgeleide leraren hebben: ‘het gaat om de 
diversiteit in de lerarenteams. als de ‘collectieve 
kwaliteit’ van de teams toeneemt, komt dat de 
onderwijskwaliteit ten goede. diversiteit wordt 
bereikt door verschillende opleidingsroutes voor 
instromende leraren, maar ook door zittende 
leraren de kans te bieden zich verder te scholen.’ 
(po-raad/vsnu, 2015).

De academische pabo
Een eerste antwoord op de vraag naar meer 
academisch opgeleide leraren in het primair 
onderwijs werd in 2008 gegeven door de 
hogeschool en de universiteit utrecht, die 
gezamenlijk een vierjarige opleiding startten: de 
academische lerarenopleiding primair onderwijs 
(alpo). in die opleiding behalen studenten via een 
geïntegreerd programma twee diploma’s: zowel 
een universitair bachelordiploma onderwijskunde 
als een hbo-bachelordiploma pabo (zie streefland, 
stokking & Wubbels, 2008). inmiddels worden 
dergelijke programma’s aan alle algemene 
universiteiten aangeboden, met als eindpunt 
meestal een combinatie van een pabodiploma met 
een universitair diploma pedagogiek. soms volgen 
de studenten een geïntegreerd programma (zoals 
aan de universiteit utrecht en de universiteit van 
amsterdam), maar bij andere universiteiten en 
hogescholen gaat het veelal om het volgen van 
bestaand onderwijs uit de pabo en de universiteit. 
Bij de oprichting ging het er de instellingen in 
de eerste plaats om vwo-abituriënten die hart 
voor kinderen hebben naar het basisonderwijs 
te trekken. nogal wat universitaire studenten 
pedagogiek en onderwijskunde kiezen namelijk 
voor deze opleidingen, omdat zij of hun ouders een 
universitaire opleiding belangrijk vinden terwijl 
ze ook graag een praktisch beroep met kinderen 
willen uitoefenen. verder laat onderzoek zien dat 
een aantal vwo’ers die op de pabo begint, stopt 
of zich onvoldoende uitgedaagd voelt (geerdink 
& derks, 2007). deze studenten gingen voor een 
groot deel verloren voor het onderwijs en de 
oprichters van de alpo wilden een aantal van hen 
minimaal voor enkele jaren in de basisschool zien te 
krijgen. om succesvol te zijn werd door selectie van 
kandidaten voorkomen dat intellectueel begaafde 
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1  www.wrr.nl/actueel/
nieuwsbericht/article/
wrr-rapport-naar-een-
lerende-economie-investeren-
in-het-verdienvermogen-van-
nederland/

2  www.poraad.nl/files/over_de_
po-raad/bestuursakkoord_
po.pdf.
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vwo-leerlingen met weinig pedagogische en 
interpersoonlijke kwaliteiten werden toegelaten. 

de bedoeling was om sterk intellectueel gerichte 
en gemotiveerde leerkrachten af te leveren, die op 
hoog niveau abstract en analytisch kunnen denken, 
die grondige kennis van de schoolvakken hebben en 
die ruim inzicht en vaardigheid ten aanzien van de 
didactiek van de schoolvakken bezitten. Essentieel 
was verder dat de afgestudeerden over onderzoeks-
kennis, onderzoeksvaardigheden en reflectiever-
mogen op universitair bachelorniveau beschikten. 
de opleiding wil de studenten ook voorbereiden op 
een voortrekkersrol in de school. de afgestudeerden 
moeten in de klas terecht komen, maar kunnen 
daarnaast een rol als ondersteuner van collega’s en 
initiator van ontwikkelingen vervullen. overigens 
is het verwerven van de expertise die nodig is om 
adequaat in de klas te functioneren een lang proces, 
dat zich ook uitstrekt tot na de opleiding. het kun-
nen begeleiden van collega’s vergt daarenboven 
nog eens andere competenties die niet alle in een 
vierjarig traject kunnen worden gerealiseerd.

de alpo kan als een relatief zware en uitdagende 
opleiding getypeerd worden. de cursussen in de 

opleiding zijn gericht 
op het vergaren en 
vergroten van kennis 
en vaardigheden van de 
studenten ten aanzien 
van de inhoud van de 
te geven schoolvakken. 
dit gebeurt enerzijds 
door het verwerven van 
bekwaamheden die nodig 
zijn voor het vak van leraar 
en anderzijds door mid-
del van het bestuderen van 
wetenschappelijke literatuur over algemene 
en vakdidactische vraagstukken. daarnaast 
rusten de cursussen de studenten toe met 
de meest recente inzichten uit weten-
schappelijke basisdisciplines, zoals psycho-
logie, pedagogiek, sociologie en organisa-
tiekunde. zo kunnen de afgestudeerden 
breed inzetbaar zijn, bijvoorbeeld ook als 
begeleider van collega’s, als initiator van 
onderwijsverbetering, als coördinator 
van inhoudelijke en didactische ontwik-
kelingen en in een later stadium van hun 
loopbaan wellicht ook als schoolleider.
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De universitaire lerarenopleiding 
voor het basisonderwijs
het blijkt dat de academische pabo’s, zoals alpo, 
vwo‘ers voor het leraarsberoep weten te interesse-
ren die een veelzijdige opvatting verwerven over het 
leraarsvak (leraar, onderzoeker, adviseur, ontwerper). 
het zijn tevens medewerkers die werken vanuit 
twee perspectieven: enerzijds uitvoerend op basis 
van wetenschappelijke inzichten en anderzijds 
onderzoekend en ontwikkelend met behulp van we-
tenschappelijk verantwoorde onderzoeksmethoden, 
gericht op optimalisering van de praktijk. de po-
raad bepleit een veel groter aantal leraren met deze 
rolopvatting en met academische vaardigheden. 
vandaar dat nu gewerkt wordt aan het ontwikkelen 
van een driejarige universitaire lerarenopleiding 
voor het basisonderwijs. door de opleiding een jaar 
te verkorten en geheel aan de universiteit te laten 
plaatsvinden wordt gehoopt meer geïnteresseerden 
te trekken. overigens zal de know-how van het hbo 
daarbij zeker gebruikt worden. 

van de in de alpo opgeleide leerkrachten wordt 
verwacht, en inmiddels blijkt dit ook te werken, dat 
ze een bijdrage leveren aan het verhogen van de 
kwaliteit van het onderwijs. in eerste instantie ge-
beurt dit door het onderwijs dat ze zelf verzorgen, 
maar verder ook door de bijdrage die ze aan de kwa-
liteit van de betreffende school als geheel leveren. 
dit is ook van de nu nieuw te ontwikkelen opleiding 
de bedoeling. academisch opgeleide leraren kunnen 
bijvoorbeeld bijdragen aan de analyse van onder-
wijsresultaten en evaluatie van het onderwijs. daar-
naast brengen ze vanuit hun opleiding kennis in van 
evidence-based aanpakken. ze kunnen up-to-date 
wetenschappelijke kennis over het leren van kinde-
ren en daarop afgestemde didactische aanpakken 
inbrengen. aldus verbeteren ze de toepassing van 
inzichten van onderwijswetenschappelijk en (vak)
didactisch onderzoek in de praktijk. ze versterken zo 
de verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwik-
keling en -onderzoek. 

naast de directe bijdrage die universitair opgeleide 
leraren in de school kunnen leveren is er ook een 
indirect effect van zo’n universitaire opleiding, 
doordat de opleiding ook via het betrokken per-
soneel een verbinding legt tussen de universitaire 
wereld en de praktijk in het basisonderwijs. door 
commissie de graaf (commissie nationaal plan 
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toekomst onderwijswetenschappen, 2011) en later 
de commissie sectorplan onderwijswetenschappen 
(2014) is een kloof tussen onderwijswetenschap-
pen en praktijk geconstateerd. hoewel op de diepte 
van die kloof nog wel wat kan worden afgedongen, 
is het zeker van belang een sterkere verbinding te 
realiseren. ‘Een universitaire lerarenopleiding kan 
zorgen voor een rechtstreekse verbinding tussen 
de onderwijspraktijk en de universiteit en zal meer 
samenhang brengen tussen opleiden, onderzoek en 
beleid. studenten brengen onderzoekende vaardig-
heden en de meest recente inzichten uit het on-
derzoek mee naar de werkvloer. andersom brengen 
zij de praktijkkennis mee naar de universiteiten. Er 
ontstaan meer contacten en interactie tussen de 
universitaire wereld en de onderwijspraktijk, die 
voor beide zullen leiden tot vernieuwing en verbete-
ring van het onderwijs en tot meer samenwerking.’ 
(po-raad/vsnu, 2015)

vwo’ers in de basisschool
in de discussies over verbetering de lerarenoplei-
ding wordt nogal eens de kwaliteit van de opleiding 
verward met de kwaliteit van de instroom van die 
opleiding. de opleiding aan een universiteit is niet 
per se beter dan die in het hbo, maar de eerste richt 
zich op vwo’ers en de tweede op havo-leerlingen. 
daarmee kunnen beide opleidingen een geheel 
ander karakter hebben. het is een illusie te denken 
dat een algemeen verhogen van het opleidingsni-
veau mogelijk is voor de huidige instroom van de 
pabo’s. niet genoeg kan worden benadrukt dat het 
uiteindelijke doel van een universitaire opleiding is 
om vwo’ers voor het leraarsberoep te interesseren. 
daarvoor is ook nodig dat de schoolorganisatie en 
het leraarsberoep aantrekkelijker gemaakt worden 
voor academici. 

EEn univErsitairE lErarEnoplEiding 
kan zorgEn voor EEn 
rEchtstrEEksE vErbinding 
tussEn dE ondErwijspraktijk 
En dE univErsitEit En zal mEEr 
samEnhang brEngEn tussEn 
oplEidEn, ondErzoEk En bElEid.


