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Inleiding 

In december 2007 heeft het college van bestuur van de Universiteit Utrecht een task force Leraren 

ingesteld om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de UU bij het oplossen van het 

lerarentekort concreet te maken. De Taskforce heeft een tweeledige opdracht:  

1. De activiteiten uit de startnotitie verder uitwerken en een lange termijnvisie formuleren voor de 

universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht;  

2. een voorstel uit te werken voor een vernieuwde toedeling van verantwoordelijkheden van de 

universitaire lerarenopleiding, waarbij in elk geval de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid 

door de faculteit wordt ingevuld. 

 

De task force bestaat uit prof.dr. Wiljan van den Akker (decaan geesteswetenschappen), prof.dr. 

Harrie Eijkelhof (vice-decaan bètawetenschappen) prof.dr. Theo Wubbels (vice-decaan sociale 

wetenschappen), prof.dr. Robert Jan Simons (hoogleraar-directeur IVLOS) en prof.dr. Bert van der 

Zwaan (decaan geowetenschappen). De task force wordt ondersteund door drs. Marjolein 

Boessenkool (beleidsmedewerker geesteswetenschappen) en drs. Leon van de Zande 

(programmaleider onderwijs, directie O&O). 

 

Concreet leiden de voorstellen van de task force tot activiteiten die er op gericht zijn de instroom in 

de lerarenopleidingen te verhogen, leraren voor het beroep te behouden (bijscholing en motivatie) 

en de kwaliteit en de zichtbaarheid van de universitaire lerarenopleidingen te verhogen door een 

betere koppeling met de vakopleidingen in de faculteiten. Hiermee wil de Universiteit Utrecht een 

invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Anderzijds hebben de activiteiten 

tot doel de organisatie en inhoud van de Utrechtse lerarenopleidingen te verbeteren en deze 

dichter bij de faculteiten te brengen. Uiteindelijk zullen ook deze activiteiten bijdragen aan een 

betere zichtbaarheid van de lerarenopleidingen en daarmee aan een hogere instroom. 

 

De problematiek in landelijk perspectief 

Nederland heeft de ambitie een leidende kenniseconomie te zijn in Europa. Dat stelt hoge eisen 

aan ons onderwijs; de basis voor een leidende kenniseconomie ligt immers in een goed opgeleide 

beroepsbevolking. Om dat te bereiken vervult de leraar een cruciale rol. Investering in het 

lerarentekort is vanuit dit perspectief dus altijd noodzakelijk, maar op dit moment wel heel urgent.  

 

Het rapport Leerkracht van de commissie Rinnooy Kan geeft een goed inzicht in het kwantitatieve 

en kwalitatieve probleem, dat er niet om liegt. Het tekort dreigt op te lopen van 6% in 2001 tot 

12% in 2013. Ook het dalend aantal universitair geschoolde eerstegraadsleraren, onder andere 

door vergrijzing, is een probleem. Dit wordt tot op heden niet door extra instroom in de 

universitaire lerarenopleidingen gecompenseerd. Het aantal onbevoegde leraren in het voortgezet 

onderwijs is inmiddels 17%. Daarnaast is er vooral in de lerarenopleidingen in het hbo een 

kwalitatief probleem doordat de vakinhoud is gemarginaliseerd ten koste van algemeen didactische 

vorming.  

 

De commissie Leraren doet een groot aantal aanbevelingen die onderverdeeld zijn in drie clusters.  

• Allereerst adviseert de commissie om het salaris op peil te brengen met vergelijkbare functies 

in de marktsector, de salarisschalen in te korten en het verschil tussen schalen zodanig te 

maken dat het volgen van een hogere opleiding aantrekkelijk is.  

• Ten tweede adviseert de commissie dat er een basisregister moet komen waarin leraren 

zichzelf kunnen laten registreren; bijhouden van deskundigheid is een voorwaarde voor 

continuering van registratie.  

• Ten derde is de commissie van mening dat de ontwikkeling van een professionelere school met 

kracht moet worden vervolgd, met meetbare resultaatverplichtingen, het realiseren van 

betrokkenheid van leraren bij beslissingen over onderwijs en organisatie en het zorgen voor 

een goede afstemming met de omgeving. 

 

Ondertussen heeft het ministerie het rapport onderschreven en een Actieplan leerkracht van 

Nederland opgesteld. Daarin neemt de minister de adviezen van de commissie grotendeels over, 

maar kiest hij op een aantal punten voor een andere invulling. Centraal in de aanpak van de 

minister staat de positie van de leraar, voor wie een beter carrièreperspectief wordt gecreëerd en 

meer beloning wordt geboden in relatie tot opleiding, prestatie en ervaring. Op de korte termijn 
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zegt de minister toe om scholen in de randstad te ondersteunen in hun aanpak van het 

lerarentekort.  

 

Betrokkenheid van de Universiteit Utrecht 

De uitvoering van een groot deel van de aanbevelingen uit het rapport Leerkracht ligt bij de 

overheid en de onderwijssector. De commissie doet in haar rapport echter ook een dringend 

beroep op het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs dient zich volgens de commissie proactiever 

op te stellen bij de totstandkoming van op maat gesneden onderwijsprogramma’s en een meer 

vraaggerichte opstelling van de lerarenopleidingen ten aanzien van de scholen die de komende tijd 

grote aantallen nieuwe leraren nodig hebben van goede kwaliteit. 

 

De Universiteit Utrecht staat in een lange traditie van grote betrokkenheid bij het voortgezet 

onderwijs: initiatieven als het Junior College Utrecht, het Scholennetwerk, de Rectors League, het 

Utrechtse Onderwijs Offensief en De Utrechtse Brug zijn daar voorbeelden van. Hoogleraren van de 

Universiteit Utrecht spelen bovendien een prominente rol in de recente vernieuwingen van het 

voortgezet onderwijs. Deze betrokkenheid schept ook verplichtingen.  

 

Centraal in de voorgestelde maatregelen van de Universiteit Utrecht staat de flexibilisering van het 

opleidingstraject van leraren. Dat wil zeggen dat studenten op meer verschillende manieren een 

onderwijsbevoegdheid moet kunnen verwerven en tevens dat wie eenmaal een bevoegdheid heeft 

zich breder en met meer ambitie kan bijscholen dan tot op heden. Voor elke mogelijke ingang tot 

het beroep van leraar biedt de Universiteit Utrecht een passende opleidings- en 

begeleidingsmogelijkheid, toegesneden op het individuele voortraject (werkervaring of onderwijs). 

We moeten af van de overtuiging dat uitsluitend een vooraf vastgestelde combinatie van cursussen 

toegang kan geven tot een masteropleiding. Daarmee wordt voor veel studenten de weg naar het 

leraarsschap bij voorbaat al afgesloten, terwijl ze wel toegelaten zouden worden als we meer gaan 

denken in termen van globale kennis en competenties als ingangseisen. 

 

Vanwege het brede aanbod en de expertise op het terrein van didactiek en educatie heeft de 

Universiteit Utrecht bij uitstek de gelegenheid aan de verschillende opleidingswensen tegemoet te 

komen, zowel om de startbevoegdheid te behalen, als om de kaders voor levenslang leren en 

bijscholing te scheppen. De jarenlange samenwerking met scholen in de regio Utrecht – het 

scholennetwerk en de stagescholen van het IVLOS – biedt een stevige basis om maatregelen in 

wisselwerking met de scholen zelf uit te kunnen voeren. Ook de samenwerking met de Hogeschool 

Utrecht, vastgelegd in een raamovereenkomst tussen de beide colleges van bestuur, biedt een 

fundament om de samenwerking op het terrein van de lerarenopleidingen uit te breiden.  

Tet slot zijn de verschillende activiteiten die de faculteit Bètawetenschappen in de laatste jaren 

heeft ontplooid een goede basis voor een universiteitsbrede aanpak: het gaat dan om de 

verankering van de didactiek in het Freudenthal Instituut voor didactiek van Wiskunde en 

Natuurwetenschappen, en activiteiten die gericht zijn op het werven en behouden van leraren 

(WO-sprint, bèta 1-op-1, Dudoc-regeling). De andere faculteiten kunnen gebruik maken van deze 

ervaringen. Hieruit kan echter niet geconcludeerd worden dat daarmee het lerarentekort in de 

bètavakken op korte termijn zal zijn opgelost. De instroomproblematiek is tamelijk weerbarstig. 

 

De task force Leraren ziet drie speerpunten voor de Universiteit Utrecht: 

• Allereerst en meest urgent moet de Universiteit Utrecht initiatieven ontwikkelen om de directe 

instroom in lerarenopleidingen te verhogen: de Universiteit Utrecht moet daarom bewust 

inzetten op de promotie van het leraarsberoep. Daarvoor is een vergroting van de 

zichtbaarheid van de lerarenopleiding in de bachelorfase noodzakelijk en moet er sterker 

worden uitgedragen dat je niet noodzakelijk leraar wordt voor het leven;  

• Ten tweede moet de Universiteit Utrecht initiatieven ontwikkelen om tegemoet te komen aan 

de oproep van de Commissie Rinnooy Kan om te komen tot flexibele en op maat gesneden 

onderwijsprogramma’s, zowel voor leraren die na verloop van tijd het onderwijs willen verlaten 

als voor mensen die op latere leeftijd het onderwijs in willen. In het kader van een leven lang 

leren is het bovendien noodzakelijk om binnen de Universiteit Utrecht een onderwijsaanbod te 

verzorgen dat bijdraagt aan de bijscholing en persoonlijke ontwikkeling van zittende leraren; 
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• Ten derde moeten een sterkere integratie van de lerarenopleiding en het vakdidactisch 

onderzoek in de faculteiten bijdragen aan een sterkere positionering en een 

kwaliteitsverbetering van de lerarenopleiding.  

 

Binnen deze drie speerpunten stelt de task force een concreet aantal activiteiten voor. Zij heeft 

zich daarbij laten leiden door pragmatische overwegingen: welke maatregelen hebben op korte 

termijn resultaat of dragen direct bij aan de verhoging van het aantal leraren? Tevens is een aantal 

maatregelen benoemd die vooral beogen op de langere termijn de reputatie van het beroep te 

verbeteren, zoals het bieden van promotiemogelijkheden aan leraren, bijscholingsactiviteiten en 

het versterken van het vakdidactisch onderzoek binnen de faculteiten. 

 

De task force is van mening dat het zichtbaar maken van de lerarenopleiding in de bachelorfase de 

hoogste prioriteit heeft en het meest direct kan bijdragen aan het vergroten van de instroom in de 

lerarenopleiding. Een groot aantal uitgewerkte maatregelen richt zich hierop.  

Als uitwerking van het tweede speerpunt is het van belang het palet aan bij- en 

omscholingsmogelijkheden aan leraren te verrijken en beter af te stemmen op de wensen van de 

vo-scholen en de individuele leraren. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan trajecten voor 

tweedegraads leraren om eerstegraads te worden, en daarnaast aan het ontwikkelen van korte(re) 

bijscholingstrajecten gericht op vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Maatwerk is daarbij 

van belang, waarbij rekening wordt gehouden met de praktijksituatie en ambities van leraren, 

maar ook met de vakspecifieke wensen.  

De faculteiten en het IVLOS voelen zich verantwoordelijk voor de lerarenopleidingen en voor de 

zorgen die ten aanzien van het leraarsberoep bestaan. Dit is een reden om de onderlinge 

samenwerking binnen de UU te verbeteren en verantwoordelijkheden optimaler te borgen. 

De positie van de didactiek zal worden versterkt vanuit het onderzoek, bijvoorbeeld door de 

vakdidactiek (weer) in een leeropdracht van hoogleraren onder te brengen en door het 

onderwijskundig en vakdidactisch onderzoek te bundelen. Dit biedt goede voorwaarden om het 

aantal gepromoveerde lerarenopleiders te verhogen en de theoretische verdieping van de 

lerarenopleiding te vergroten. Een eerstegraads lerarenopleider is bij voorkeur gepromoveerd en 

heeft leservaring. 

Deze bundeling biedt ook een sterker platform om leraren met enkele jaren leservaring binnen de 

UU te laten promoveren. In navolging van het advies van de commissie Leraren moet ook bezien 

worden hoe promovendi kunnen worden ingezet voor het geven van onderwijs in het VO, en om 

onderwijsonderzoekers en –ondersteuners te stimuleren om deeltijd voor de klas te gaan staan. 

 

Tot slot wil de task force de aandacht vestigen op het realiseren van betere mogelijkheden om 

vanuit het onderwijs in het bedrijfsleven te gaan werken en andersom. Voor de uitvoering hiervan 

kan de Universiteit niet primair verantwoordelijk zijn, maar de Universiteit Utrecht zou in 

samenwerking met De Baak en in goed overleg met de overheid en het bedrijfsleven 

opleidingstrajecten willen faciliteren. Een goed initiatief in het Verenigd Koninkrijk dat in Nederland 

navolging zou moeten krijgen is het Teach First –programma (www.teachfirst.org.uk). 

 

 

10 initiatieven aan de Universiteit Utrecht  

Op basis van de drie speerpunten heeft de taskforce 10 kansrijke initiatieven benoemd die direct 

uitgewerkt kunnen worden. De initiatieven worden gefaseerd in de tijd, waarmee tevens een 

prioritering is aangegeven.  

 

1. Vergroten instroom in de lerarenopleiding 

1. Educatieve minor: zichtbaar maken van het leraarschap in de bachelorfase  

2. Ontwikkelen van een tweedegraads lesbevoegdheid voor wo-bachelors  

3. Studenten in de bachelorfase in contact brengen met het vo  

4. Verbetering werving en marketing van de lerarenopleiding 

 

2. Leven lang leren 

5. Vergroten en verbeteren van het Utrechtse bijscholingsaanbod voor zittende leraren  

6. Faciliteren van promotieonderzoek voor vo-leraren  

7. Ontwikkelen van maatwerktrajecten voor promovendi 
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3. Verhoging kwaliteit van de lerarenopleidingen 

8. Het selectief maken van de universitaire lerarenopleiding 

9. Herprogrammering van de tweejarige educatieve masteropleidingen  

• verbreding perspectief naar communicatie en (wetenschaps)voorlichting 

• Verbeteren van de afstemming en samenwerking tussen faculteiten en het IVLOS 

10. Borgen van vakdidactiek bij leerstoelen in de faculteiten 

 

De initiatieven zijn door de task force besproken met een klankbordgroep van belangrijke actoren 

in het voortgezet onderwijs: André de Jong (PCO Utrecht), Dick Middelhoek (bureau Overleren), 

Riemke Leusink (rector christelijk Lyceum Zeist), Joost van Rijn (directeur Lek en Linge, 

Culemborg), Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad) en Simone Walvisch (lid PO-raad). Ook zijn de 

initiatieven besproken met het rectorenberaad van het Scholennetwerk van de Universiteit Utrecht.  

 

Samen met de scholen 

Bij de uitvoering van de hierboven genoemde initiatieven spelen de scholen voor voortgezet 

onderwijs een belangrijke rol; het moeten niet uitsluitend aanbodgestuurde activiteiten van de 

Universiteit Utrecht zijn. Scholen weten immers zelf het beste welke opleidingsbehoeften er 

bestaan bij docenten, waar de tekorten zich voordoen en op welke punten de kwaliteit verbeterd 

moet worden. Initiatieven rond bij- en nascholing kunnen niet altijd generiek worden ingevuld, 

maar zullen disciplinegewijs moeten worden uitgevoerd. Commitment van de scholen is bovendien 

van belang, omdat bij- en nascholing voor individuele docenten ook iets moeten kunnen opleveren. 

Scholen moeten bovendien bereid zijn om bij te dragen en mee te denken over initiatieven om 

studenten al in een vroeg stadium in contact te brengen met het voortgezet onderwijs. Gesprekken 

die de task force heeft gevoerd, wijzen uit dat scholen hiertoe bereid zijn. 

De Universiteit Utrecht heeft sinds de jaren negentig contact met 37 scholen uit de regio die 

participeren in het Scholennetwerk. Wij stellen dan ook voor om het scholennetwerk de functie te 

laten vervullen van eerste aanspreekpunt binnen de Universiteit Utrecht voor de vo-scholen. Dat 

betekent echter een lichte taakverschuiving binnen het scholennetwerk van (individuele) 

leerlingbegeleiding naar een loketfunctie.  

VO-scholen hebben aangegeven dat ze een dergelijk loket ook graag voor HU en UU samen zouden 

hebben. Het is de vraag of dat wenselijk is, maar het verdient aanbeveling om dit te verkennen.  

 

Uitvoering 

De tien initiatieven die de task force heeft onderscheiden, zullen door de faculteiten en het IVLOS 

worden uitgevoerd. Bij verschillende activiteiten zal de inbreng van vo-scholen uit het 

scholennetwerk noodzakelijk zijn, om ze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van 

scholen en leraren. Voor de meeste initiatieven zullen binnen de faculteiten projectgroepen worden 

ingericht om vorm te geven aan de uitvoering. 

Het is van belang dat niet alle initiatieven gelijkelijk worden uitgevoerd in alle faculteiten; de 

problematiek en situatie binnen de verschillende vakgebieden en verschillende scholen zijn 

daarvoor te divers. Het is daarom van belang dat er per vakgebied projectgroepen worden 

ingericht die uitvoering geven aan de initiatieven.  

De task force zelf is bereid om in 2008-2009 een rol te spelen in het volgen van de voortgang van 

het geheel aan initiatieven, en kennis erover te verspreiden binnen de faculteiten.  
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Tien initiatieven aan de Universiteit Utrecht: uitwerking  

 

Prioriteit: Zichtbaar maken van het leraarschap in de bachelorfase 

De Universiteit Utrecht moet zich inzetten om het beroep van leraren te promoten. Om studenten 

te interesseren voor het leraarsberoep moeten zij in de bachelorfase aspecten van het leraarschap 

min of meer automatisch tegenkomen. Hierdoor kunnen zij het beeld van de leraar dat studenten 

meenemen uit hun middelbare schooltijd aanpassen en de veelzijdigheid van het beroep 

ontdekken. De verwachting is dat dan meer studenten voor de lerarenopleiding zullen kiezen. 

De zichtbaarheid van de lerarenopleiding en het contact met het voortgezet onderwijs in de 

bachelorfase zijn op dit moment zeer beperkt; studenten komen er niet vanzelfsprekend mee in 

aanraking. Studenten worden bovendien te weinig geconfronteerd met rolmodellen uit het 

voortgezet onderwijs.  

 

 

1. Ontwikkelen van een educatieve minor 

Doel: zichtbaarheid van de lerarenopleiding vergroten en meer studenten zich laten oriënteren op 

de educatieve praktijk. 

 

Om studenten van alle betrokken opleidingen in een vroeg stadium van hun bacheloropleiding te 

stimuleren zich te scholen in didactiek en hun belangstelling te wekken voor het onderwijs is er 

meer onderwijsaanbod op dit terrein nodig in de bachelorfase. Een Utrechtse bacheloropleiding 

bestaat uit een profileringsruimte van 45 ECTS die een student naar eigen inzicht kan invullen met 

cursussen uit het totale onderwijsaanbod van de UU. Als de Universiteit Utrecht een educatieve 

minor ontwikkelt, kunnen studenten zich in de bachelorfase gedegen oriënteren op de educatieve 

praktijk. Deze minor bestaat minimaal uit 30 ECTS en kan op verschillende manieren worden 

uitgebreid. Dit vergroot de kans dat studenten ook in het onderwijs zullen gaan werken (voor een 

deel van hun loopbaan). Anderzijds is de arbeidsmarkt ermee gediend als academisch opgeleiden 

in andere werkvelden ook over didactische vaardigheden beschikken. Een gedeelte van de minor 

zal ingevuld worden in een middelbare school setting (stage), maar er zal ook aandacht zijn voor 

vakdidactiek. Studenten kunnen de hele minor volgen, of onderdelen daaruit.  

De minor is niet specifiek gericht op een voorbereiding op het leraarschap, maar bestrijkt de 

educatieve praktijk in brede zin. Studenten krijgen de gelegenheid leerlingen te begeleiden, 

onderzoek te doen binnen een school en komen zodoende in contact met het voortgezet onderwijs.  

 

De minor wordt niet geheel vakspecifiek ingevuld, waardoor er massa wordt gecreëerd in de 

cursussen, en waardoor studenten van verschillende vakgebieden met elkaar in contact komen.  

De faculteit bètawetenschappen heeft in samenwerking met het IVLOS reeds een minor ontwikkeld. 

De minor wordt zodanig ingericht dat er een basis mee wordt gelegd voor een tweede- of 

eerstegraads lesbevoegdheid.  

Een belangrijke vraag om te verkennen is of het volgen van de minor kan leiden tot een verkorting 

van het traject voor een eerstegraads bevoegdheid, bijvoorbeeld op het 

educatieve/beroepsvoorbereidende deel van de masteropleiding op basis van ‘eerder verworven 

competenties’ (EVC). Hierbij is van belang dat de formele barrières in kaart worden gebracht. Het 

is niet vanzelfsprekend dat studenten vrijstelling in de masteropleiding krijgen op basis van 

bacheloronderdelen, noch dat zij met minder studiepunten een masterdiploma krijgen (180+90 in 

plaats van 180+120). Een dergelijk traject mag niet leiden tot het verlies van competenties op het 

terrein van onderzoek.  

 

� Ontwikkeling educatieve minor vanaf 1 september 2008; aanbod vanaf 1 februari 2009 

� Uitvoering: alle faculteiten en IVLOS; projectgroep per faculteit 
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2. Ontwikkelen van een tweedegraads lesbevoegdheid voor WO-bachelors 

Doel: Vergroten van de instroom door de mogelijkheid te ontwikkelen voor wo-studenten om een 

tweedegraads lesbevoegdheid te behalen met een wo-bachelor. 

 

Het uitreiken van een tweedegraads lesbevoegdheid is op dit moment voorbehouden aan het hbo. 

Nu het lerarentekort in de komende jaren zal toenemen tot 12% in 2013 is het van groot belang 

dat de Universiteit Utrecht meer mogelijkheden ontwikkelt om gekwalificeerde leraren af te 

leveren. Een kansrijke manier om dit te realiseren is om ook op basis van universitaire 

bacheloropleidingen een tweedegraads lesbevoegdheid af te geven. Studenten kunnen snel, 

eventueel tijdelijk, aan de slag in het voortgezet onderwijs. Aangezien Utrechtse studenten 

gemiddeld 11 uur per week aan een bijbaan besteden, biedt het behalen van een lesbevoegdheid 

voor hen de mogelijkheid op een bijbaan in het onderwijs tijdens hun masteropleiding. Scholen 

hoeven niet uit te wijken naar het aanstellen van onbevoegde leraren, maar kunnen geschoolde of 

aanstormende docenten aanstellen.  

 

Het is van groot belang dat de Universiteit Utrecht er bij het ministerie van OCW op aandringt dat 

de tweedegraads bevoegdheid ook via het WO kan worden afgegeven.  

Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Universiteit Utrecht een dergelijk traject kunnen 

ontwikkelen met de Hogeschool Utrecht. De HU heeft laten weten belangstelling te hebben en 

ervaring op dit punt bestaat reeds op het gebied van het primair onderwijs. Samenwerking bij een 

dergelijke opleiding is echter complex. De UU streeft ernaar het leraarsberoep ook voor excellente 

studenten aantrekkelijk te maken. Voor deze studenten is het niet aantrekkelijk om naast een wo-

bacheloropleiding een extra hbo-diploma te behalen. Deze studenten kan de UU wellicht wel 

winnen als de tweedegraads bevoegdheid een onderdeel zou zijn van een honourstraject, of als 

extra aantekening bij het bachelordiploma. 

 

� Verkenning OCW vanaf zomer 2008; eventuele uitvalsoptie na de zomer in overleg met HU 

verkennen 

� Uitvoering: IVLOS en faculteiten  

� Pilots: keuze uit de ‘tekort’vakken (Du, Wi, Ec, Na, Sch, Ne) 

 

 

3. Studenten in de bachelorfase in contact brengen met het VO  

Doel: bachelorstudenten kennis laten maken met voortgezet onderwijs 

 

Studenten hebben over het algemeen – begrijpelijkerwijze - een traditioneel beeld van de 

middelbare school en het leraarsberoep dat zij meebrengen van hun eigen middelbare schooltijd. 

De Universiteit Utrecht moet activiteiten ontplooien waarmee dit beeld wordt bijgesteld of 

geactualiseerd.  

Studenten die geen educatieve onderdelen kiezen, komen meestal helemaal niet meer in aanraking 

met het leraarsberoep. Ook dat moet worden veranderd. Dit project beoogt meer activiteiten te 

ontwikkelen om (bachelor)studenten tijdens hun opleiding in aanraking te laten komen met 

aspecten van het voortgezet onderwijs, ook als zij niet voor een educatieve minor kiezen. VO-

scholen geven aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om studenten kennis te laten maken met 

het onderwijs via projecten of bijbaantjes. 

 

Drie maatregelen zijn voorzien:  

- Studenten stimuleren en begeleiden om tijdens hun bacheloropleiding een bijbaan in het 

onderwijs te kiezen. Bijvoorbeeld als docent-assistent in het vo (en andere vormen van 

onderwijsondersteuning), kleine groepjes begeleiden, huiswerkbegeleiding en examentraining, 

toetstraining, e.d. De UU kan hen daarbij ondersteunen door een korte opleiding of training te 

geven. Utrechtse bètastudenten doen dit al met veel succes in het project Bèta 1-op-1. Er kan 

overwogen worden om hiervoor studiepunten te verlenen. Een goede coördinatie is belangrijk 

om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De scholen uit het scholennetwerk hebben 

aangegeven hier behoefte aan te hebben.  

Daarnaast hebben twee Utrechtse studenten het initiatief genomen voor een uitzendbureau 

voor studenten die onderwijsassistent willen worden (zie www.studentdocent.eu). De UU gaat 
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vanaf mei 2008 met hen samenwerken door vanuit het IVLOS korte opleidingen voor deze 

assistenten aan te bieden. 

 

- Vo-scholen onderzoeksopdrachten laten formuleren die studenten uitvoeren als onderdeel van 

het curriculum. Te denken valt aan het opzetten en evalueren van grote projecten in de school, 

het ontwikkelen en evalueren van een nieuw practicum, onderdeel van een lessenreeks, het 

evalueren van nieuwe lesmethodes. De faculteiten kunnen deelname aan dergelijke activiteiten 

honoreren met studiepunten: als keuzevak, stage of als bachelorafstudeerwerk (als er een 

onderzoeksaspect aan verbonden is). De universiteit zoekt studenten die deze opdrachten 

kunnen uitvoeren. Het is voor studenten stimulerend om opdracht-onderzoek te doen waar de 

praktijk daadwerkelijk om vraagt. Daarnaast komen zij op een laagdrempelige manier in 

contact met de praktijk van het middelbaar onderwijs. Het beoogde effect is dat hierdoor een 

aantal studenten alsnog voor de lerarenopleiding zal kiezen. 

 

- In het JCU krijgen bovenbouwleerlingen op de universiteit les in de bètavakken op een 

geavanceerd niveau. Het JCU is een broedplaats voor onderwijsvernieuwing in het VO en het 

WO en is een plaats waar onderwijsmateriaal wordt ontwikkeld. In het JCU spelen studenten, in 

beperkte mate een rol. Binnen Economie wordt in het project Studielink een traject ontwikkeld 

voor leerlingen uit het tweetalig onderwijs met belangstelling voor Economics. Vo-scholen 

hebben laten weten veel belang te hechten aan een college voor alfa- en gammastudenten, 

waarmee excellente leerlingen iets extra’s kan worden geboden. Ook voor de andere disciplines 

binnen de UU zouden daarom soortgelijke activiteiten moeten worden ontwikkeld voor vo-

leerlingen, waarin bachelor- en masterstudenten een actieve rol kunnen spelen. Door 

(bachelor)studenten hierbij als (practicum-)assistent  in te zetten, kunnen zij ervaren hoe het 

is om les te geven aan middelbare scholieren, en worden zij betrokken bij 

onderwijsontwikkeling.  

 

Een belangrijke succesfactor bij deze initiatieven is dat er intensievere contacten ontstaan tussen 

faculteiten en VO-scholen. Het moet eenvoudig zijn voor scholen om projecten aan te melden en 

voor faculteiten om studenten te werven voor deze projecten of voor een betaalde bijbaan; het 

scholennetwerk kan deze loketfunctie vervullen.  

 

� Start vanaf: september 2008 (training studenten door IVLOS) 

� Start onderwijsopdrachten e.d. in bachelorcursussen vanaf cursusjaar 2008-2009 

� Start verkenning Junior College voor alfa/gamma vanaf najaar 2008 

� Uitvoering: alle faculteiten, in samenwerking met scholen uit het scholennetwerk 

 

 

4. Verbetering werving en marketing van de lerarenopleiding 

Doel: zichtbaarheid van de lerarenopleiding en de educatieve praktijk binnen de Universiteit 

Utrecht vergroten 

 

Een basisvoorwaarde om de instroom in de educatieve masteropleidingen te vergroten is dat deze 

opleidingen goed voor het voetlicht worden gebracht van de bachelorstudenten en hun 

studiebegeleiders. Uit een (beperkte) inventarisatie bij medewerkers en studenten blijkt dat de 

educatieve masteropleidingen en het beroep van leraar niet vanzelf zichtbaar zijn voor studenten in 

de studievoorlichting.  

 

De meest relevante educatieve bachelorcursus “oriëntatie op de educatieve praktijk” is niet 

vanzelfsprekend opgenomen in het keuzeaanbod van opleidingen (noch in de bachelor noch in de 

master) en het onderwijsaanbod op dit terrein komt niet vanzelfsprekend onder de aandacht van 

studenten. De programmering van de educatieve cursussen wordt niet of nauwelijks afgestemd op 

het overige programma van de bacheloropleidingen, waardoor soms organisatorische knelpunten 

de studenten belemmeren zich te oriënteren op de lerarenopleiding. 

 

Dergelijke activiteiten sorteren pas echt effect als tegelijkertijd het imago van de leraar verbetert. 

In universitaire voorlichtingsbrochures en -websites ligt de nadruk sterk op het aspect onderzoek 

en veel minder op onderwijs. Er worden weinig rolmodellen van leraren gepresenteerd, noch van 
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alumni die enige tijd leraar zijn geweest. Ook lijkt er weinig actieve kennis over de educatieve 

masters te zijn bij docenten en studiebegeleiders. De competenties van een leraar kunnen veel 

positiever en als breder toepasbaar gepresenteerd worden. Op carrièrebeurzen en facultaire 

mastervoorlichtingsactiviteiten van de Universiteit Utrecht is het beroep van leraar te weinig 

zichtbaar en moet de lerarenopleiding prominenter gepositioneerd worden. 

 

In een project moeten de zichtbaarheid van de educatieve masters en het beroep van leraar in alle 

voorlichtingsaspecten van de UU goed tegen het licht gehouden worden. Een ander aspect van dit 

project is om de kennis over de lerarenopleiding bij facultaire medewerkers te verbeteren. 

 

� Start communicatie vanaf september 2008 

� Leraar zichtbaar op carrièredag 2009 

� Uitvoering: Bestuursdienst (StS, CSC), in samenwerking met faculteiten en IVLOS 

 

 

Leven lang leren 

De universiteit heeft een verantwoordelijkheid in de bij- en nascholing van leraren. Tot op heden is 

het aanbod voor leraren vooral aanbodgestuurd. Het is van belang het palet van bij- en 

omscholingsmogelijkheden voor leraren te verrijken en beter af te stemmen op de wensen van de 

vo-scholen en de individuele leraren. Het gaat daarbij zowel om trajecten voor tweedegraads 

leraren om eerstegraads te worden, als om de ontwikkeling van kortere bijscholingstrajecten 

gericht op vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkelingen. Maatwerk is daarbij van belang.  

 

 

5. Vergroten van het Utrechtse bijscholingsaanbod voor zittende leraren  

Doel: aanbod ontwikkelen tweedegraads leraren “op te scholen” naar eerstegraads, en om 

eerstegraads leraren ontwikkelmogelijkheden te bieden.  

 

Uit het overleg met de VO-scholen komt nadrukkelijk naar voren dat men een bijscholingsaanbod 

“op maat” wil voor zittende docenten. Er is behoefte om goede tweedegraadsdocenten de 

mogelijkheid te bieden om een eerstegraads bevoegdheid te halen. Daarvoor is wel enige 

flexibiliteit en maatwerk noodzakelijk. Daarnaast willen eerstegraadsdocenten zich verder 

ontwikkelen op vakinhoudelijk of didactisch gebied. Het bieden van bijscholingsmogelijkheden heeft 

als doel de kwaliteit van de leraren te bevorderen, maar ook om hen te motiveren, voor het beroep 

te behouden en een carrièreperspectief te bieden. 

 

Het bestaande bijscholingsaanbod van de Universiteit Utrecht moet gevarieerder worden 

(Masterclasses, Summercourses); bovendien moeten vakinhoudelijke en (vak)didactische  

aspecten beter worden gecombineerd, zodat ze relevant zijn voor leraren.  

Het is belangrijk dat het aanbod geen aanschuifonderwijs is: leraren vragen een andere didactiek 

en vakinhoud dan masterstudenten. Ook zijn zij beperkt beschikbaar om een opleiding te volgen. 

Van de scholen wordt gevraagd om met een duidelijke, gezamenlijke bijscholingsvraag te komen, 

zodat er voldoende deelnemers zullen zijn en het aanbod goed afgestemd is op de wensen in de 

school. Het scholennetwerk fungeert als makelaar tussen de opleidingen in de faculteiten en de 

wensen van de vo-scholen. In bijeenkomsten met de scholen wordt de scholingsvraag 

geëxpliciteerd. 

 

De faculteiten en het IVLOS zullen (deeltijd, in de avonduren) aparte leergangen aanbieden 

waarmee tweedegraads leraren zich kunnen bijscholen in hun vak en in de didactiek daarvan. Het 

combineren/stapelen van kortere leergangen kan op termijn leiden tot een eerstegraads 

bevoegdheid. Dit project heeft een grote prioriteit en is kansrijk. Het biedt veel mogelijkheden tot 

een kwaliteitsverbetering van zittende docenten en het voorkomen van beroepsuitval. Het is 

relatief eenvoudig te ontwikkelen, mits financiering beschikbaar is. In overleg met schoolleiders zal 

onderzocht worden of het traject om een eerstegraadsbevoegdheid te verkrijgen voor een beperkt 

aantal door de school geselecteerde leraren verkort kan worden. 

 

In het aanbod kan ook de Master of Advanced Teaching (ontwikkeld door het IVLOS per september 

2009) worden opgenomen. 
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� Start: februari 2009  

� Uitvoering : faculteiten en IVLOS, in samenwerking met netwerkscholen 

 

 

6. Faciliteren van promotieonderzoek voor vo-leraren  

Doel: beroepsuitval voorkomen, gevarieerder beroepsperspectief bieden. 

 

Om vo-docenten de mogelijkheid te bieden hun opleidingsniveau te verhogen zal de Universiteit 

Utrecht mogelijkheden ontwikkelen om hen onderzoek te laten doen aan de Universiteit Utrecht.  

Dit initiatief beoogt academisch geschoolde leraren een extra beroepsperspectief te bieden binnen 

de context van de school, en een aantal van hen daardoor langer als leraar te behouden. Dit kan 

bijdragen aan de arbeidstevredenheid van de betrokken docent. Het is echter niet uitsluitend een 

HRM-instrument. Het draagt zeker bij aan een kwaliteitsverhoging op de school en aan een 

versteviging van de relatie tussen faculteiten en scholen, wat ten goede komt aan de kwaliteit van 

de lerarenopleiding.  

 

Er kunnen verschillende scenario’s uitgedacht worden: 

- leraren doen 1 dag in de week betaald onderzoek aan de Universiteit Utrecht 

- leraren krijgen een 50-50 aanstelling met als doel te promoveren naast het lesgeven 

 

Los van deze optie om leraren te laten promoveren zal ook verkend worden of er meer 

dubbelaanstellingen kunnen worden gerealiseerd met scholen uit het scholennetwerk, waarbij 

leraren deels in de bovenbouw van het vo werken en deels in de eerstejaarsvakken van het WO. 

Het leidt enerzijds tot meer uitdaging bij vo- en wo-docenten, maar anderzijds vergroot het de 

kennis over en weer, die vervolgens een positieve uitwerking heeft op de doorstroom vanuit het 

vwo naar het wo.  

 

Voor voldoende inbedding van deze werkzaamheden voor beide partijen is het van belang hen in te 

bedden in de Utrechtse Graduate Schools, waardoor ze gebruik kunnen maken van alle 

voorzieningen (faciliteren en scholing) die ook voor promovendi beschikbaar zijn. Deze groep kan 

een gezamenlijk scholingsprogramma worden geboden. Vo-docenten kunnen voor een gedeelte 

van hun aanstelling gedetacheerd worden aan de universiteit. De negen Dudoc-plaatsen binnen de 

faculteit Bètawetenschappen dienen als voorbeeld voor deze activiteit die nu universiteitsbreed zal 

worden ontwikkeld.  

De scholen komen bij voorkeur uit het scholennetwerk; bij voorkeur worden er meerdere leraren 

van één school bij het experiment betrokken. Arbeidsrechtelijke aspecten moeten in het project 

worden verkend.  

 

� Start vanaf: voorjaar 2009 

� Uitvoering: Faculteiten in samenwerking met het IVLOS 

� Pilot: Geesteswetenschappen en Geowetenschappen 

 

 

7. Ontwikkelen van maatwerktrajecten voor promovendi 

Doel: scholen van promovendi die tegen het einde van hun promotietraject hun 

arbeidsmarktpositie willen verbreden met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.  

 

Promovendi zijn een belangrijke doelgroep om op te leiden voor het voortgezet onderwijs. Niet 

alleen kan een nieuwe doelgroep worden aangeboord, met instroomverhoging tot gevolg, maar ook 

kan het een bijdrage leveren aan de verhoging van het algemene opleidingsniveau en de kwaliteit 

van leraren.  

De promovendi krijgen een kort oriëntatietraject aangeboden (ongeveer een week of vijf dagen 

verspreid over een periode) dat afgestemd is op hun onderwijservaring en de beschikbare tijd die 

ze daarvoor hebben voorafgaand aan de promotie of daarna. In het project richt de Universiteit 

Utrecht zich in eerste instantie op promovendi in de zogenaamde tekortvakken: Duits, wiskunde, 

economie, natuurkunde, scheikunde en Nederlands.  
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Het is ook mogelijk om al vanaf het begin een gecombineerd traject aan te bieden waarin aio’s in 

plaats van onderwijs aan de universiteit te verzorgen, onderwijs geven in het vo. Voor deze 

trajecten is een goede inbedding in de scholen een voorwaarde: geselecteerde secties en 

promovendi die daarin samen optrekken. Na hun opleiding en promotie krijgen deze onderzoekers 

van de UU de gelegenheid om het vo-docentschap te combineren met een positie als onderzoeker 

aan de Universiteit Utrecht.  

 

� Start eerste trajecten: 1 februari 2009 

� Utvoering: projectgroep bestaande uit IVLOS en Graduate Schools 

� Pilot: binnen de ‘tekort’vakken (Du, Wi, Ec, Na, Sch, Ne) 

 

 

3. Verhoging kwaliteit van de lerarenopleidingen 

De faculteiten en het IVLOS voelen zich verantwoordelijk voor de lerarenopleidingen en voor de 

zorgen die ten aanzien van het leraarsberoep bestaan. Dit is een reden om de onderlinge 

samenwerking binnen de UU te verbeteren en verantwoordelijkheden optimaal te borgen. 

De positie van de didactiek zal worden versterkt vanuit het onderzoek, bijvoorbeeld door de 

vakdidactiek (weer) in een leeropdracht van hoogleraren onder te brengen en door het 

onderwijskundig onderzoek en het vakdidactisch onderzoek te bundelen. Dit biedt een goede 

voorwaarden om het aantal gepromoveerde lerarenopleiders te verhogen en de theoretische 

verdieping van de lerarenopleiding te vergroten. Een eerstegraads lerarenopleider is in de regel 

gepromoveerd en heeft leservaring. 

 

8. Het selectief maken van de ULO.  

Doel: aantrekkelijkheid en imago van de opleiding vergroten door studenten niet meer automatisch 

toe te laten. Verkleinen van de uitval. 

 

De universitaire lerarenopleiding voert nu reeds een motivatiegesprek met alle kandidaten voor de 

opleiding om te zorgen voor een goede match tussen opleiding en student. Dit zal worden 

aangescherpt tot selectiegesprekken. Het voeren van selectiegesprekken leidt, zo leert de ervaring 

binnen de Universiteit Utrecht, tot een groter commitment van studenten, vorming van een 

academic community waar studenten trots zijn om bij te horen, een betere uitstraling van een 

opleiding (selectie als kwaliteitskenmerk) en daarmee van de status van het beroep. Ondanks de 

nu te geringe instroom in de lerarenopleiding, neemt de Universiteit Utrecht het risico van selectie 

aan de poort van de masteropleiding. Het selectief maken van de lerarenopleiding past binnen een 

breder beleid van de Universiteit Utrecht van stimuleren van talent en differentiatie toepassen ten 

behoeve van excellente studenten.  

 

� Start vanaf het studiejaar 2008-2009 

� Uitvoering: IVLOS, in afstemming met de faculteiten. 

 

 

9. Herprogrammeren van de tweejarige educatieve masteropleidingen  

Doel: aantrekkelijker maken van de educatieve masteropleiding voor een grotere groep studenten 

 

De tweejarige educatieve masteropleidingen in het alfa-gammadomein (in totaal drie opleidingen 

met daaronder 12 masterprogramma’s/lesbevoegdheden) bestaan op dit moment uit een eenjarige 

vakopleiding en een eenjarige lerarenopleiding. De aantrekkingskracht van het programma kan 

aanzienlijk worden vergroot door enerzijds de didactische en niet-didactische vakken beter ten 

opzichte van elkaar te programmeren en anderzijds door de opleiding een breder uitstroomprofiel 

te geven dat uitsluitend de lesbevoegdheid. Door een breder profiel, bijvoorbeeld op het terrein 

van wetenschapseducatie en –communicatie, zal de aantrekkingskracht van de opleiding groter 

worden. Het is noodzakelijk om de eindtermen van de opleiding als geheel tegen het licht te 

houden om dit te kunnen bereiken; er zullen wellicht zowel aan de vakinhoud als aan de didactiek 

enkele concessies moeten worden gedaan.  

De herprogrammering leidt ook tot een nauwere samenwerking in de opleiding tussen faculteiten 

en IVLOS.  
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Bij de herprogrammering wordt specifiek gekeken naar de opzet van de deeltijdvariant. Vanwege 

het lerarentekort krijgen veel studenten al tijdens hun opleiding een baan aangeboden op een 

school en vervullen hun stage zo in werktijd. Dit geldt met name voor zij-instromers. Een 

deeltijdopleiding past beter bij deze groep studenten. 

Voor bijna alle studenten geldt dat de kennismaking met de onderwijspraktijk een flinke belasting 

is. Via een deeltijdopleiding krijgen studenten tijd om het programma met deze druk uit de praktijk 

over een langere periode te spreiden, maken ze een evenwichtigere start in hun beroep en is de 

kans op uitval in de beginfase, zoals nu regelmatig gebeurt, kleiner. De tijd dat startende docenten 

begeleid worden en supervisie krijgen wordt op deze wijze verlengd. Naar verwachting wordt 

hierdoor de beroepsvoorbereiding verbeterd. Om dit te bereiken moet een tweejarig maatwerk 

traject worden ontwikkeld. 

 

Met name onbevoegde leraren kunnen via deze route hun (eerstegraads) bevoegdheid halen. 

Daarbij moet de langere leertijd geen extra kosten (extra jaar collegegeld) met zich meebrengen. 

De overheid of de scholen zouden hier wellicht een oplossing voor kunnen vinden door hetzij 

terugbetalen van het collegegeld wanneer iemand vijf jaar lang werkt als leraar, hetzij een bijdrage 

leveren aan de kosten die een extra jaar collegegeld met zich meebrengen. 

 

� Start herprogrammering per september 2008 

� Uitvoering nieuwe programma’s per september 2009 

� Uitvoering: 3 projectgroepen (een per opleiding) bestaande uit IVLOS en faculteiten 

 

 

10. Borgen van vakdidaktiek bij leerstoelen in de faculteiten 

Doel: verhoging van de kwaliteit van de lerarenopleiding 

 

Om de vakdidactiek beter in te bedden in de faculteiten, en de faculteiten zich weer meer eigenaar 

te laten voelen van de lerarenopleidingen, wordt vakdidactiek onderdeel gemaakt van facultaire 

leerstoelen. Dat kan een specifieke (bijzondere) leerstoel zijn op het gebied van de didactiek, maar 

de didactiek kan ook onderdeel worden gemaakt van de leeropdracht van bestaande leerstoelen. 

Daarnaast heeft de Universiteit Utrecht sinds enkele jaren profileringsleerstoelen ingesteld, op het 

gebied van hetzij onderwijs, hetzij onderzoek. De “Onderwijsleerstoel” zou zeer goed kunnen 

worden ingezet door faculteiten om de didactiek een prominente plaats te geven. Daarmee wordt 

de positie van vakdidactiek in faculteiten versterkt en wordt de samenwerking tussen het IVLOS en 

de faculteiten verbeterd. Deze hoogleraren zijn het gezicht van de vakdidactiek voor het voortgezet 

onderwijs en de lerarenopleiding. Bij gesprekken over leerstoelenplannen met afzonderlijke 

decanen in het academisch jaar 2008-2009 zal de rector magnificus dit punt agenderen.  

 

� Start: 1 september 2009 

� Uitvoering: Faculteiten, in overleg met rector magnificus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


