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INHOUD
• Loopbaanpaden: waar gaat het over en
waarom?
• De structuur van het beroep en de gevolgen
daarvan
• Het leraarsberoep als continuüm
• Bestaande mogelijkheden
• Drie logica’s
• Een beroepsbeeld voor de leraar
• Dilemma’s
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WAAR HEBBEN WE HET OVER?
Loopbaanpaden
Of carrièrepaden
Of ontwikkelpaden
Of salarispaden
Of verantwoordelijkheidspaden
Of kwalificatiestructuren
Of …
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WAAROM? VIJF PERSPECTIEVEN
• Het perspectief van de leraar: het creëren van een aantrekkelijk en
uitdagend beroep, de mogelijkheid om meer professionele ruimte te
claimen, salarisgroei, …
• Het perspectief van de leerling: professionele ontwikkeling van
leraren die steeds beter kunnen inspelen op leerbehoeften van
leerlingen (van basisvaardigheden naar complexe vaardigheden)
• Het perspectief van de school: het ontwikkelen van lerende
organisaties, waarbinnen teams zelf gezamenlijk de regie nemen in
ontwikkel-, verbeter- en innovatieprocessen
• Het perspectief van de overheid/stelsel: het creëren van een
transparant stelsel
• Het perspectief van de opleidingen: een handvat voor de
programmering van opleidingstrajecten en curricula.
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EEN BIZARRE BEROEPSSTRUCTUUR
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GEVOLG 1: STRESS EN UITVAL
Geen geleende orde meer

Een eenzaam beroep

Na een jaar als invaller gewerkt te hebben, kreeg Nienke de gelegenheid om op de invalschool te blijven. Echter
niet met haar eigen klas, maar twee dagen voor groep 3/4, één dag voor groep 1/2 en één dag voor groep 5/6.

Waar een gemiddelde leraar een combinatiegroep vaak al lastig vindt, stond Nienke voor de opdracht om met
drie combinatiegroepen van verschillende niveaus te werken, zodat ze wekelijks met zo’n 90 verschillende
kinderen werkt. Nu een jaar verder heeft ze nog steeds drie verschillende klassen, maar wel van hetzelfde
niveau: groep 1/2.
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GEVOLG 2: GEEN FOCUS OP GROEI
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GEVOLG 3: CONTROLE VS CREATIVITEIT

“Many new teachers went through their first months
of school believing that they should already know
how their schools work, what their students need and
how to teach well. When they had questions about
their schools and their students, they eavesdropped
on lunchroom conversations and peered through
classroom doors seeking clues to expert practice.
Having no access to clear answers or alternative
models compromised the quality of their teaching,
challenged the sense of their professional
competence, and ultimately caused them to question
their choice of teaching as a career.” (Johnson and
Kardos, 2005, p.13)

8

9

GEVOLG 4: FOCUS OP SELECTIE
Zorgen over de kwaliteit van
leraren leidt tot nadruk op
‘Selecting the best …’
(instroomeisen, selectie aan de
poort, masterniveau, universitaire
pabo’s, …)
In plaats van het ondersteunen
van de ontwikkeling van leraren
na afloop van de lerarenopleiding
‘Developing the best …’
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GEVOLG 5: HET IS DE SCHULD VAN DE
LERARENOPLEIDING
Als leraren falen is het de schuld van de initiële lerarenopleiding
 Aanpassen: het curriculum wordt nog meer gericht op overleven instrumenteel
 Verdedigen: ivoren toren
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GEVOLG 6: GEBREK AAN
LOOPBAANPADEN
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DE ONTWIKKELING VAN LERAREN?
Deliberate practice
leidt tot excellentie

Ervaring
leidt tot routine

Praktijkschok
13
leidt tot uitval

HET BEROEP ALS CONTINUUM
Lokale schoolstructuur
en -cultuur
Gedeelde visie,
onderlinge verbinding en samenhang

Competentiestructuur

Carrière- en loopbaanstructuur

Ondersteuningsstructuur

De concerns van de leraar

Worden …
Lerarenopleiding

Zijn …
Inductie

Blijven en doorontwikkelen …

Leven lang leren
(European Commission, 2015)

BESTAANDE LOOPBAAN- EN
ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN
De functiemix (LA-LB-LC-LD-LE?)
• Mogelijkheden voor groei in verantwoordelijkheid, status en salaris
• Afhankelijk van (beleidsrijke/arme) invulling binnen het bestuur
• Statische invulling, afhankelijk van vacatureruimte
• Geen directe koppeling met opleidingsniveau cq. opleidingsroutes
Masteropleidingen en de lerarenbeurs
• Vaak los van bestuur/strategische agenda van de school
• Soms gekoppeld aan specifieke kwalificatie (eerstegraads docent)
of leidend tot specifieke rollen (intern begeleider, taal/reken
coördinator), vaak ook niet (MLI, MEBIT)
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BESTAANDE LOOPBAAN- EN
ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN - 2
Leiderschap en management
• Interne kweekvijvers
• Schoolleiders opleidingen
Taak- en functiedifferentiatie
• Een veelheid aan taken en rollen
• Onderdeel van specifiek bestuursbeleid
• of eigen initiatief en ondernemerschap van de leraar
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STAND VAN ZAKEN
Een veelheid aan mogelijkheden
Geen eenduidige koppeling met
• Salaris
• Opleidingseisen/ondersteuningstrajecten
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3 LOGICA’S
Individu gedreven

Systeemgedreven
Teamgedreven
(Kritische Vrienden Lerarenopleidingen, 2015)

INDIVIDUEEL GEDREVEN
Beschrijving



Optie 1:
Individueel
gedreven





Leraren formuleren hun eigen
ambitie
Zij bespreken deze ambitie met
hun schoolleider
Samen met de schoolleider kiezen
zij een (master) opleiding uit en
volgen deze
Als daar ruimte voor is op school
pakken zij een rol op school
waarmee zij met hun opleiding uit
de voeten kunnen

Overwegingen en voorwaarden
voor dit model






Leraren hebben voldoende
ambitie om in grote getalen
te kiezen voor
zelfontwikkeling
Schoolleiders zijn in staat
leraren te coachen en willen
rollen creëren
Middelen (tijd en financieel)
zijn beschikbaar om de
opleidingen te volgen

SYSTEEM GEDREVEN
Beschrijving




Optie 2:
Systeem
gedreven
(kwalificatiestructuren)




Een transparant loopbaanstelsel en
beloningsmodel, waar leraren zich
toe kunnen verhouden
Een centraal stelsel van functies en
rollen op basis van (verschillende)
loopbaanladders (richting
expertleraar, richting management,
richting onderzoek en innovatie,
richting (landelijke)
vakontwikkeling, …)
De verschillende functies zijn
erkend binnen en tussen scholen
Er zijn opleidingstrajecten die
voorbereiden op nieuwe functies.

Overwegingen en voorwaarden voor
dit model









Er is een centrale visie (op
landelijk / bestuursniveau) op de
verschillende rollen voor leraren
Deze rollen zijn gekoppeld aan
beloningsniveaus en per rol
wordt tijd beschikbaar gesteld
Elke school wordt geacht deze
rollen in te vullen
Schoolleiders helpen hun leraren
zich te ontwikkelen en de
verschillende rollen in te nemen
Lerarenopleidingen bereiden
leraren voor op deze rollen (bij
de initiële opleidingen en via
bijscholing)

TEAMGEDREVEN
Beschrijving




Optie 3:
Team
gedreven






Het schoolteam ontwikkelt een
schoolplan met onderwijskundige
ambitie en benodigde rollen &
kwaliteiten binnen het lerarenteam
Leraren op de school denken individueel
na over de rol die zij in de school willen
oppakken en wat zij daarvoor nodig
hebben qua ontwikkeling
Het team verdeelt de rollen
De rollen zijn gekoppeld aan een vorm
van beloning. Deze beloning is daarom
flexibel
De leraren gaan aan de slag met hun
ontwikkeling en leggen hier
verantwoording over af

Overwegingen en voorwaarden
voor dit model
 Lerarenteams zijn volwassen
genoeg om samen ambities te
vorm te geven en rollen te
verdelen
 Besturen en schoolleiders
geven lerarenteams de ruimte
om zelf ambities te formuleren
 Middelen (salaris, tijd, overig)
kunnen flexibel ingezet
worden om de benodigde
rollen in te vullen
 Lerarenteams wensen
verantwoording af te leggen
over hun voortgang

EEN GEDEELD BEELD OVER HET BEROEP?
Weinig gedeelde handvatten en gedeelde taal
Bekwaamheidseisen geven weinig handvatten

Eigen invullingen en belangen van
• Ministerie
• Werkgevers (PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad)
• Vakbonden
• Onderwijscoöperatie
• Lerarenopleidingen
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EEN POGING OM TOT EEN GEDEELD
BEROEPSBEELD TE KOMEN


Aanpak: vanuit inhoud en droom (en niet belangen)
 Positieve(re) kijk op het beroep
 Veelvormig en rijk beroep: ‘waaier’ aan mogelijkheden voor
verdieping, specialisatie, verbreding en verdere groei
 Ambities en behoeften leraar centraler
 Inspireren, niet inkaderen




Doel: een gemeenschappelijk beeld en gemeenschappelijke taal
Wat (nog) niet: oplossen van praktische problemen en
deelbelangen
Hoe: door alle betrokkenen met elkaar in gesprek te laten gaan
Logo-loos!
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www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl
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• Vakexpert
• Vz vakvereniging
• Zorg-coördinator • Vakdidacticus • Expert activerende did.
• Expert did nieuwe media
• Leerlingbegeleider • …
• Expert werkplekleren
• LOB docent
•…
•…

(Vak)Didactisch

Het ontwikkelen van onderwijs

Het leren van
leerlingen

Het ondersteunen van collega’s

Het organiseren van onderwijs

DE KERN VAN HET
BEROEP: HET LEREN
VAN LEERLINGEN

Het leren van leerlingen

•
•
•
•

Zorg-coördinator
Leerlingbegeleider
LOB docent
…

•
•
•
•

Vakexpert
Vz vakvereniging
Vakdidacticus
…

•
•
•
•

Expert activerende did.
Expert did nieuwe media
Expert werkplekleren
…

• Praktijkonderzoeker
• Lid onderzoeksgroep
• Promovendus
•…

(Vak)Didactisch

Het ontwikkelen van onderwijs

• Lid van DOT
• Ontwerper doorgaande
leerlijnen
• Auteur lesmethode
•…

Het leren van
leerlingen

Het ondersteunen van collega’s

Het organiseren van onderwijs

VERBREDING: HET
ONTWIKKELEN VAN
ONDERWIJS

Het leren van leerlingen

•
•
•
•

Zorg-coördinator
Leerlingbegeleider
LOB docent
…

•
•
•
•

Vakexpert
Vz vakvereniging
Vakdidacticus
…

•
•
•
•

Expert activerende did.
Expert did nieuwe media
Expert werkplekleren
…

Afdeling
• Lid toets- en examencommissie
• …

Praktijkonderzoeker
Lid onderzoeksgroep
Promovendus
…

(Vak)Didactisch

Het ontwikkelen van onderwijs

•
•
•
•

Lid van DOT
Ontwerper doorgaande leerlijnen
Auteur lesmethode
Toetsexpert
…

Het leren van
leerlingen

Het ondersteunen van collega’s

Het organiseren van onderwijs

VERBREDING: HET
ORGANISEREN VAN
ONDERWIJS

Het leren van leerlingen

•
•
•
•
•

Team
• Sectiehoofd
• Coördinator BPV
•…

Bestuur
• Lid GMR
• Lid beleidsgroep
• …
Regionaal
• Lid regionale beleidsgroep
• …

Landelijk
• Lid Ledenraad Onderwijscoöperatie of vakbon
• Lid Onderwijsraad
• Lid bestuur BVMBO of LmL
• Lid registercommissie
• Jurylid LerarenOntwikkelFonds
• Leraar-ambtenaar
• …
Internationaal
• …

Zorg-coördinator
Leerlingbegeleider
LOB docent
…

Vakexpert
Vz vakvereniging
Vakdidacticus
…

•
•
•
•

Expert activerende did.
Expert did nieuwe media
Expert werkplekleren
…

•
•
•
•

Lid van DOT
Ontwerper doorgaande leerlijnen
Auteur lesmethode
Toetsexpert
…

Praktijkonderzoeker
Lid onderzoeksgroep
Promovendus
…

(Vak)Didactisch

•
•
•
•
•

Het ontwikkelen van onderwijs

Het leren van leerlingen

Het leren van
leerlingen

Het ondersteunen van collega’s

• Coach startende leraren
• Schoolopleider
• Trainer interne academie
• Coach LOF
•…

Team
• Sectiehoofd
• Coördinator BPV
•…

Het organiseren van onderwijs

VERBREDING: HET ONDERSTEUNEN VAN COLLEGA’S

•
•
•
•

•
•
•
•

Afdeling
• Lid toets- en examencommissie
• …

Bestuur
• Lid GMR
• Lid beleidsgroep
• …
Regionaal
• Lid regionale beleidsgroep
• …
Landelijk
• Lid Ledenraad Onderwijscoöperatie of vakbond
• Lid Onderwijsraad
• Lid bestuur BVMBO of LmL
• Lid registercommissie
• Jurylid LerarenOntwikkelFonds
• Leraar-ambtenaar
• …
Internationaal
• …

•
•
•
•

•
•
•
•

Zorg-coördinator
Leerlingbegeleider
LOB docent
…

Vakexpert
Vz vakvereniging
Vakdidacticus
…

•
•
•
•

Expert activerende did.
Expert did nieuwe media
Expert werkplekleren
…

Praktijkonderzoeker
Lid onderzoeksgroep
Promovendus
…

Het ontwikkelen van onderwijs

•
•
•
•

Lid van DOT
Ontwerper doorgaande leerlijnen
Auteur lesmethode
Toetsexpert
…

Het leren van
leerlingen

Het ondersteunen van collega’s

•
•
•
•
•

Coach startende leraren
Schoolopleider
Trainer interne academie
Coach LOF
…

Team
• Sectiehoofd
• Coördinator BPV
•…

Het organiseren van onderwijs

•
•
•
•
•

(Vak)Didactisch

Het leren van leerlingen

Afdeling
• Lid toets- en examencommissie
• …

Bestuur
• Lid GMR
• Lid beleidsgroep
• …
Regionaal
• Lid regionale beleidsgroep
• …
Landelijk
• Lid Ledenraad Onderwijscoöperatie of vakbond
• Lid Onderwijsraad
• Lid bestuur BVMBO of LmL
• Lid registercommissie
• Jurylid LerarenOntwikkelFonds
• Leraar-ambtenaar
• …
Internationaal
• …

Bron: M. Snoek en B. de Wit, presentatie Lerarencongres 6-102017

BEWEGINGEN BINNEN HET BEROEPSBEELD
Verdieping
• In opleiding
• Starter
• Ervaren
• Meester
Het ontwikkelen van onderwijs

Vraagstukken
• Selectie/toelating
• Ondersteuning
• Facilitering
• Erkenning

Het leren van
leerlingen

Het organiseren van onderwijs

Verbreding
• Het leren van leerlingen
• Het ontwikkelen van onderwijs
• Het organiseren van onderwijs
• Het ondersteunen van collega’s

Het leren van leerlingen

Het ondersteunen van collega’s

(www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl, 2017)

REFLECTIES BIJ HET BEROEPSBEELD
•
•
•
•
•
•

•
•

Loopbaanpaden niet perse lineair
Bruikbaar voor werving, inrichting van de
lerarenopleiding, inductie- en
nascholingsprogramma’s
Bruikbaar voor scholen om na te denken over
(functie)structuren, rollen en ondersteuning daarbij
Bruikbaar voor leraren om na te denken over en
sturing te geven aan loopbaanambities
Erkenning van kwaliteiten van zij-instromers, etc.
De zorg van de vakbonden: mensen uit het
primaire proces jagen
Niet alleen nadruk op de kwalificatiekant van het
beroep, maar ook socialisatie en subjectificatie
Circulaire loopbanen en erkenning van rollen
buiten de school
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DILEMMA’S
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relatie tussen loopbaanpaden en kwalificatiestructuur
Relatie tussen loopbaanpaden en salaris/functiemix: Welke legitimatie
is er om bepaalde taken/rollen anders te waarderen?
Relatie tussen loopbaanpaden en het lerarentekort
Relatie tussen loopbaanpaden en het lerarenregister
Relatie tussen landelijke kaders en lokale/regionale of individuele
invullingen
Balans tussen efficiëntie, transparantie, borging en ruimte (bv. wel/niet
een landelijke opleidingsondersteuningsstructuur)
Balans tussen een individueel of collectief (teamgericht) perspectief
Rolverdeling (en kostenverdeling) tussen schoolbesturen en
lerarenopleidingen
Budgettaire ruimte om taken in domein 2, 3 en 4 te faciliteren
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