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Voorwoord

In oktober 2008 stelde staatssecretaris mw. Van Bijsterveldt voor om universitaire
studenten als onderdeel van hun bachelor de mogelijkheid te bieden een onderwijsbevoegdheid te verwerven (‘Krachtig Meesterschap’, OCW 2008). Zij vroeg daartoe
aan de universiteiten daarvoor een educatieve minor binnen de bachelorprogramma's
te ontwikkelen. Tegelijkertijd zei ze toe om een wetgevingstraject te starten voor het
opnemen van deze nieuwe bevoegdheid in de wet, een bevoegdheid voor het geven
van onderwijs in vmbo-t en klas 1,2 en 3 van havo en vwo. Het overkoepelende doel
hierbij was om uiteindelijk meer academici voor de klas te krijgen.
Het initiatief van de staatssecretaris is beleidsmatig uitgewerkt in het door de VSNU
op 19 december 2008 vastgestelde Beleidskader, dat aansluitend de instemming van
de VO-raad heeft verworven. Op basis hiervan heeft de staatssecretaris overleg gevoerd met de Tweede Kamer en daarin brede steun gevonden voor dit initiatief. Vervolgens zijn de universiteiten gestart met de lokale uitvoering van het VSNUbeleidskader. Alvorens te starten zijn in opdracht van het ministerie de plannen per
universiteit beoordeeld door een auditcommissie onder leiding van prof. J. Lowyck.
Parallel hieraan is het wetgevingstraject gestart, dat in april 2010 is afgesloten. Centraal hierin staat de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in een vak van vmbo-tl
en onderbouw havo/vwo. Als afgeleide hiervan dient de student aan te tonen dat
hij/zij na het afronden van de educatieve minor beschikt over de in de Wet Beroepen
in het onderwijs opgenomen competenties. Tevens is geregeld bij welke universitaire
bachelors een educatieve minor kan worden ingebouwd en voor welk schoolvak
daardoor na afronden van de bachelor de nieuwe onderwijsbevoegdheid ontstaat.
Nu precies twee jaar nadat de staatssecretaris met haar idee naar buiten kwam, ligt het
rapport voor u waarin het eerste jaar van uitvoering van deze educatieve minor wordt
geëvalueerd. Voorwaar een halsbrekende snelheid voor ontwerp en uitvoering van
een zeer omvangrijke en tegelijkertijd complexe innovatie.
De voorliggende evaluatie is een initiatief van de Interdisciplinaire Commissie
Lerarenopleiding (ICL) van de VSNU, waarin alle universitaire opleidingen zijn
vertegenwoordigd. De evaluatie kwam tot stand met financiële steun van het
ministerie van OCW. Om leiding te geven aan deze evaluatie heeft de ICL daarvoor
uit haar midden Piet Timmermans (Radboud Universiteit Nijmegen) aangewezen als
eerstverantwoordelijke voor opzet en uitvoering daarvan. Voor de uitvoering van de
evaluatie is gebruik gemaakt van de diensten van ITS (Nico van Kessel (projectleider)
en Marjolijn Hovius) en IOWO (Noël Vergunst).
v

Voor de begeleiding van de onderzoekers bij opzet en uitvoering van het onderzoek,
is door de ICL een begeleidingscommissie gevormd waarin belangrijke bijdragen zijn
geleverd door Hans de Jonge en Laura de Landgraaf (VSNU), Sander Galjaard (VOraad) en Maartje van Meijel (OCW).
In overleg met het ministerie heeft de ICL deze evaluatie beperkt tot de jaargang
2009/2010, het eerste jaar van uitvoering. Voor de daaropvolgende jaren heeft OCW
inmiddels opdracht verleend voor een aansluitende monitoring van de verdere ontwikkeling van deze innovatie. Om de evaluatie tevens een ondersteunende rol te laten
spelen bij de invulling van de universitaire verantwoordelijkheid voor de educatieve
minor zijn de inhoudelijke opzet en planning van de evaluatie zodanig gekozen dat de
uitkomsten de basis bieden voor de opzet of toetsing van de lokale universitaire kwaliteitszorg rond de educatieve minor.
Voor de detaillering van de evaluatie is een analyse verricht van het VSNUBeleidskader en de Memorie van Toelichting bij de wetsaanpassing. Op basis daarvan
zijn de te evalueren aspecten en de daarbij te betrekken partijen bepaald. Centrale
vragen zijn: welke ervaringen en motieven stimuleren studenten om voor de EM te
kiezen, hoe waarderen ze de verschillende onderdelen van de minor op universiteit en
stageschool, welke toekomstplannen hebben ze na het behalen van de bachelor cum
bevoegdheid, voldoen de studenten aan de in de wet gevraagde competenties, en
tenslotte: staan de scholen open voor het aanstellen van deze nieuwe leraren?
De uitkomsten onderbouwen de vooraf gestelde doelen dat de studenten na het afronden van bachelor cum minor in staat zijn om goed onderwijs te verzorgen en tevens
kunnen doorgroeien een academisch leraarschap. Dit zet urgentie achter de vervolgstappen die door vo en wo samen vormgegeven zullen moeten worden: (1) het begeleidingstraject van de bachelors cum minor die op basis hiervan feitelijk als leraar aan
de slag gaan, (2) het ontwerp van een universitair duaal traject om deze nieuwe leraren na enige jaren ervaring alsnog een efficiënte route naar de universitaire master
Leraar te bieden en (3) het ontwerp van het verkorte traject in de Master Leraar opleidingen voor die studenten (de meerderheid) die na het behalen van deze nieuwe bevoegdheid eerst een universitaire master willen afronden. Dit rapport biedt voor alle
drie deze trajecten zeker belangrijke aanknopingspunten.
Aangezien deze evaluatie niet mogelijk zou zijn geweest zonder de medewerking van
de universitaire lerarenopleidingen, de studenten en de stagecoördinatoren en
-begeleiders op de scholen, wil ik hen hierbij daarvoor hartelijk danken.
drs. Piet Timmermans,
voorzitter Begeleidingscommissie Evaluatie Educatieve Minor
vi

Inhoud

Voorwoord

v

Managementsamenvatting

1

1 Inleiding

5

2 Onderzoeksopzet
2.1 Vraagstelling
2.2 Onderzoeksopzet

7
7
7

3 Inrichting van de educatieve minor
3.1 Instroom en rendement
3.2 Inrichting van de minor

11
11
12

4 Keuze voor educatieve minor
4.1 Achtergrondkenmerken studenten
4.2 Ervaring met onderwijs of werken met kinderen
4.3 Motieven om de educatieve minor te volgen
4.4 Toekomstplannen aan begin minor

19
19
19
20
22

5 Oordeel studenten over educatieve minor
5.1 Rapportcijfers
5.2 Aansluiting cursus- en praktijkdeel
5.3 Ervaring opdoen tijdens stage

23
23
25
25

6 Begeleiding tijdens praktijkstage
6.1 Stageadressen
6.2 Vinden van een stageplaats
6.3 Organisatie op stageschool
6.4 Ervaring leraren met begeleiding
6.5 Oordeel studenten over begeleiding

29
29
30
31
31
33

vii

7 Niveau en competenties educatieve minorstudent
7.1 Vakinhoudelijke kennis
7.2 Didactische vaardigheden
7.3 Bekwaamheidseisen SBL
7.4 Conclusie: voldoende vaardigheden?

35
35
36
38
41

8 Na de educatieve minor
8.1 Plannen na de bachelor
8.2 Na de minor aan de slag als leraar
8.3 Bereidheid scholen minorstudenten aan te nemen

43
43
45
46

Bijlage – Overzicht gesprekspartners

49

viii

Managementsamenvatting

In opdracht van de VSNU/ICL hebben het ITS en IOWO een evaluatie uitgevoerd
van de educatieve minor die in studiejaar 2009/2010 op 9 universiteiten na een korte
voorbereidingstijd van start is gegaan.
De overkoepelende doelstelling van de educatieve minor is:
Op termijn meer academische leraren voor de klas.
Hiervan afgeleid zijn drie subdoelstellingen:
1. afgestudeerden van de minor voldoen aan de competentie-eisen die gesteld worden
aan leraren in het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo;
2. instroom van bachelor-cum-minor bevoegde leraren in het vo;
3. op termijn vergrote instroom in universitaire lerarenopleidingen.
Uit deze evaluatie na het eerste jaar blijkt dat:
de educatieve minor goed scoort op doelstelling 1 en 2, ondanks enkele verbeterpunten;
• er tevens goede perspectieven zijn voor realisatie van doelstelling 3.
•

Voor de evaluatie zijn digitale enquêtes afgenomen onder alle studenten die in het
studiejaar 2009/2010 de educatieve minor hebben gevolgd en onder de stagecoördinatoren en begeleiders (leraren) op hun stagescholen. Ook zijn gesprekken gevoerd met
de opleidingen (universiteiten). De belangrijkste uitkomsten zijn:
Aantallen en rendement
• In het studiejaar 2009/2010 zijn 329 studenten aan de educatieve minor begonnen.
• Van de 191 studenten die in september 2009 startten, hadden 131 de minor op 1
oktober 2010 met succes afgerond (69%) en waren 29 nog bezig (15%).
• Van de 33 studenten die in februari 2010 zijn gestart in een ‘semestermodel’ had
op de peildatum 55 procent de minor succesvol afgerond en was 27% nog bezig.
• Daarnaast zijn 105 studenten in februari 2010 ingestroomd in een minor met ‘lintmodel’, waarvan het programma nog tot februari 2011 loopt.
• Van alle studenten die in 2009/2010 aan de minor begonnen is 15 procent voortijdig gestopt.

1

Achtergronden en motivatie studenten
• Studenten die kiezen voor de educatieve minor zijn relatief vaak vrouw. In merendeel gaat het om studenten van begin 20 (in het derde jaar van de bachelor). Meestal hebben ze al ervaring in het werken met jongeren, bijv. door het geven van bijles.
• De minor lijkt erin te slagen om ‘nieuwe doelgroepen’ aan te boren. Hoewel de
meeste studenten voor de educatieve minor kiezen vanwege hun interesse voor
(een baan in) het onderwijs, trekt de minor ook een aanzienlijke groep studenten
die op dat moment nog niet van plan was leraar te worden (38%) of de eerstegraadsopleiding te gaan volgen (49%).
• De belangrijke motieven om de minor te gaan volgen zijn: carrière in het onderwijs
willen, uitproberen of het onderwijs bij ze past, persoonlijke ontwikkeling en leuk
vinden om met leerlingen te werken.
Beoordeling minor
• Over het geheel genomen zijn studenten positief: ze beoordelen de educatieve
minor met een 7,1. Er zijn duidelijke verschillen tussen opleidingen.
• Vooral over het praktijkdeel zijn de meeste studenten positief (8,0), terwijl het
cursorische deel (6,7) en de wijze van beoordeling (6,6) wat minder goed scoren.
• Volgens de studenten kan de afstemming van het cursusdeel met het praktijkdeel
van de opleiding nog worden verbeterd.
• Over het algemeen vinden studenten dat ze tijdens de stage voldoende ervaring
kunnen opdoen met de verschillende aspecten van het leraarsvak. Lesgeven aan
vmbo-t-klassen komt volgens bijna de helft van de studenten echter nog onvoldoende aan bod. Lesgeven op vmbo-t is ook niet bij alle opleidingen een verplicht
onderdeel van de stage.
• Vrijwel alle studenten (93%) zijn ook bereid de opleiding aan te bevelen bij hun
vrienden. Hiervan mag een positief effect worden verwacht op de instroom, die
overigens in 2010/2011 al groter is dan in het onderzochte studiejaar..
Begeleiding op stagescholen
• In de meeste gevallen zorgen de opleidingen voor stageplaatsen, bij voorkeur op
geaccrediteerde opleidingsscholen of scholen waarmee ze al structureel samenwerken. Over het algemeen waren er in studiejaar 2009/2010 voldoende stageplaatsen.
Alleen in Utrecht moest men studenten selecteren voor de minor vanwege een gebrek aan stageplaatsen.
• Studenten zijn niet altijd tevreden over de aangeboden stageplaatsen; er wordt
vooral geklaagd dat het stageadres te ver weg is (20%).
• De begeleiding van de minorstudenten wordt door de meeste stagescholen als vrij
intensief ervaren. Toch geven de meeste leraren aan er wel voldoende tijd voor te
hebben gehad (65%).
2

•
•
•

De zelfstandigheid van de studenten wordt over het algemeen als groot ervaren.
Veel stagescholen hebben een subsidie gekregen voor de begeleiding van de minorstudenten. Over het algemeen was deze voldoende.
Studenten zijn tevreden over de begeleiding op de stageschool, maar de begeleiding vanuit de opleiding zou volgens hen beter kunnen. Ook sommige scholen
zouden graag intensiever contact hebben met de opleidingen.

Niveau en competenties studenten
• Volgens de leraren die hen begeleid hebben, scoren de studenten in meerderheid
‘goed’ of ‘voldoende’ op de zeven wettelijke competenties voor leraren (‘bekwaamheidseisen’). Hun oordelen komen grotendeels overeen met de zelfbeoordelingen van studenten. Vooral op de competenties ‘interpersoonlijk competent’,
‘vakinhoudelijk competent’ en ‘reflectie en ontwikkeling’ zijn de oordelen unaniem hoog. Overigens zijn de studenten kritischer dan hun begeleidende leraren.
• Waar het vakinhoudelijk niveau van de studenten over het algemeen hoog gewaardeerd wordt , valt (vak)didactisch nog wel wat winst te behalen. Dit vinden zowel
studenten zelf als hun begeleiders.
• De totale leraarskwaliteiten van studenten na afronding van de minor wordt door
40 procent van de begeleiders als ‘lager dan beginnende tweedegraadsleraren’ beoordeeld. Driekwart van de begeleiders onderschrijft de stelling dat deze educatieve minorleraren veel begeleiding nodig hebben als ze meteen na hun bachelor voor
de klas komen te staan.
• Over het algemeen vinden studenten dat ze tijdens de minor voldoende geleerd
hebben om als leraar aan de slag te gaan.
Na de minor
• Tweederde van de studenten wil na de bachelor doorstuderen in een vakinhoudelijke master. De helft van hen is van plan aansluitend de eerstegraadsopleiding te
gaan volgen. Een klein deel van hen was dat nog niet van plan toen ze aan de minor
begonnen.
• De meeste eerstegraadsopleidingen zeggen educatieve minorstudenten vrijstellingen te zullen geven; de vormgeving is nog niet duidelijk.
• Een beperkte groep (18%) wil na de educatieve minor geen masteropleiding meer
doen, maar gaat meteen na afronding van de bachelor aan het werk als leraar.
• Ook is er een kleine groep (8%) die als leraar wil gaan werken in combinatie met
een vervolgopleiding (vakinhoudelijke master).
• Aan het eind van de minor blijkt een op de vijf studenten al een (kleine) (bij)baan
als leraar te hebben gevonden. Gelet op de beoordeling van de didactische competenties blijft extra begeleiding nodig als ze zo’n baan hebben gevonden.
• Bijna alle scholen waar minorstudenten stage hebben gelopen, zijn bereid om educatieve minorstudenten na hun bachelor als leraar aan te nemen.
3
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Er zijn geen aanwijzingen dat de educatieve minorstudenten tweegraadsleraren
verdringen.
Scholen die deze studenten als leraar (willen) opnemen, stellen in het algemeen
niet de eis dat ze vervolgens nog een eerstegraadsbevoegdheid halen.
Of de invoering van de educatieve minor tot meer eerstegraads leraren in de klas
leidt kan pas op langere termijn worden bepaald.

1 Inleiding

In 2009 is een start gemaakt met de invoering en de opzet van educatieve minoren
tijdens de bachelorfase leidend tot een bevoegdheid voor vmbo-t en de eerste drie
jaren van havo/vwo. Hiermee hoopt men te stimuleren dat bij studenten in het wetenschappelijk onderwijs vroeg in de bachelorfase belangstelling wordt opgewekt voor
het leraarsberoep en voor een opleiding voor dat beroep. Het aantal academisch gevormde docenten voor de klas in het voortgezet onderwijs zou hiermee moeten toenemen en zou tevens een bijdrage worden geleverd aan verkleining van het lerarentekort. In ‘Krachtig Meesterschap’ (OCW, 2008) heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt
aangegeven hieraan veel belang te hechten.
In studiejaar 2009/2010 zijn de UVA, VU, Universiteit Leiden, UU, RU, RUG, en
WUR alsmede de drie Technische Universiteiten van start gegaan met de educatieve
minor.
De educatieve minor is tot stand gebracht in nauwe samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, de VO-raad en de VSNU. De start van de opleiding is voorafgegaan aan de wettelijke regeling. In april 2010 is het voorstel voor wijziging van de
Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (Tweede Kamer 32.270) door zowel de Tweede als de Eerste
Kamer aangenomen en aansluitend in de Staatcourant gepubliceerd (2010, 185). De
ingangsdatum van de Wet is 1 augustus 2010.
Doelstelling educatieve minor
De educatieve minor is nadrukkelijk bedoeld om studenten al tijdens de bachelorfase,
meestal in het derde jaar, op een laagdrempelige wijze in contact te brengen met het
geven van onderwijs en hen snel als leraar in te kunnen zetten. De educatieve minor is
ook bedoeld studenten die niet eerder overwogen om te leraar te worden, te interesseren en om de instroom in de eerstegraadslerarenopleiding te vergroten opdat meer
academici worden opgeleid tot eerstegraadsdocent en dan in de bovenbouw van havo
en vwo aan de slag kunnen. De educatieve minor moet een goede uitgangspositie
bieden om door te stromen naar een wetenschappelijke masteropleiding die leidt tot
een eerstegraads bevoegdheid. De educatieve minor kan een gedeeltelijke vrijstelling
opleveren binnen de eerstegraadslerarenopleiding. Verschillende partijen in de Kamer
maar ook de VO-raad hebben hun twijfel uitgesproken of deze doorstroom naar de
eerstegraadsopleiding voldoende op gang zal komen. Er bestaat immers geen verplichting voor studenten om later deze bevoegdheid nog te gaan halen. Ook zijn scho5

len die leraren met de beperkte bevoegdheid aannemen, niet verplicht hen te faciliteren om alsnog een eerstegraads te behalen.
De bevoegdheid
De educatieve minor leidt op tot een beperkte tweedegraadsbevoegdheid om in het
vmbo-t en de onderbouw van het havo en vwo les te geven 1 waarmee ze onmiddellijk
na het afronden van de bacheloropleiding als leraar aan de slag kunnen. De universitaire lerarenopleidingen (ULO’s) gaan uit van de wettelijk vastgestelde bekwaamheidseisen die daarvoor gelden (SBL-competenties).
Evaluatie na het eerste jaar
Nadat in september 2009 de eerste opleidingen met de educatieve minor van start zijn
gegaan en in het voorjaar van 2010 de eerste diploma’s zijn uitgereikt, heeft de Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL, onderdeel van de VSNU) besloten
het initiatief te nemen om de eerste ervaringen in kaart te brengen. Wat zijn de eerste
ervaringen met de educatieve minor, van studenten, opleidingen en stagescholen?
Worden de beleidsdoelstellingen van de minor (op termijn) behaald? Het ITS en
IOWO hebben deze eerste evaluatie uitgevoerd. De resultaten worden in dit rapport
beschreven.
Leeswijzer
We gaan eerst in op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 3
beschrijven we hoe de educatieve minor op de verschillende opleidingen is ingericht.
Hoofdstuk 4 laat zien welke studenten kiezen voor de minor en waarom en hoofdstuk
5 beschrijft wat studenten van de minor vinden. Vervolgens gaat hoofdstuk 6 over de
begeleiding van studenten op de stagescholen. In hoofdstuk 7 komt het niveau van de
educatieve minorstudent aan bod. Tot slot gaan we in hoofdstuk 8 in op de plannen
die studenten hebben voor na de bachelor. Dit geeft een eerste indicatie in hoeverre
de minor leidt tot een hogere instroom in de eerstegraadsopleiding en meer leraren
voor de klas.

1 Het is een beperkte tweedegraadsbevoegdheid aangezien de opleiding geen bevoegdheid geeft voor
het beroepsgerichte onderwijs en het mbo.
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2 Onderzoeksopzet

2.1 Vraagstelling
Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de ervaringen na het eerste jaar van
de educatieve minorenopleidingen. De kernvraag hierbij was of de educatieve minor
voldoet aan de beleidsdoelstellingen die geformuleerd zijn:
• op langere termijn meer universitair geschoolde leraren voor de klas;
• meer instroom in de eerstegraadslerarenopleiding;
• afgestudeerden van de minor voldoen aan competentie-eisen die gesteld worden
aan leraren die les geven in het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo;
• bijdragen aan vermindering lerarentekort door studenten in bacheloropleiding op te
leiden tot leraar met een beperkte bevoegdheid.
Voor de realisatie van deze doelstellingen zijn in ieder geval drie partijen relevant:
• studenten;
• universiteiten, in het bijzonder instituten voor lerarenopleiding en faculteiten;
• scholen waar studenten stage lopen.
Deze partijen zijn ieder benaderd met voor dit onderzoek relevante vragen. Hierop
gaan we in de volgende paragraaf nader in.
Omdat het onderzoek een beperkte looptijd kende, kunnen nog geen harde uitspraken
gedaan worden over de doelstellingen die de langere termijn betreffen. De intenties
en verwachtingen van studenten en scholen geven echter wel belangrijke indicaties
voor de te verwachten effecten op de langere termijn.

2.2 Onderzoeksopzet
Studenten
Eind juni zijn alle studenten die in het studiejaar 2009/2010 een educatieve minor
hebben gevolgd, uitgenodigd om een digitale enquête in te vullen. In september is een
rappel verstuurd. Door een vergissing zijn de studenten van de drie technische universiteiten en de WUR 2 (in eerste instantie) niet uitgenodigd. De studenten van de TU’s 3
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hebben in september alsnog een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. In
Utrecht waren de studenten op het moment van de enquête nog bezig met de minor
(die in februari 2010 startte en doorliep in studiejaar 2010/2011). Studenten van de
andere opleidingen hadden de minor al afgerond.
Uiteindelijk hebben in totaal 113 studenten de enquête ingevuld: een respons van 36
procent. Omdat de respons van de verschillende universiteiten nogal uiteen liep, zijn
de resultaten (totalen) gewogen naar opleiding. In de rapportage worden significante
verschillen tussen opleidingen genoemd. Vanwege de geringe aantallen bij de technische universiteiten worden de resultaten van deze opleidingen niet afzonderlijk getoond, maar tellen wel mee in de totalen.

Tabel 2.1 – Aantal respondenten studentenenquête per opleiding (aantal en %).
populatie

respons

% respons

Leiden

58

24

41%

RUG

50

18

36%

RU Nijmegen

10

9

90%

UU

73

22

30%

UvA

88

25

28%

VU

12

8

67%

TU Eindhoven

6

2

33%

TU Delft

14

5

36%

Universiteit Twente

4

0

0%

315

113

36%

Totaal

2 Na jaren alleen een Oriëntatieprogramma voor de universitaire lerarenopleiding verzorgd te hebben
met het oog op het doorstromen naar een eerstegraads lerarenopleiding, biedt Wageningen Universiteit sinds het studiejaar 2009-2010 ook een educatieve minor aan. In 2009/2010 kende de educatieve
minor 8 instromende studenten, in het tweede jaar (2010/2011) zijn 19 studenten begonnen. Net als
elders worden theorie en praktijk in Wageningen nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Dit op basis
van concrete opdrachten binnen de verschillende vakken van de minor. Er wordt met name beoordeeld op basis van deze opdrachten (in het portfolio) en de beoordelingen vanuit de stagescholen. In
Wageningen is de minor in eerste instantie bedoeld voor bachelor-studenten Biologie, Moleculaire
Levenswetenschappen en Economie en Beleid. Zij kunnen toewerken naar een bevoegdheid voor
respectievelijk biologie, scheikunde en economie. Studenten die zich willen oriënteren op het onderwijs, maar nog niet voldoen aan de vakinhoudelijke vereisten worden ook toegelaten. Dit om die
studenten de gelegenheid te bieden zich te oriënteren op het onderwijs. Op basis daarvan kunnen zij
er bewust voor kiezen om vakdeficiënties weg te werken en door te stromen naar een eerstegraads
lerarenopleiding.
3 Bij de technische universiteiten bestaan twee varianten van de educatieve minor: een die resulteert
in een lesbevoegdheid, en een die niet tot een lesbevoegdheid opleidt. Alleen studenten van de eerste variant zijn voor het onderzoek benaderd.
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Scholen
Ook hebben we een vragenlijst voorgelegd aan de stagecoördinatoren en betrokken
leraren op de scholen waar deze minorstudenten hun stage hebben gelopen. Ter oriëntatie hebben we hiervoor eerst gesprekken gevoerd met stagecoördinatoren op twee
scholen. Eind juni zijn alle stagescholen uitgenodigd om een digitale enquête in te
vullen. Hiervoor hebben de opleidingen de gegevens aangeleverd van de stageadressen van hun minorstudenten. Op elke school werd de stagecoördinator per mail benaderd, met het verzoek om de uitnodiging door te sturen aan collega’s die educatieve
minorstudenten begeleid hadden. In september is een rappel verstuurd. Door een
vergissing zijn de stagescholen van de technische universiteiten in eerste instantie niet
uitgenodigd. De stageadressen van de TU’s Eindhoven en Delft hebben in september
alsnog een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. Van Twente waren de gegevens van de stagescholen niet tijdig beschikbaar.
In totaal hebben 44 van de 94 aangeschreven scholen meegedaan aan de evaluatie:
een respons van 47 procent. Op deze 44 scholen is de enquête door in totaal 70 personen ingevuld. De helft van hen was bij de educatieve minor betrokken als leraar, 37
procent als stagecoördinator en 11 procent zowel als stagecoördinator als als leraar.

Tabel 2.2 – Aantal respondenten scholenenquête per opleiding (aantal en % scholen
en aantal personen op de scholen)

Leiden
RUG
RU Nijmegen

scholen
benaderd
17

scholen
respons
9

% benaderde
scholen
53%

personen
respons
17

18

11

61%

15

5

4

80%

6

UU

13

8

62%

12

UvA

15

4

27%

8

VU

8

4

50%

4

TU Delft

5

2

40%

2

TU Eindhoven

13

2

15%

2

Universiteit Twente

0

0

0%

0

Onbekend*)

x

4

x

4

94

44

47%

70

Totaal

*) een aantal respondenten was niet tot een school/opleiding te herleiden door het niet invullen
van een schoolcode. Deze respondenten zijn wel meegenomen in het totaal.
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Opleidingen en overige stakeholders
In de maanden juni tot en met september 2010 hebben we gesprekken gehouden met
coördinatoren van zes universitaire lerarenopleidingen die een educatieve minor
aanbieden. Het betreffen: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam,
Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Vrije Universiteit Amsterdam
en Universiteit Utrecht. Met de betrokken coördinatoren op de lerarenopleidingen en
faculteiten is gesproken over het vakkenaanbod, de instroom, werving en selectie,
inpassing van de minor in het bachelorprogramma, toetsing, de organisatie van de
stage en de doorstroom.
Naast de gesprekken met de opleidingen hebben we telefonische interviews gehouden
met de VO-raad, het Ministerie van OC en W en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. In de bijlage is een lijst opgenomen met de gesprekspartners bij deze
instellingen en bij de opleidingen.
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3 Inrichting van de educatieve minor

3.1 Instroom en rendement
In Tabel 3.1 staan de instroomcijfers en het ‘rendement’ van het eerste cohort van de
educatieve minor (2009/2010), voor zover bekend op 1 oktober 2010. Weergegeven
is het aantal studenten dat de minor met succes heeft afgerond, ongeacht of de bachelor al gehaald is (wat een voorwaarde is voor het behalen van de bevoegdheid).
In september 2009 zijn een kleine 200 studenten aan de educatieve minor begonnen.
Hiervan hebben inmiddels 131 de minor met succes afgerond (69%). Het aandeel
studenten dat de minor heeft afgerond varieert van 25 procent (Wageningen) tot 100
procent (Twente).
Aan drie universiteiten konden studenten (ook) in februari aan de educatieve minor
beginnen; hetzij in een ‘semestermodel’, hetzij in een lintmodel. Van de 33 studenten
die in februari 2010 zijn gestart in een semestermodel (Leiden en UvA) hebben 18 de
minor succesvol afgerond (55%) en is 27% nog bezig. De 105 studenten die in februari 2010 zijn ingestroomd in een minor met ‘lintmodel’ (Utrecht en UvA-faculteit
GW) kunnen de minor op 1 oktober 2010 nog niet hebben afgerond, omdat het programma nog tot februari 2011 loopt.
Over het algemeen is het aantal studenten dat voortijdig stopt met de educatieve minor relatief beperkt. Het percentage varieert tussen de 0 en 25 procent. Naar de reden
van uitval is in deze inventarisatie niet verder gevraagd. Voor zover bekend gaat het
in de meeste gevallen om studenten die uit eigen beweging de minor niet afmaken. In
enkele gevallen gaat het ook om studenten die niet verder mochten van de opleiding 4.
Van de studenten die in september 2009 begonnen zijn, was op 1 oktober 2010 15
procent nog bezig de minor af te ronden. Bij de studenten die in februari 2010 in een
semestermodel aan de minor begonnen zijn, ligt dit percentage iets hoger: 27 procent.
Studenten die nog bezig zijn moeten meestal nog onderdelen van het instituutsonderwijs afronden. Het kan ook voorkomen dat studenten een herkansing voor de stage
doen (‘verlengde stage’) 5.

4 Zo gaf Utrecht aan dat 2 van de 12 studenten die tussentijds stopten niet verder mochten met het
tweede deel van het programma omdat zij onvoldoende scoorden op het eerste deel. Bij de RUG is
bij 1van de 9 gestopte studenten sprake van een student die ‘definitief gezakt’ is. Van de andere
universiteiten is geen nadere uitsplitsing van uitval bekend.
5 Cijfers voor het totaal ontbreken, maar een verlengde stage lijkt beduidend minder vaak voor te
komen. Bekend is bij de RUG dat 1 van de 5 studenten die nog bezig is, een verlengde stage doet.
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Tabel 3.1 – Rendement educatieve minor, cohort 2009/2010 op peildatum 1 oktober
2010

UVA
LEI

sept. 2009
feb. 2010 (semester)
feb. 2010 (lintmodel)
inafnog gestopt inafnog gestopt innog gestopt
stroom gerond bezig
stroom gerond bezig
stroom bezig
31 6
12
7
8
22
11
7
4
35
31
4
55
45
4
6
11
7
2
2

RU

10

9

0

1

RUG

51

37

5

9

UU
VU

12

11

0

1

TUD 7

14

8

6

0

TUE

6

3

3

0

4
8
191

4
2
131

0
4
29

0
2
27

8

UT
WUR
Totaal

33

18

9

6

70

58

12

105

89

16

Bron: Universiteiten

3.2 Inrichting van de minor
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven zijn gesprekken gevoerd met zes universiteiten waar in het studiejaar 2009/2010 met de educatieve minor is gestart. We
hebben ons hierbij beperkt tot de algemene universiteiten. In tabel 3.2 zijn de belangrijkste kenmerken van de educatieve minoren vermeld. In de tekst onder de tabel
worden de punten nader uitgediept en toegelicht.

6 Inclusief 4 studenten waarvan status op 1 oktober 2010 onbekend is.
7 Delft: betreft instroom van studenten die studie volgden die voorkomt in verwantschapstabel;
daarnaast volgden nog 22 studenten van andere opleidingen de minor; zij konden echter geen bevoegdheid halen.
8 Twente: daarnaast volgden 31 studenten een verkort educatieve minorprogramma van 20 ECT,
waarmee geen bevoegdheid gehaald kan worden.
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Tabel 3.2 – Kenmerken educatieve minoren universitaire lerarenopleidingen 2009/
2010
RUG

UvA

Leiden

Radboud

VU

Utrecht

in 2009 met
bètavakken
(vanaf
2010/11ook
andere vakken)
september
2009
10

alle vakken

alle vakken,
behalve
filosofie,
muziek,
kunstgeschiedenis en CVK
februari
2010
75

vakken

alles behalve alle vakken
filosofie,
economie,
maatschappijleer

alle vakken,
behalve
economie

start opleiding

september
2009
52, met name
voor biologie.

september
2009
55

instroom
eerste lichting
instroomeis
selectie

inpassing

toetsing

stages

Doorstroom naar
eerste-graadslerarenopleiding

september
2009
12 bèta- en 18
geesteswetenschappen
90 ECTS
90 ECTS
geen, volgeen, voldoende
doende
stageplaatsen stageplaatsen

september
2009
12, vooral
godsdienst en
mij.leer
120 ECTS
80 ECTS
90 ECTS
geen, volgeen, volgeen, voldoende
doende
doende
stageplaatsen; stageplaatsen, stageplaatsen,
wel gesprek wel intakege- wel intakegemet studiead- sprek
sprek
viseur
in 5e semester geestesgeestestegelijk met
vu streeft naar
wetenschap- wetenschap- andere vak5e semester,
pen: lintmo- pen: lintmo- ken, lintmodel maar nog niet
del;
del;
bij alle vakken
gerealiseerd
overig:
andere:
semester
semester;
natuurkunde
heeft maar 15
ECTS vrije
ruimte
halverwege en halverwege en Na oriëntatie- 3 toetsmohalverwege en
op het einde op het einde periode en aan menten
op het einde
het eind
bij voorkeur bij voorkeur bij voorkeur bij voorkeur zoveel mogegeaccredigeaccrediteer- geaccrediteer- geaccrediteer- lijk vaste en
teerde scholen de scholen
de scholen
de scholen
geaccrediteerde scholen

geen vrijstellingen

65 ECTS
vanwege
onvoldoende
stageplaatsen
selectie door
plaatsingscommissie
lintmodel;
nauwe samenwerking
met de opleiding

na half jaar en
op einde

vooral geaccrediteerde
scholen;
leverde
onvoldoende
stageplaatsen
op in het begin
lastig, later
niet meer
op basis van op basis van op basis van op basis van op basis van
EVC (max. 30 EVC (max. 30 EVC (max. 30 EVC (max. 30 EVC (max. 30
ECTS)
ECTS)
ECTS)
ECTS)
ECTS)
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Vakken
Bij de meeste universiteiten worden zo goed als alle vakken aangeboden, waarbij in
het algemeen geen rekening gehouden wordt met eventuele tekortvakken, maar wel
met vakken die niet of nauwelijks gegeven worden in de onderbouw van havo/vwo
(zoals filosofie, maatschappijleer en economie). Dat laatste geldt voor Groningen en
Utrecht. Er is verder geen beperking als het gaat om welke vakken door de studenten
gekozen worden, onder voorwaarde dat er voldoende stageplaatsen zijn, hetgeen
overigens voor vakken als kunstgeschiedenis en Spaans best lastig is, omdat deze
vakken weinig aan bod komen in de onderbouw. Wel wordt rekening gehouden met
de capaciteit van de opleiding. Bij de VU worden weliswaar alle vakken aangeboden,
maar er waren geen aanmeldingen voor de bètavakken. De meeste belangstelling was
er voor godsdienst en maatschappijleer. In Leiden was de belangstelling voor talenvakken en geschiedenis groter dan voor de bètavakken (ruim twee keer zoveel). Bij
de UvA is de belangstelling voor geesteswetenschapper iets hoger dan voor de bètavakken.
De enige uitzondering op het vakkenaanbod is de Radboud Universiteit die in
2009/10 begonnen is met de bètavakken, juist vanwege het lerarentekort. Vanaf
2010/11 biedt men ook de educatieve minor voor andere vakken aan, behalve voor
economie vanwege de lastige inpassing in het bachelorprogramma.
Instroom
In het begin hebben de meeste opleidingen flinke inspanning geleverd om studenten
te werven. De opleidingen hebben daartoe onder meer voorlichtingspraatjes gehouden
bij de bacheloropleidingen, naast het beschikbaar stellen van informatie op de websites. De educatieve minor was het eerste jaar niet altijd een bekend begrip, niet alle
studenten waren op de hoogte van het bestaan ervan en de mogelijkheden die de
minor biedt. De indruk is dat de bekendheid van de educatieve minor steeds groter
wordt, met name ook via mond-tot-mondreclame.
In de ogen van de opleidingen trekt de educatieve minor over het algemeen gemotiveerde studenten. Veel van deze studenten hebben affiniteit met het onderwijs, en
voelen ervoor leraar te worden. Hier wordt ook op gelet bij de intake. Voor een deel
van deze studenten geldt dat ze voor de minor kiezen om zich te oriënteren op het
onderwijs en het vak van leraar.
Selectie
Omdat er met uitzondering van Utrecht overal vooralsnog voldoende stageplaatsen
zijn, is er in 2009/10 nauwelijks sprake van selectie. Dit betekent echter niet dat
iedereen die zich aanmeldt, zomaar toegelaten wordt. Utrecht moet selecteren vanwege te weinig stageplaatsen. In de gesprekken met een plaatsingscommissie wordt
gekeken naar motivatie, verwachtingen, relevante ervaring en affiniteit met onderwijs. In de praktijk verschilt dit niet wezenlijk met de andere opleidingen waar in de
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intakegesprekken ook deze aspecten aan de orde komen. In een aantal gevallen leidt
zo’n gesprek ertoe dat een student er toch van af ziet.
Mocht de instroom de komende jaren toenemen dan is het niet uitgesloten dat de
andere opleidingen ook tot selectie moeten overgaan.
Inpassing in bachelorprogramma
De minor wordt bij sommige universiteiten in één semester aangeboden en bij andere
universiteiten gedurende een jaar volgens het zogenaamde lintmodel. Er is enige
variatie tussen de universiteiten, maar ook binnen de universiteiten. Bij een opleiding
van één semester wordt die meestal gedaan in het tweede semester van een studiejaar
(nadat 90 ECTS zijn behaald), bij een lintmodel is de start of in het tweede semester
van het tweede jaar doorlopend in het eerste semester van het jaar daarop volgend, of
gedurende het gehele derde jaar. In dat geval betekent dit dat studenten de minor en
dus ook de stage moeten combineren met reguliere bachelorvakken. Dit kan een
zware belasting zijn voor de studenten. Naast de belasting qua uren, kunnen studenten
roosterproblemen krijgen vanwege de combinatie van de minor en de bacheloropleiding. In een aantal gevallen heeft deze combinatie geleid tot het voortijdig stoppen
met de minoropleiding.
Groningen heeft geen problemen de educatieve minor in te passen in het bachelorprogramma aangezien het vijfde semester vrij geroosterd is voor een keuzeminor.
Ook in Leiden en aan de UvA wordt de educatieve minor bij de meeste opleidingen in
één semester aangeboden; uitzondering zijn bij beide de geesteswetenschappen,
waarbij het lintmodel gehanteerd wordt. Vanaf 2011/2012 zal de educatieve minor
van de UvA voor alle opleidingen in een semester gegeven worden.
Bij de VU hanteren vooralsnog alleen de faculteiten sociale wetenschappen en godgeleerdheid een minorblok in het 5e semester. De inpassing vanuit opleidingen van
andere faculteiten is zeer problematisch; dit is ook de reden voor de beperkte instroom. Vanaf studiejaar 2011/2012 zal de VU voor nieuwe studenten 9 van alle faculteiten een minorblok in het 5e semester hanteren.
Bij de andere universiteiten (Radboud Universiteit en Utrecht) moeten studenten de
minor combineren met reguliere bachelorvakken. Deze combinatie levert vooral
problemen op bij opleidingen met veel practica, zoals bij de bèta-opleidingen vaak
het geval is. In Utrecht wordt nauw samengewerkt tussen de lerarenopleiding en de
bacheloropleiding, hetgeen relatief eenvoudig is omdat de lerarenopleiding vanuit de
faculteiten wordt verzorgd. Hier wordt de minor weliswaar aangeboden over een heel
jaar, maar in de roostering van de bachelor wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met de educatieve minor. Per week volgt men 3 dagdelen stage, 1 dagdeel per week

9 Dit betekent dat deze studenten per september 2013 de educatieve minor in het 5e semester kunnen
volgen.
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volgt men cursussen op de lerarenopleiding en 1 dagdeel per week bestaat uit zelfstudie.
In een enkele opleiding, zoals Natuurkunde in Leiden, is er te weinig vrije ruimte (dus
minder dan 30 EC) om de educatieve minor in te passen 10. Studenten hebben dan wel
de mogelijkheid om de minor extra-curriculair te doen, wat een extra inspanning van
de student vergt.
Inrichting van de minor
Alle opleidingen combineren vanaf het begin minorvakken op de opleiding met stage
lopen op school. En bij alle opleidingen worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. In de opleiding komen vakken aan de orde als vakdidactiek, algemene didactiek
en pedagogiek. Aan de VU bestaat de minor uit drie fasen: oriënteren, samen uitvoeren en zelfstandig uitvoeren, in studiepunten is dat verdeeld over 6, 6 en 18 EC.
Leiden hanteert een oriënterende fase van drie weken (5 EC). Groningen onderscheidt
twee onderdelen: leren in de onderwijspraktijk en theoretische onderbouwing van de
onderwijspraktijk. Vanaf het begin voeren studenten drie dagen per week leeractiviteiten uit op school. De Radboud Universiteit onderscheidt drie perioden: leren en
begeleiden (9EC), klassikaal onderwijs (9EC) en lesgeven en ontwerpen (12 EC).
Stages
De stages worden bij alle opleidingen opgebouwd wat betreft mate van zelfstandigheid. Men begint met het meelopen en observeren, vervolgens het uitvoeren van
bepaalde taken, vaak samen met een andere stagiair totdat men zelfstandig lessen
verzorgt, in aanwezigheid van de stagebegeleider. Bij de meeste opleidingen moeten
studenten tijdens de stage 60 lesuren zelf verzorgen (UvA, VU, Leiden en RUG), bij
Utrecht is dit 65 uur en in Nijmegen gaat het om 80 lesuren.
Bij voorkeur lopen studenten stage op een geaccrediteerde opleidingsschool. De
opleidingen werken vooral met opleidingsscholen uit hun bestaande vaste netwerk.
Soms komen studenten zelf met een stageplek, als men bijvoorbeeld al bij een school
werkt. Dit komt voor bij onder andere de UvA. Aan de stagescholen worden geen
aanvullende eisen gesteld in vergelijking met eerstegraads stages.
Bij sommige opleidingen lopen studenten individueel stage, bij andere in duo's of in
groepen. Voor groepen studenten wordt aan de VU en Utrecht intervisie georganiseerd. De opleidingen onderhouden regelmatig contact met de opleidingsscholen. Een
aantal opleidingsscholen is in de persoon van de opleidingscoördinatoren uitvoerig
betrokken geweest bij de ontwikkeling van de minoren. De lerarenopleidingen orga-

10 Dit speelt ook bij de Universiteit Twente (niet in de tabel), waar de meeste opleidingen 20 EC vrije
minorruimte hebben. De meeste studenten volgen daar een verkorte variant van de educatieve minor
(van 20 EC), die geen bevoegdheid oplevert. Over enkele jaren zal de minorruimte in Twente bij alle opleidingen 30 EC zijn.
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niseren regelmatig bijscholing voor de schoolbegeleiders en zien regelmatig toe op
een goede uitoefening van hun taak.
Studenten lopen vooral stage op havo/vwo. De Radboud Universiteit en Groningen
letten erop dat studenten ervaring opdoen bij alle schooltypes, dus ook vmbo-t. Niet
bij alle educatieve minoren is het verplicht om stage te lopen bij alle schooltypes. Dit
lukt bijvoorbeeld niet altijd bij Utrecht, Leiden, UvA en de VU. Sommige opleidingen
vinden het geen probleem als er geen ervaring opgedaan wordt op het vmbo-t. Gezien
de beperkte tijd vindt men het niet realistisch om ervaring op te doen op het vmbo-t.
Leiden trekt de parallel met de eerstegraadsopleiding, waar studenten ook bevoegd
worden voor vmbo, maar ook niet in alle schooltypen (van vmbo tot gymnasium)
stage lopen.
Toetsing
Zowel de theoretische vakken als de stages worden beoordeeld. Studenten starten
vanaf het begin al met een stage, die dus parallel loopt met de theoretische minorvakken. Er wordt veel gewerkt met beoordeling op basis van opdrachten en portfolio. De
stage op de opleidingsschool wordt beoordeeld door zowel iemand van de opleiding
als van de stageschool. Vaak gebeurt de beoordeling vanuit de school (mede) door
een onafhankelijke beoordelaar (leraar die de student niet zelf heeft begeleid).
Voor alle minoren geldt dat studenten op meerdere momenten worden getoetst. Als
gedurende de minor blijkt dat men niet geschikt is als potentiële leraar, ontvangt de
student wel (een deel van de) studiepunten, maar geen minor en dus ook geen lesbevoegdheid.
Aan de VU krijgt de student na 8 weken een studieadvies, waarin wordt duidelijk
gemaakt of het zinvol is om de lesbevoegdheid te gaan halen. Studenten met een
negatief advies ontvangen alleen studiepunten voor deze 8 weken en behalen dus niet
de minor en ontvangen geen lesbevoegdheid. Studenten werken gedurende de minor
aan een portfolio dat ook gebruikt wordt in de beoordeling. De beoordeling per periode gebeurt op basis van de verschillende portfolio-opdrachten. De stage gedurende de
2e en 3e periode wordt beoordeeld door een onafhankelijke assessor (niet-begeleider)
op de opleidingsschool in overleg met de stagebegeleider.
De Radboud Universiteit hanteert drie toetsmomenten. Om de minor te behalen moeten zowel het stageverslag als de stage zelf voldoende zijn beoordeeld. Het oordeel
van de school weegt zwaar bij het bepalen of studenten uiteindelijk de minor halen.
Op de UvA hanteert men halverwege en aan het einde een toetsmoment waarbij de
begeleider van de opleidingsschool de competentiematrix met SBL-competenties
invult. Om de minor te halen moeten studenten voldoende scoren op alle competenties, met uitzondering van competenties 5 en 6 die nog in ontwikkeling mogen zijn.
Studenten die niet voldoen, kunnen niet slagen. Wel bestaat de mogelijkheid alsnog
een voldoende te halen in een verlengde stage.
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Ook Groningen hanteert een toetsmoment halverwege de rit die als consequentie kan
hebben dat studenten niet verder kunnen. In Leiden worden studenten na vijf weken
getoetst of ze geschikt zijn om verder te gaan. De tweede fase wordt getoetst aan de
hand van opdrachten en een portfolio. In Utrecht worden halverwege de vakken en de
stage apart getoetst.
Bij alle opleidingen wordt expliciet gelet of de student in de ogen van zowel de opleiding als de stagebegeleider op school voldoende in staat is om voor de klas te gaan.
Volgens de opleidingen kunnen studenten geen minor behalen en dus geen lesbevoegdheid als ze hiervoor niet geschikt zijn. Als de stageschool niet tevreden is kunnen studenten geen voldoende halen voor de stage.
Doorstroom
Veel studenten die het beroep van leraar willen kiezen, zijn volgens de opleidingen
van plan na de bacheloropleiding een (vak)master en eerstegraadslerarenopleiding te
volgen. Een kleine groep studenten is van plan om na het behalen van de bachelor en
de educatieve minor aan de slag te gaan als leraar. Een deel zal het werken als leraar
combineren met een masteropleiding, is de verwachting.
Er zijn voor minorstudenten verschillen tussen eventuele vrijstellingen in de eerstegraadsopleiding op basis van aangetoonde competenties. Groningen is als enige van
mening dat de vrijgevallen ruimte gebruikt dient te worden voor aanvullende vakken
op het gebied van didactiek, maar dan op masterniveau. Bij de andere opleidingen
kunnen de minorstudenten op basis van aangetoonde competenties door middel van
een EVC-procedure maximaal 30 ECTS vrijstelling krijgen in de masteropleiding. De
manier waarop het programma van de eerstegraadsopleidingen wordt aangepast voor
studenten met een minor is nog niet uitgewerkt.
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4 Keuze voor educatieve minor

4.1 Achtergrondkenmerken studenten
Afgaande op de resultaten van de enquête kiezen vrouwelijke studenten er vaker voor
om een educatieve minor te doen, dan hun mannelijke collega’s. Ruim tweederde van
de studenten die in 2009/2010 aan een educatieve minor was vrouw (zie Tabel 4.1).
De meeste studenten volgen de educatieve minor in het derde jaar van hun bacheloropleiding. Ze zijn dan ook meestal tussen de 21 en 23 jaar oud. Er is echter ook een
kleine groep beduidend oudere minorstudenten. In enkele gevallen gaat dit om mensen die al (onbevoegd) voor de klas staan, zich op latere leeftijd voor het onderwijs
aan het omscholen zijn of eerst een PABO-opleiding hebben gedaan.
De groep telt maar weinig studenten met een buitenlandse achtergrond.
Afgezien van hun leeftijd (meestal jonger) verschillen de educatieve minorstudenten
niet veel van studenten die instromen in de eerstegraadsopleiding.

Tabel 4.1 – Achtergrondkenmerken van educatieve minorstudenten (gebaseerd op
enquêtegegevens, N=107)
leeftijd
t/m 20 jaar
21-23 jaar
24-30 jaar
31-40 jaar
41-54 jaar

17%
49%
21%
5%
8%

geslacht
man
vrouw

32%
68%

etniciteit
Nederlands
westers
niet-westers

92%
3%
5%

4.2 Ervaring met onderwijs of werken met kinderen
De meeste studenten hebben voor ze aan een educatieve minor beginnen al op een of
andere manier ervaring met onderwijs en/of het werken met kinderen (zie Tabel 4.2).
Zo heeft 45 procent al ervaring met bijles geven. Ook hebben veel studenten als vrijwilliger jeugd begeleid bij bijvoorbeeld scouting of sport.
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Tabel 4.2 – Ervaring met onderwijs of kinderen, voorafgaand aan educatieve minor.
Soort ervaring (meerdere mogelijk):
geen ervaring met onderwijs of kinderen
het geven van bijlessen
begeleiding van kinderen als vrijwilliger (scouting, sportverenigingen)
huiswerkbegeleiding
mentor introductie eerstejaars
vorige opleiding (PABO, tweedegraads)
begeleiding van (eerstejaars)werkgroepen
PAL, Beta een op een
anders (oa zelf kinderen, educatief medewerker, onbevoegd docent)

genoemd door:
21%
45%
38%
17%
15%
9%
3%
3%
25%

4.3 Motieven om de educatieve minor te volgen
De belangrijkste motieven van studenten om te kiezen voor de educatieve minor staan
in Tabel 4.3. De tweede kolom toont het percentage van de studenten voor wie het
motief een doorslaggevende rol speelde. De laatste kolom toont het percentage studenten voor wie het motief juist geen rol speelde.
De meeste studenten kiezen voor de educatieve minor omdat ze mogelijkheden zien
voor een carrière in het onderwijs (55%), of in elk geval willen uitproberen of het
onderwijs iets voor hen is (48%). Daarnaast speelt ook ‘persoonlijke ontwikkeling’
bij velen een grote rol. Een kwart (27%) van de studenten heeft altijd al leraar willen
worden, maar voor ongeveer de helft (47%) speelt dit geen rol.
Bij ongeveer een kwart van de studenten speelde bij de keuze sterk mee dat ze na de
educatieve minor voor de klas kunnen zonder dat ze nog een eerstegraadsopleiding
moeten doen. Deze studenten zien de educatieve minor waarschijnlijk als een ‘snelle’
manier om een lesbevoegdheid te kunnen halen.
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Tabel 4.3 – Belangrijkste motieven om educatieve minor te volgen: percentage van
studenten (totaal) waarvoor motief ‘doorslaggevend’ is of juist ‘geen rol’ speelt.
Motieven voor keuze educatieve minor
minor geeft carrièremogelijkheid in het onderwijs
om uit te proberen of ik het werken in het onderwijs wel leuk vind
kans voor persoonlijke ontwikkeling
leuk om met leerlingen te werken
ik vind het leuk om dingen uit te leggen
lesvaardigheden kan ik goed in ander werk dan onderwijs gebruiken
heb altijd graag leraar willen worden
door minor kan ik direct lesgeven, hoef geen eerstegraads meer te volgen
staat goed op mijn cv
aansluiting werkzaamheden bij de inhoud van mijn studie
flexibiliteit in het werk
minor geeft een aantal vrijstellingen bij de eerstegraadslerarenopleiding
vakstudie die ik volg biedt weinig mogelijkheden om baan te vinden
leveren van maatschappelijke bijdrage
minor biedt kans voor goed betaalde bijbaan tijdens de masteropleiding
minor biedt kans voor uitdagende bijbaan tijdens de masteropleiding
ik had nog wat tijd over
om een bijdrage te kunnen leveren aan het lerarentekort

doorslaggevend
55%
48%
44%
40%
30%
28%
27%
26%
21%
17%
16%
10%
9%
8%
7%
6%
6%
5%

geen
rol
13%
20%
8%
5%
10%
21%
47%
44%
35%
41%
38%
60%
72%
51%
59%
54%
80%
65%

Een van de doelstellingen van de educatieve is om een nieuwe groep studenten aan te
trekken en te interesseren voor het leraarsvak. Hoewel uit de keuzemotieven blijkt dat
veel studenten al meer of minder concrete plannen hadden voor een onderwijscarrière, lijkt de minor ook een nieuwe doelgroep te trekken. Ook een grote groep studenten
waarvoor niet geldt dat ze ‘altijd al graag leraar willen worden’ (47%), kiest voor de
minor.
De motieven om voor de minor te kiezen verschillen niet noemenswaardig tussen
studenten van de verschillende opleidingen. Wel zijn er enkele verschillen tussen
studenten van alfa- en bètaopleidingen. Bij alfa’s speelt ‘aansluiting werk bij de inhoud van mijn studie’ en ‘leveren van maatschappelijke bijdrage’ sterker mee dan bij
bètastudenten.

21

4.4 Toekomstplannen aan begin minor
Dat een carrière in het onderwijs de belangrijkste reden is om een educatieve minor te
volgen, blijkt ook uit de toekomstplannen die studenten hebben aan het begin van de
minor. Bijna tweederde van de studenten (62%) geeft aan dat ze toen ze aan de minor
begonnen, al van plan waren om na hun studie voor het leraarsberoep te kiezen. De
meesten van hen waren aan het begin van de minor ook van plan om de eerstegraadsopleiding te gaan doen (69%). Van alle studenten die aan de minor beginnen is dit de
helft (51%).
Deze percentages zijn voor de meeste opleidingen (ongeveer) gelijk. Alleen aan de
UvA ligt het aandeel studenten dat aangeeft voor het leraarsberoep te willen kiezen
beduidend hoger (84%). Ook hebben beduidend meer UvA-studenten bij aanvang van
de minor al plannen om door te stromen naar de eerstegraadsopleiding (72%). Een
mogelijke verklaring is dat de UvA in de voorlichting sterk benadrukt dat het de
bedoeling is dat studenten na de minor doorstromen naar de eerstegraadsopleiding.
Hierop blijft men ook tijdens de minor hameren. Ook is er aan de UvA een beperkte
groep studenten die de educatieve minor volgt maar geen bevoegdheid kan halen
omdat hun opleiding niet voorkomt in de verwantschapstabel (bv. Psychobiologie).
Deze studenten zullen sowieso nog een eerstegraadsopleiding moeten volgen alvorens
ze les mogen geven.
Studenten die de minor hebben gevolgd kunnen na afronding van hun bachelor
meteen gaan les geven in vmbo-t en onderbouw van havo en vwo. Eén op de vijf
studenten geeft aan dit ‘zeker’ van plan geweest te zijn toen ze aan de minor begonnen. Van hen was ongeveer de helft van plan om (daarnaast) een eerstegraadsopleiding te gaan doen. De andere helft niet; zij begonnen waarschijnlijk aan de minor om
snel voor de klas te kunnen, zonder dat ze van plan waren om later nog een eerstegraadsbevoegdheid te halen. Op het totaal is dit slechts een kleine groep (11%).
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5 Oordeel studenten over educatieve minor

5.1 Rapportcijfers
Over het geheel genomen beoordelen studenten de educatieve minor met een ruime
voldoende: 7,1. Slechts 8% geeft een onvoldoende (5 of lager). Studenten waarderen
het praktijkdeel van de minor over het algemeen hoger dan het cursorische deel. Het
praktijkdeel krijgt gemiddeld een 8,0. Over de begeleiding op de stageschool zijn de
meeste studenten meer tevreden dan over de begeleiding vanuit de opleiding (gemiddeld 7,7 tegenover 7,0). De verschillende aspecten van het cursorische deel krijgen
gemiddeld ongeveer een zeven-min, net als de wijze van beoordeling.
Voor de meeste aspecten van de minor geldt dat tussen de 10 en 20 procent van de
studenten een onvoldoende geeft (5 of lager) 11. Bij het praktijkdeel is dit slechts 4
procent. Voor de minor als geheel geeft 8 procent een onvoldoende.

Tabel 5.1 Gemiddelde rapportcijfers voor verschillende aspecten van de educatieve
minor, gegeven door studenten (totaal en uitgesplitst naar opleiding).
Rapportcijfer voor:
totaal oordeel:
educatieve minor
cursorisch deel (instituutsonderwijs):
algemeen-didactische onderdeel
vakdidactische onderdeel
toepasbaarheid in de praktijk
praktijkdeel (stage):
praktijkdeel van de minor
begeleiding vanuit de opleiding
begeleiding op de stageschool
beoordeling:
wijze van beoordeling

totaal Leiden RUG

RU
Nijm.

UU

UvA

VU

7,1

7,1

6,9

6,9

7,5

6,9

6,4

6,7
6,6
6,8

6,7
6,9
6,9

6,8
6,3
6,2

5,9
5,5
6,5

6,7
6,3
7,0

6,4
7,2
6,7

7,3
6,0
6,6

8,0
7,0
7,7

7,6
7,1
7,3

8,2
6,4
8,2

8,0
6,4
7,4

8,2
7,4
7,5

8,1
6,8
7,7

6,5
6,4
7,4

6,6

6,1

6,8

6,1

6,6

6,9

5,0

11 Deze onvoldoendes worden slechts ten dele door dezelfde studenten gegeven. Het is dus niet zo dat
lage(re) waarderingen terug te voeren zijn op een kleine groep studenten die ‘overal ontevreden over
is’. Weliswaar is er een zeer beperkte groep (6% - afkomstig van verschillende opleidingen) die 5 of
meer onderdelen een onvoldoende geeft, maar zij delen (bijna) allemaal ook nog enkele (dikke) voldoendes uit. De meeste studenten geven alle acht aspecten een voldoende (52%), of delen slechts
één onvoldoende uit (25%).
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Tussen de opleidingen bestaan de nodige verschillen (zie Tabel 5.1). Utrecht scoort
over het algeheel genomen bovengemiddeld. Dit kan samenhangen met het feit dat de
Utrechtse studenten ten tijde van het onderzoek nog bezig waren met de minor, terwijl de andere studenten de minor al hadden afgerond. De VU scoort op veel onderdelen juist lager dan de meeste andere opleidingen. Bij de Radboud Universiteit valt
de lage waardering voor het cursorische deel op.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen studenten van alfa-, bèta- en gammaopleidingen in hun oordelen over de minor.
Dat de meeste studenten tevreden zijn blijkt ook uit het feit dat ze in grote meerderheid (93%) hun vrienden zouden aanraden de educatieve minor te gaan doen.
Redenen om een vriend(in) aan te raden een educatieve minor te volgen:
• Omdat ik het als een enorme leuke tijd heb ervaren en veel skills opgedaan heb. Ik heb ge-

•

•

•
•

•
•
•
•
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leerd vrijer te praten voor een groep mensen. Ook het sociale deel aan deze minor en stage
vond ik erg leuk. Het onderzoek is een veel hardere wereld. Ook is het een goede manier om
te kijken of het onderwijs bij je past en dit mee te nemen in je verdere studie/beroepskeuze.
Iemand die dit nooit eerder heeft gedaan leert ontzettend veel van het lesgeven, van de opleiding, het contact met de leerlingen en van de leerlingen zelf. Het kost erg veel tijd en energie
en in het begin hebben ik en de meeste medestudenten het wel eens moeilijk gehad, maar dat
is zeker de moeite! Het is een prachtige ervaring als het eenmaal goed gaat en je in staat bent
bijzondere dingen met de klas te doen en het werkt. Je neemt het voor altijd mee in je omgang met mensen, een open idee over waar ze vandaan zouden kunnen komen en hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn. Ik denk dat je tijdens je studietijd nergens meer van kan leren!
Omdat het op je op een prettige manier een impressie geeft van hoe het is om voor de klas
werkzaam te zijn. Het is veilig, want het geeft ruimte om fouten te maken. Het is echt een
snuffelstage, je kunt proeven van het leraarschap zonder meteen verplichtingen te hebben.
Omdat de onderwijsbevoegdheid voor studenten Nederlands altijd handig is. Docenten
Nederlands zijn nu eenmaal schaars.
Om meerdere redenen: leuk om in de praktijk bezig te zijn met je vak, leuk om met kinderen
te werken, leerzaam, je leert jezelf beter kennen, je leert kritisch naar jezelf te kijken, je krijgt
er veel voor terug, het geeft een grotere zekerheid op een baan en het is ook leuk om eens aan
de andere kant van de schoolbanken te staan.
Omdat lesgeven en omgaan met pubers een bijzondere ervaring is, ook als je niet wilt doorgaan in het onderwijs. Je leert tijdens de stage ook veel over jezelf.
Het is een leuke ervaring en je kan in korte tijd komen aan een goed betaalde baan die bovendien heel leuk is.
Snel je tweedegraadsbevoegdheid. Je kunt altijd nog beslissen door te gaan voor je eerstegraads.
Het is altijd handig om te hebben als vangnet voor jezelf na de studie, docentschap kun je
prima part-time doen. + de minor brengt je in een stroomversnelling op het gebied van zelfinzicht en ontwikkeling. en je ervaart wat echt studeren is, hard en intens werken en veel
productie draaien om binnen dat halve jaar de vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt
voor het docentschap.

5.2 Aansluiting cursus- en praktijkdeel

In het voorafgaande bleek al dat studenten over het algemeen wat minder tevreden
zijn over het cursorische deel van de educatieve minor. De aansluiting daarvan op het
praktijkdeel is volgens velen nog wel voor verbetering vatbaar, zo blijkt ook uit de
stellingen in Tabel 5.2. Alleen wat betreft de vakinhoudelijke kennis voelt een ruime
meerderheid van de studenten zich voldoende op de praktijk voorbereid. Deze kennis
wordt echter niet in de minor bijgebracht, maar in het algemene deel van de
(vak)bacheloropleiding. De vakdidactische en algemeen-didactische kennis die studenten in het cursusdeel opdoen, zou echter nog beter op de praktijk kunnen aansluiten. Ook de ontwikkeling van pedagogische kwaliteiten is volgens een deel van de
studenten nog wat mager.
In grote lijnen is dit beeld gelijk voor de verschillende opleidingen. De Utrechtse
studenten – die op moment van bevraging door het lintmodel nog met hun opleiding
bezig waren – zijn relatief positief over de aansluiting tussen cursorisch deel en praktijkdeel, terwijl de Groningse en Nijmeegse studenten hier relatief negatief over oordelen. Bètastudenten vinden vaker dan alfa’s en gamma’s dat ze door de educatieve
minor voldoende pedagogische kwaliteiten hebben ontwikkeld.

Tabel 5.2 – Oordeel studenten (totaal) over cursus- en praktijkdeel
Stellingen over cursus- en praktijkdeel:

(sterk) neutraal (sterk)
oneens
eens
voldoende vakinhoudelijke kennis om praktijkdeel goed in te vullen
8%
19%
73%
vakdidactische cursusdeel sluit goed aan op praktijkdeel
18%
26%
56%
door EM heb ik voldoende pedagogische kwaliteiten ontwikkeld
12%
37%
51%
algemeen-didactische cursusdeel sluit goed aan op praktijkdeel
18%
34%
48%
cursorische deel van de minor sluit goed aan op praktijkdeel
14%
43%
44%

5.3 Ervaring opdoen tijdens stage
Over het algemeen vinden studenten dat ze tijdens hun stage voldoende ervaring
hebben opgedaan met de verschillende aspecten van het leraarsvak, vooral met het
zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van lessen. Opvallend is dat bijna de helft van
de studenten vindt dat ze onvoldoende ervaring hebben opgedaan met lesgeven aan
vmbo-t-klassen. Ook uit de scholenenquête en de gesprekken met opleidingen, bleek
dat niet alle studenten hun stage over de volle breedte van schooltypen hebben kunnen lopen. Bestaande contacten met stagescholen liggen vooral in het eerstegraadsdomein, waardoor het niet altijd lukt om studenten ook op vmbo-t stage te laten lo25

pen. Dit probleem speelt niet bij alle opleidingen in gelijke mate: studenten uit Nijmegen hebben over het algemeen wel (ruim) voldoende ervaring met vmbo-t-klassen
opgedaan.

Tabel 5.3 – Oordeel studenten (totaal opleidingen) over mogelijkheden om tijdens
stage ervaring op te doen met verschillende aspecten van leraarsvak
Ervaring kunnen opdoen met…
zelfstandig les voorbereiden
zelfstandig les uitvoeren
onderwijs aan vwo-klassen
onderwijs aan havo-klassen
toetsen van leerlingen
begeleiden van individuele leerlingen
begeleiden van een groepje leerlingen
onderwijs aan vmbo-t-klassen

(ruim)
onvoldoende
3%
4%
15%
20%
16%
31%
24%
47%

6%
9%
13%
10%
16%
14%
23%
7%

(ruim)
voldoende
91%
87%
72%
70%
68%
55%
53%
46%

Leraren hebben een breed scala van pedagogisch didactisch handelen tot hun beschikking variërend in moeilijkheidsgraad of complexiteit. Uit observatie-onderzoek
blijkt dat leraren die moeilijker (complexere) vormen van handelen beheersen ook de
gemakkelijkere vormen realiseren. Van de Grift en Van der Wal (2010) 12 hebben
recent een observatie-instrument geconstrueerd met 24 vormen van handelen van
leraren met een ‘oplopende moeilijkheidsgraad’. In tabel 5.4 is te zien dat studenten
(naar eigen zeggen) veel van deze manieren van handelen tijdens hun stage hebben
kunnen toepassen. De volgorde in de tabel komt grotendeels overeen met die van Van
de Grift (zie kolom 1 in tabel 5.4) . Educatieve minorstudenten hebben vooral de
eenvoudiger interventies zoals goed klassenmanagement, veilig leerklimaat en helder
uitleggen tijdens hun stage toegepast. De complexere interventies zoals het interactiever maken van de lessen en omgaan met verschillen tussen leerlingen worden beduidend minder gerealiseerd.

12 Bron: Grift, W.J.C.M van de (2010). Ontwikkeling in de beroepsvaardigheden van leraren. Groningen: Rijksuniversiteit.
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Tabel 5.4 – Aandeel studenten (totaal opleidingen) dat aangeeft verschillende manieren van pedagogisch-didactisch handelen tijdens de stage te hebben toegepast
**
7
1
5
3
11
9
6
12
4
2
16
10
18
13
14
15
8
17
23
20
22
21
19
24

duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten gegeven
in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen getoond
gezorgd voor wederzijds respect
gezorgd voor een ordelijk verloop van de les
feedback gegeven aan de leerlingen
bevorderd dat leerlingen hun best doen
tijdens instructie nagegaan of leerlingen leerstof hebben begrepen
tijdens verwerking nagegaan of leerlingen opdrachten op juiste manier
uitvoeren
het zelfvertrouwen van leerlingen ondersteund
gezorgd voor een ontspannen sfeer
werkvormen gehanteerd die leerlingen activeren
alle leerlingen bij de les betrokken
voor interactieve instructie- en werkvormen gezorgd
duidelijke uitleg gegeven van gebruik didactische hulpmiddelen en opdrachten
gegeven
de leertijd efficiënt gebruikt
het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen gestimuleerd
voor een doelmatig klassenmanagement gezorgd
leerlingen hardop laten denken
leerlingen aangemoedigd kritisch te denken
zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd geboden
de verwerking van leerstof op verschillen tussen leerlingen afgestemd
de instructie op verschillen tussen leerlingen afgestemd
leerlingen geleerd hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen
leerlingen gevraagd na te denken over oplossingsstrategieën

% toegepast
tijdens stage
99%
97%
96%
95%
95%
95%
95%
95%
94%
93%
91%
90%
88%
88%
86%
86%
81%
79%
69%
68%
63%
62%
58%
57%

** Nummer in deze kolom geeft de volgorde aan die Van de Grift heeft gevonden op basis van een Raschanalyse

De ervaring van het lesgeven vond de overgrote meerderheid van de studenten ‘leuk’
(95%) en ‘ uitdagend’ (93%). Voor een deel van de studenten was het wel een stressvolle ervaring (38%). Over het algemeen werd het lesgeven niet als een eenzame
bezigheid ervaren (slechts 7%).
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6 Begeleiding tijdens praktijkstage

6.1 Stageadressen
De scholen waar minorstudenten stage lopen, kunnen ingedeeld worden in:
1. door NVAO geaccrediteerde Opleidingsscholen;
2. niet-gecertificeerde scholen die wel ruime ervaring hebben met stagiair van lerarenopleidingen;
3. overige scholen (‘ad-hocstageadressen’).
Zoals in hoofdstuk 3 al aan de orde kwam, geven opleidingen de voorkeur aan (opleidings)scholen uit het netwerk van de lerarenopleidingen. Dit lukt echter niet altijd.
Van de stagescholen die mee hebben gedaan aan de enquête 13 is ongeveer een derde
een geaccrediteerd opleidingsschool, of bezig met deze accreditatie (12 van 34 – zie
Tabel 6.1). Doordat er gemiddeld minder stagiairs op opleidingsscholen stage liepen,
is het aandeel studenten dat stage op een opleidingsschool liep wat lager (21% - laatste kolom in tabel). Ruim de helft van de scholen heeft een structureel samenwerkingsverband met een of meer lerarenopleidingen. Slechts 4 scholen van de 34 geven
aan alleen op ad-hocbasis stagiairs te begeleiden. Omdat op een van deze scholen 15
stagiairs stage liepen, valt het aandeel stagiairs op ad-hocscholen relatief hoog uit
(14%).

13 Deze informatie is gevraagd aan coördinatoren; van scholen waar alleen een leraar de enquête heeft
ingevuld zijn hierdoor geen gegevens bekend. Uiteraard ontbreken ook de gegevens van de stagescholen die niet meegedaan hebben aan de enquête (53 procent van alle door de opleidingen aangemerkte scholen). De daadwerkelijke verdeling van het aantal studenten over opleidings- en andere
stagescholen kan dus afwijken van de hier gepresenteerde gegevens.
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Tabel 6.1 – Aantal scholen en gemiddeld aantal minorstagiairs, naar soort stageschool (informatie van stagecoördinatoren).
aantal
scholen

door NVAO geaccrediteerde opleidingsschool
structurele samenwerking met lerarenopleiding(en)
op ad hoc basis begeleiden we stagiairs
bezig met NVAO-accreditatie
Totaal

totaal
stagiairs

% minorstagiairs

(A)
10
18

gemiddeld
aantal
stagiairs
(B)
2,8
4,6

(A*B)
28
83

21%
63%

4
2
N=34

4,5
1,5
3,9

18
3
132

14%
2%
100%

Op elke stageschool liepen in het studiejaar 2009/2010 gemiddeld vier (3,9) minorstudenten stage. Dit aantal verschilde sterk tussen scholen: de meeste scholen begeleidden een of twee studenten, terwijl er ook een school tussen zit die 15 minorstagiairs had. Voor zover scholen daar op het moment van de enquête al een beeld van
hadden, verwachtten de meeste het komende studiejaar (2010/2011) minimaal hetzelfde aantal minorstudenten te begeleiden.
Naast stagiairs van de educatieve minor begeleiden vrijwel alle scholen ook stagiairs
van de eerstegraads- (97%) en tweedegraadsopleiding (91%).

6.2 Vinden van een stageplaats
Uit de enquête blijkt dat driekwart van de studenten een stageadres via de opleiding
kreeg. Een kwart zorgde zelf voor een stageplek; soms omdat de opleiding niet voor
voldoende plekken kon zorgen, soms omdat de student een eigen voorkeur had (bijv.
eigen oude school). Volgens de opleidingen waren er voldoende stageplekken beschikbaar. Alleen Utrecht moest noodgedwongen studenten selecteren, omdat er
onvoldoende stageplekken waren voor het aantal studenten dat zich had aangemeld
voor de minor.
Het vinden van een stageplek was volgens de studenten niet altijd zonder problemen
(zie Tabel 6.2). Zo kon een vijfde van de studenten geen plaats in de buurt krijgen;
enkele studenten klaagden over reistijden van anderhalf uur of meer (enkele reis). Een
tekort aan stageplaatsen wordt door 16 procent van de studenten genoemd. Ook wordt
wel geklaagd dat men pas op het laatste moment een stageplek kreeg toegewezen of
nog zelf moest gaan zoeken. Een enkeling kon hierdoor pas na een paar weken aan de
stage beginnen.
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Tabel 6.2 – Ervaren problemen bij vinden stageplaats (aandeel van studenten,
N=113)
Problemen bij vinden stageplaats
geen problemen
geen plaatsen in de buurt
te weinig stageplaatsen
pas laat plaats gevonden
ander probleem

% studenten
56%
20%
16%
6%
5%

6.3 Organisatie op stageschool
Introductieprogramma
Vier op de tien stagescholen hebben een speciaal introductieprogramma ontwikkeld
voor de educatieve minorstudenten die op hun school stage kwamen lopen. Vooral bij
scholen die veel minorstudenten begeleiden is dit gebeurd.
Tegemoetkoming kosten
Scholen kunnen voor de gemaakte kosten voor de begeleiding en beoordeling van
educatieve-minor-stagiairs een vergoeding aanvragen van €4.000 per stagiair 14. De
meeste scholen die meededen aan de enquête geven aan dat hun school voor deze
subsidie een aanvraag heeft ingediend. Enkele scholen weten het niet. Slechts een
school heeft geen aanvraag gedaan. Voor zover de coördinatoren er zicht op hebben,
geven de meesten (75%) aan dat deze subsidie voldoende was; een kwart vindt het
onvoldoende. Een school tekent aan dat het wegvallen van de subsidie, betekent dat
ze in de toekomst geen nieuwe educatieve minorstudenten zullen begeleiden.

6.4 Ervaring leraren met begeleiding
Tijdinvestering
De begeleiding van de studenten wordt door veel coördinatoren en de stageleraren
omschreven als ‘korter en daardoor intensiever’. Toch geeft 42 procent van de leraren
die een educatieve minorstudent begeleid hebben, aan dat de begeleiding weinig
verschilde van de begeleiding van studenten van de reguliere lerarenopleidingen.
Tweederde van de begeleidende leraren (65%) geeft aan voldoende tijd gehad te
hebben om de student(en) te begeleiden. Enkele tekenen hierbij wel aan dat ze deels

14 Deze mogelijkheid bestaat sinds 24 maart 2010; er is 4 miljoen euro beschikbaar voor de eerste
1000 studenten die door de scholen worden begeleid.
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eigen tijd hebben vrij gemaakt. Ruim een derde (35%) had onvoldoende tijd voor de
begeleiding.
Zelfstandigheid studenten
De zelfstandigheid van de studenten bleek vaak van hoger niveau dan de begeleiders
op scholen van tevoren gedacht hadden. De meesten verwachten dat de studenten
ongeveer net zo zelfstandig zouden zijn als stagiairs van de tweedegraadsopleiding. In
de praktijk beoordeelde de helft van de begeleiders het niveau ongeveer gelijk aan dat
van stagiairs van de eerstegraadsopleiding (zie Tabel 6.3).

Tabel 6.3 – Zelfstandigheid van educatieve minorstudenten, zoals verwacht en in de
praktijk gebleken (oordeel van begeleidende leraren)
Zelfstandigheid

verwachting

ervaring

9%

11%

ongeveer gelijk aan stagiair tweedegraadsopleiding

55%

38%

ongeveer gelijk aan stagiair eerstegraadsopleiding

35%

51%

Totaal (100%)

n=65

n=65

lager dan een stagiair tweedegraadsopleiding

Contact met opleiding
Tweederde van de stagecoördinatoren geven aan ‘regelmatig’ contact te hebben met
de opleiding van hun minorstudent(en); bij eenderde is sprake van ‘nauwelijks contact’. De leraren die de studenten begeleiden hebben beduidend minder contact met
de opleiding (zie Tabel 6.4). Eenderde van de betrokkenen, zowel leraren als stagecoordinatoren heeft behoefte aan intensierver contact met de opleiding.

Tabel 6.4 Frequentie van contact met de opleiding, uitgesplitst naar stagecoördinatoren (N=26) en begeleidende leraren (N=36)
regelmatig contact nauwelijks contact
leraar
stagecoördinator
Totaal

31%
69%
52%

58%
31%
42%

geen contact
11%
0%
6%

Aanbevelen aan andere scholen?
Iets meer dan de helft van de betrokken leraren en coördinatoren (53%) zou andere
scholen aanraden om ook educatieve minorstudenten als stagiair in te zetten. Als
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positieve kanten noemen ze vooral de verrijking van jonge, zeer gemotiveerde stagiairs met een stevige vakinhoudelijke bagage, die mogelijk in de toekomst op school
kunnen werken. Een beperkte groep (9%) zou de inzet van educatieve minorstudenten
als stagiair niet aanraden. Zij hebben slechte ervaringen met een of meer studenten, of
noemen organisatorische problemen of te zware belasting. De rest geeft aan dat dat
van de (school)situatie afhankelijk is, waarbij men vooral noemt dat er voldoende
begeleidingscapaciteit moet zijn.

6.5 Oordeel studenten over begeleiding
De studenten oordelen zelf in grote mate positief over de begeleiding die ze tijdens
hun stage hebben gekregen van de coördinator en de vakdocenten op hun stageschool
(zie Tabel 6.5). Over de afstemming tussen hun opleiding en stageschool zijn studenten minder tevreden. Dit sluit aan bij de bevinding uit de vorige paragraaf dat een
derde van de leraren en stagecoördinatoren vindt dat er intensiever contact zou moeten zijn met de opleiding. Vooral studenten van de Radboud Universiteit (Nijmegen)
zijn in erg vaak ontevreden over de afstemming tussen hun opleiding en stageschool
(75%).

Tabel 6.5 – Oordeel studenten (N=113) over stagebegeleiding en afstemming met
opleiding.
Oordeel student over:
begeleiding van vakdocenten
begeleiding van de stagecoördinator
afstemming tussen opleiding en stageschool

onvoldoende
8%
8%
35%

neutraal
18%
21%
30%

voldoende
74%
71%
35%
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7 Niveau en competenties educatieve minorstudent

Voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs is het cruciaal dat leraren zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch goed zijn opgeleid. De bekwaamheidseisen
stellen dat leraren dienen te beschikken over competenties op zeven gebieden, namelijk: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch en
competenties in samenwerking met collega’, de omgeving en reflectie en persoonlijke
ontwikkeling. In dit hoofdstuk kijken we hoe educatieve minorstudenten scoren op de
competenties, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de vakinhoud (par.
7.1) en didactische vaardigheden (par. 7.2).

7.1 Vakinhoudelijke kennis
De vakinhoudelijke vorming van educatieve minorstudenten vindt in de bachelorfase
plaats tijdens de hoofdvakopleiding. Deze zou de studenten een stevige vakinhoudelijke basis moeten bieden, waardoor studenten na de minor met ruim voldoende vakinhoudelijke kennis voor de klas komen te staan.
Verwachtingen en ervaringen begeleiders
Tabel 7.1 laat zien welke verwachtingen leraren vooraf hadden van de vakinhoudelijke competenties van de educatieve minorstagiairs, en welk niveau de stagiairs in de
praktijk bleken te hebben 15. Van tevoren verwachtten de meeste leraren dat de educatieve minorstudenten vakinhoudelijk ongeveer op het niveau van tweedegraadsstagiairs zouden zitten (64%), of zelfs van eerstegraads (24%). In de praktijk bleek
het vakinhoudelijk niveau vaak op het verwachte niveau of nog wat hoger te liggen.
Ruim een derde van de leraren beoordeelde het daadwerkelijke vakinhoudelijke niveau van de educatieve minorstudenten als vergelijkbaar met stagiairs van de eerstegraadsopleiding. Bijna een op de zes vond het niveau in de praktijk lager dan van een
stagiair van de tweedegraadsopleiding.

15 Voor de gegevens in de tabel is een combinatie gemaakt van de vraag ‘welk niveau verwachte u
vooraf’ en de vraag ‘was het niveau hoger, lager, of gelijk aan de verwachting’.
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Tabel 7.1 – Vakinhoudelijk niveau van de educatieve minorstudenten, zoals vooraf
verwacht en in de praktijk gebleken (oordeel van begeleidende leraren).
Vakinhoudelijk niveau
lager dan een stagiair tweedegraadsopleiding
ongeveer gelijk aan stagiair tweedegraadsopleiding
ongeveer gelijk aan stagiair eerstegraadsopleiding
Totaal (100%)

verwachting
12%
64%
24%
n=59

ervaring
17%
47%
36%
n=59

Na afronding van de minor is het vakinhoudelijke niveau van studenten volgens 72
procent van de leraren ‘voldoende om als leraar te werken in vmbo-t en onderbouw
van havo en vwo’ (niet in tabel). Een minderheid van 12 procent vindt het vakinhoudelijk niveau niet voldoende. De overige 16 procent oordeelt hierover neutraal.
Oordeel studenten
De studenten zelf zijn over het algemeen ook positief over de vakinhoudelijke kennis
die ze meenemen naar de klas. Zes op de tien studenten geven aan vakinhoudelijk
voldoende voorbereid te zijn op de stage (16% onvoldoende). Tijdens de stage hebben de meeste studenten ook voldoende ervaring op kunnen doen met ‘toepassen van
vakinhoudelijke kennis’ (78% voldoende tegenover 6% onvoldoende).

Tabel 7.2 – Oordeel studenten over eigen vakinhoudelijke kennis (voorbereiding en
toepassing)
Voorbereiding op stage:
vakinhoudelijk
Ervaringen opgedaan tijdens stage:
toepassen vakinhoudelijke kennis

onvoldoende

neutraal

voldoende

16%

24%

60%

6%

17%

78%

7.2 Didactische vaardigheden
Om goed onderwijs te kunnen geven moeten leraren niet alleen vakinhoudelijk, maar
ook pedagogisch-didactisch goed zijn opgeleid. Deze kennis en vaardigheden moeten
educatieve minorstudenten ontwikkelen tijdens het cursus- en praktijkdeel (stage) van
de minor (samen goed voor 30 ECTS, oftwel een halfjaar voltijdstudie). Een belangrijk punt van discussie rondom de minor is of studenten in dit korte tijdsbestek voldoende vakdidactische en pedagogische competenties kunnen ontwikkelen.
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Verwachtingen en ervaringen begeleiders
Van de didactische vaardigheden van de studenten hadden begeleidende leraren vooraf beduidend lagere verwachtingen dan van hun vakkennis (zie Tabel 7.3). De meeste
schatten van tevoren in dat het niveau van de studenten lager zou liggen dan van
stagiairs van een tweedegraadsopleiding (63%) of ongeveer gelijk aan dit niveau
(29%). In de praktijk bleek het didactisch niveau van de minorstudenten vaak ‘mee te
vallen’ en op een wat hoger niveau te liggen dan verwacht. Iets minder dan de helft
van de begeleiders (45%) geeft aan dat de minorstagiairs wat betreft didactische vaardigheden ongeveer hetzelfde niveau hebben als stagiairs van de tweedegraadsopleiding. Volgens een even grote groep (43%) is het niveau echter lager.

Tabel 7.3 – Didactisch niveau van de educatieve minorstudenten, zoals vooraf verwacht en in de praktijk gebleken (oordeel van begeleidende leraren).
Didactisch niveau
lager dan een stagiair tweedegraadsopleiding
ongeveer gelijk aan stagiair tweedegraadsopleiding
ongeveer gelijk aan stagiair eerstegraadsopleiding
Totaal (100%)

verwachting
63%
29%
8%
n=65

ervaring
43%
45%
12%
n=65

Of het didactisch niveau na afronding van de minor voldoende is om als leraar te
werken in vmbo-t en onderbouw van havo en vwo, daarover verschillen de meningen.
Ruim een derde van de leraren (37%) vindt van wel, tegenover ruim een kwart (27%)
die vindt van niet (36% staat neutraal tegenover de stelling). Ook dit laat zien dat het
didactische niveau van de educatieve minorstudenten achter blijft hun vakinhoudelijke niveau, dat een ruime meerderheid als voldoende kwalificeert.
Oordeel studenten
Net als de leraren die ze begeleiden, zijn ook de studenten zelf minder positief over
hun didactische kwaliteiten dan over hun vakinhoudelijk niveau. Een vijfde geeft aan
onvoldoende voorbereid te zijn op de stage, zowel in algemeen-didactisch (22%) als
vakdidactisch opzicht (21%). Minder dan de helft van de voorbereiding in dit opzicht
voldoende (resp. 40% en 45%). Tijdens de stage hebben de meeste studenten wel
voldoende gelegenheid gehad om hun didactische vaardigheden te ontwikkelen
(79%). De helft vindt dat ze dankzij de educatieve minor voldoende pedagogische
kwaliteiten hebben ontwikkeld.
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Tabel 7.4 – Oordeel studenten over eigen didactische vaardigheden (voorbereiding
en toepassing)
onvoldoende
Voorbereiding op stage:
algemeen-didactisch
vakdidactisch
Ervaringen opgedaan tijdens stage:
ontwikkelen didactische vaardigheden

voldoende

22%
21%

38%
33%

40%
45%

4%

17%

79%

7.3 Bekwaamheidseisen SBL
Voldoen studenten die de educatieve minor hebben afgerond aan de bekwaamheidseisen? Zowel de studenten zelf als de leraren die de educatieve minorstudenten tijdens
hun stage hebben begeleid, vroegen we te beoordelen hoe de studenten scoorden op
de zeven competentiegebieden van SBL (gerelateerd aan de beperkte bevoegdheid
waar de minor voor opleidt). Bij de studenten gebeurde dit in de vorm van stellingen.
De leraren gaven per competentie 16 de door hen begeleide studenten een gemiddeld
oordeel op een vijfpuntsschaal.

Tabel 7.5 – Beoordeling EM-studenten op SBL-competenties door studenten zelf (%
eens met stellingen, per stelling en gemiddelde van stellingen per competenties) en
door stagebegeleiders (totaaloordeel: % voldoende/ goed).
Studenten Scholen
% (zeer)
%
eens
voldoende/
goed
Interpersoonlijke component
- ik ben bewust van invloed van eigen houding en gedrag op leerlingen
- ik heb voldoende kennis over communicatie en groepsprocessen om
goede samenwerking met en van de leerlingen tot stand te brengen
Gemiddeld oordeel interpersoonlijke component
Pedagogische component
- ik heb voldoende pedagogische kennis en vaardigheden om een veilige
leeromgeving tot stand te brengen
- ik ben voldoende in staat om de sociaal-emotionele en de morele
ontwikkeling van leerlingen te stimuleren
Gemiddeld oordeel pedagogische component

90%
61%

x
x

76%

98%

66%

x

54%

x

60%

78%

16 De ‘didactische en vakinhoudelijke competentie’ hebben we opgesplitst, zodat ze in totaal 8 i.p.v. 7
competenties beoordeelden.
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Studenten Scholen
% (zeer)
%
eens
voldoende/
goed
Vakinhoudelijke component
- ik heb voldoende vakinhoudelijke kennis en vaardigheid om leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen op goede manier vak eigen
kunnen maken
Gemiddeld oordeel vakinhoudelijke component
Didactische component
- ik heb voldoende didactische kennis en vaardigheid om leeromgeving
tot stand te brengen waarin leerlingen op goede manier vak eigen
kunnen maken
Gemiddeld oordeel didactische component
Organisatorische component
- ik heb voldoende organisatorische vaardigheden om voor de leerlingen
een overzichtelijk en ordelijk werkklimaat tot stand te brengen
- leerlingen weten bij mij waar ze aan toe zijn in de klas en met betrekking tot mijn onderwijsplanning
Gemiddeld oordeel organisatorische component
Samenwerking met collega's
- ik heb voldoende vaardigheden om goed samen te werken met
collega’s
- ik lever constructieve bijdrage aan vergaderingen en ander schooloverleg
Gemiddeld oordeel samenwerking met collega's
Samenwerking met omgeving
- ik heb voldoende vaardigheden om samen te werken met derden
(ouders, zorginstellingen) ten behoeve van de opleiding van leerlingen
- binnen de contacten met derden (ouders, zorginstellingen) kan ik
de opvattingen en werkwijzen op het gebied van samenwerken
verantwoorden
Gemiddeld oordeel samenwerking met omgeving
Reflectie en ontwikkeling
- ik heb voldoende vaardigheden tot zelfreflectie en professionele
ontwikkeling
- ik kan advies en commentaar van collega’s op mijn manier van lesgeven goed verwerken
Gemiddeld oordeel reflectie en ontwikkeling

82%

x

82%

81%

72%

x

72%

69%

72%

x

65%

x

68%

83%

80%

x

26%

x

53%

87%

41%

x

41%

x

41%

73%

90%

x

88%

x

89%

83%

Op alle competenties beoordeelt een (zeer) ruime meerderheid van de leraren de
studenten als ‘voldoende’ of ‘goed’. Het best scoren studenten in hun ogen op ‘interpersoonlijk competent’, ‘samenwerking met collega’s’, ‘organisatorische component’
en ‘reflectie en ontwikkeling’. De vaardigheden op de ‘didactische component’ en
39

‘samenwerking met omgeving’ beoordelen ze relatief wat lager. Toch vindt slechts
een kleine minderheid dat deze vaardigheden onvoldoende zijn (resp. 10% en 8% niet in de tabel).
In grote lijnen komt de beoordeling door de begeleiders overeen met de eigen oordelen van studenten over hun competenties. Studenten menen vooral te beschikken over
de nodige kennis en vaardigheden die horen bij ‘reflectie en ontwikkeling’, ‘vakinhoudelijk competent’ en ‘interpersoonlijkcompetent’. Deze drie competenties werden
ook door de leraren hoog gewaardeerd. Op de competenties ‘pedagogische component’, ‘samenwerking met collega’s’ en ‘samenwerking met omgeving’ schatten ze
zichzelf nog wat minder hoog in. Bij ‘samenwerking met ‘collega’s’ wordt de lage
totaalscore veroorzaakt door een lage zelfbeoordeling op ‘inbreng bij vergadering en
ander overleg’ – iets waar stagiairs logischerwijs ook maar weinig ervaring mee opdoen. Het goed samenwerken met collega’s op zich gaat hen naar eigen zeggen duidelijk beter af; iets wat ook aansluit bij de ervaringen van de leraren (die hen op ‘samenwerking met collega’s’ goed beoordelen). Ook de lage score op ‘samenwerking
met omgeving’ kan verklaard worden doordat stagiairs nauwelijks ervaring opdoen
met samenwerking met derden zoals ouders en zorginstellingen.
Een paar opmerkingen over de kwaliteit van de studenten door hun
begeleiders:
Positief:
• De input was fantastisch. Een verademing! Volgend jaar graag weer zo'n kanjer.
• Ik had een natuurtalent.
• Wel is merkbaar dat deze studenten stof snel oppikken.
• De studenten leerden razend snel en waren zeer ambitieus.
• Het is ongelofelijk hoe een student politicologie geschiedenis aan 3 havo leerlingen aan de
man/vrouw weet te brengen. Funky, swingend en gedegen.
• Ik prijs mijzelf gelukkig met de stagiair die ik onder mijn hoede had. Flitsende powerpoints,
gedegen voorbereiding, goede aansluiting bij de belevingswereld van Havo 3 leerlingen,
creatief, humoristisch, begaan, filosofisch/bespiegelend/wijs, sympathiek, collegiaal (!).
Minder positief/kritisch:
• Hij wist veel basale dingen niet, maar las zich ook niet in voor de les. Hij gaf vaak verkeerde
informatie aan de onderbouwleerlingen.
• Inhoudelijk is er niets mis, pedagogisch wel.
• Kennisniveau was minder dan van excellente examenkandidaat. Interpersoonlijk waren deze
twee stagiairs nog erg kinderlijk.
• Leerlinge had weinig inhoudelijke vakkennis. Dat kan ook niet als je gelijk met je opleiding
de stage gaat doen.
• Vakinhoudelijk niveau wisselt.
• Tweedegraadsstudenten van een HBO ontwikkelen zich geleidelijk. De minor heeft alleen
zijn eigen middelbare schooltijd als referentiekader. Dat is echt een gemis.
• Een half jaar is te weinig tijd om tot alle bovenstaande competenties te kunnen komen.
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7.4 Conclusie: voldoende vaardigheden?
Uit het voorgaande blijkt dat de meeste studenten na afronding van de minor ‘voldoende’ of zelfs ‘goed’ scoren op de competentiegebieden van SBL. De vakinhoudelijke bagage wordt echter duidelijk beter beoordeeld dan hun (vak)didactische vaardigheden. Een kwart van de leraren die studenten begeleid, heeft (27%), vindt dat
studenten na de minor over onvoldoende didactische vaardigheden beschikken om als
leraar te werken (zie Tabel 7.6)
Als het om vakinhoudelijke kennis gaat, is dit 12 procent.
Wanneer ze de ‘totale vaardigheden om als leraar te gaan werken’ van educatieve
minorstudenten vergelijken met beginnende tweedegraadsleraren, dan zijn deze volgens 40 procent van de stageleraren ‘lager’ en volgens 46 procent ‘(ongeveer) gelijk’.
Een kleine groep noemt ze zelfs hoger (15%).
Er blijken maar weinig scholen te zijn die liever een leraar met een educatieve minor
zouden aannemen dan een beginnende tweedegraadsdocent. Dit hangt waarschijnlijk
samen met de (verwachte) intensievere begeleiding van deze eerste groep. De zorg
die met name geuit is door de VO-raad, dat educatieve minor-leraren de tweedegraadsleraren op de arbeidsmarkt gaan verdringen, lijkt dan ook niet reëel.
Een minderheid (16%) van de leraren vindt dat studenten die na de educatieve minor
les gaan geven, verplicht zouden moeten worden aan een eerstegraads te beginnen.
De meesten zijn het hier niet mee eens (54%) of staan er neutraal tegenover (30%).

Tabel 7.6 - Stellingen over studenten na afronding van educatieve minor (oordeel van
begeleidende leraren en stagecoördinatoren)
Studenten die educatieve minor hebben afgerond…
- hebben voldoende didactische kwaliteiten om als leraar te werken
in vmbo-t en onderbouw van havo en vwo
- hebben voldoende vakinhoudelijke kennis om als leraar te werken
in vmbo-t en onderbouw van havo en vwo
- zou ik liever op onze school aannemen dan een leraar die net van
de tweedegraadsopleiding komt
- hebben veel begeleiding nodig wanneer ze meteen na hun bachelor
voor de klas komen te staan
- zouden alleen als leraar mogen werken wanneer ze daarnaast aan
de eerstegraadsopleiding beginnen
Totale leraarskwaliteiten na afronding educatieve minor
in vergelijking met beginnende tweedegraadsleraren

%(zeer) neutraal % (zeer)
oneens
eens
27%
36%
37%
12%

16%

72%

53%

34%

13%

10%

15%

75%

54%

30%

16%

lager
40%

gelijk
46%

hoger
15%
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De meeste studenten zijn zelf van mening dat ze tijdens de educatieve minor voldoende vaardigheden hebben opgedaan om als leraar aan de slag te zijn (55%). Een
minderheid van 13 procent is het hier niet mee eens. De overige 31 procent zit tussen
deze meningen in (‘neutraal’).
Opmerkingen door begeleiders over de benodigde begeleiding in vergelijking
met andere stagiairs:
• De begeleiding is intensiever, omdat de studenten geen onderwijservaring hebben en in korte tijd

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
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wel alle aspecten van het leraarschap onder de knie moeten krijgen. Daarnaast is ook het opleidingstraject anders en daarmee het leertraject op school.
De minor studenten konden beter op zichzelf reflecteren, accepteerden feedback positief en verwerkte feedback in hun volgende les(sen) allemaal beter dan tweedegraads-HBO-studenten die ik
tot nu toe begeleid heb.
De vaardigheden moeten in zeer korte tijd opgedaan worden, terwijl de basis nog niet zo solide is
zoals bijvoorbeeld bij eerstegraads-post-master-studenten. tweedegraadsstudenten hebben veel
meer tijd om zich te ontwikkelen. Eigenlijk is het een onmogelijke opgave in max 10 weken.
Deze studenten moeten in een korte tijd ontzettend veel uitvoeren en bereiken waardoor je voor
iedere stap maar een korte periode hebt om het te bekijken en bespreken. Hierdoor kan je ze moeilijk maar even een keer laten zwemmen.
Een tweedegraads is meer aanwezig waardoor je meer kan oefenen met vaardigheden.
Minoren opleiden op een havo/vwo(+gym)-school voor het tweedegraadsgebied is eigenlijk niet
correct want de meesten komen( als ze niet verder studeren) immers op het vmbo terecht en daarvoor mag je wel speciaal opgeleid worden.
Het moest veel compacter , omdat je zo weinig tijd hebt. En als de leerling het dan niet haal dan
is dat niet eens verwijtbaar. Wie kan nou na een half jaar al lesgeven?
Je doet het een paar weken voor en prompt doet men je na, met 'upgrades', zoals dat tegenwoordig
heet, met name op ICT-gebied.
Studenten zijn meer stuurbaar en plooibaar en leren erg snel.
Waar reflectie nodig is, moet je ze hier aan de hand doorheen leiden. Veel meer op vakinhoud
controleren en bijsturen.
Ze heben geen didiactische achtergrond en daar gaat dus erg veel aandacht naar uit. Ze hebben in
principe ook niet eerst gekozen voor lerarenopleiding een tweedegrader wel.

8 Na de educatieve minor

Op dit moment is het nog te vroeg om vast te kunnen stellen hoe groot de doorstroom
is naar de eerstegraadsopleiding 17, laat staan wat studenten daarna gaan doen. Op
basis van de plannen die studenten in de enquête aangeven kunnen we echter wel een
eerste (voorlopige) indruk krijgen.

8.1 Plannen na de bachelor
Tweederde van de educatieve minorstudenten (68%) is van plan om na de bachelor
door te studeren in een (vakinhoudelijke) master. Meestal gaat het dan om een vakinhoudelijke master. Ongeveer een derde verwacht door te gaan met een vakinhoudelijke master, en aansluitend de eerstegraadsopleiding te gaan doen (zie Tabel 8.1). Bijna
een vijfde van de studenten (18%) zegt na afronding van de bachelor waarschijnlijk
meteen als leraar aan de slag te gaan, zonder nog een vakinhoudelijke master te doen.
Nog eens 8 procent zegt een vakinhoudelijke master te willen combineren met een
baan als leraar. Samen verwacht dus ongeveer een kwart van de studenten na de bachelor te gaan werken, als leraar met beperkte tweedegraadsbevoegdheid.

Tabel 8.1 – Plannen van studenten na de bachelor
Na mijn bachelor ga ik waarschijnlijk … doen:
(alleen) vakinhoudelijke master
vakinhoudelijke master met aansluitend eerstegraadsopleiding
vakinhoudelijke master in combinatie met werk als leraar
geen vakinhoudelijke master, maar (meteen) aan het werk als leraar
anders (o.a. andere studie/master, andere baan, reizen)
Totaal

29%
31%
8%
18%
14%
100%

De studenten is ook gevraagd wat hun toekomstplannen waren, toen ze aan de educatieve minor begonnen. Door de plannen aan het begin en het eind te combineren,
kunnen we zien of hun plannen tijdens de minor zijn veranderd. Van de studenten die
17 Voordat studenten na hun bachelor aan de eerstegraadsopleiding kunnen beginnen, moeten ze eerst
nog een vakinhoudelijke master volgen.
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aangaven bij het begin van de minor ‘waarschijnlijk niet’ voor het leraarsvak te kiezen (een minderheid), geeft 15 procent aan het eind van de minor aan, als leraar te
willen gaan werken (al dan niet in combinatie met een vakinhoudelijke master). Nog
eens 15 procent van hen geeft aan de eerstegraadsopleiding te willen gaan doen, na
afronding van een vakinhoudelijke master. Hoewel het hierbij ‘slechts’ om intenties
gaat, kan dit voorzichtig geïnterpreteerd worden als ‘winst’ voor het onderwijs.

Tabel 8.2 – Plannen van studenten na de bachelor, uitgesplitst naar plannen aan het
begin van de educatieve minor (al dan niet van plan leraar te worden)

Na mijn bachelor ga ik waarschijnlijk … doen:
vakinhoudelijke master
geen vakinhoudelijke master, maar (meteen) aan het werk als
leraar
vakinhoudelijke master in combinatie met werk als leraar
vakinhoudelijke master met aansluitend eerstegraadsopleiding
anders (o.a. andere studie/master, andere baan, reizen)
Totaal (100%)

Vooraf van plan na studie
leraarsvak te kiezen?
waarschijnlijk waarschijnlijk
wel
niet
15%
51%
27%
5%
7%
40%
10%
N=70

10%
15%
20%
N=43

Van de studenten die vooraf verwachtten ‘waarschijnlijk niet’ de eerstegraadsopleiding te gaan doen, geeft 9 procent aan het eind van de minor aan alsnog van plan te
zijn de eerstegraads te volgen (aansluitend op een vakinhoudelijke master). Opvallend
is dat ditzelfde geldt voor ‘slechts’ de helft van de mensen die vooraf juist aangaven
‘waarschijnlijk wel’ de eerstegraadsopleiding te gaan doen. Het kan echter zijn dat
een deel van de mensen die aangeeft aan het werk te willen als leraar, later alsnog
voor de eerstegraadsopleiding kiest.
Belangrijkste redenen om af te zien van de eerstegraadsopleiding is dat men voorlopig de beperkte bevoegdheid voldoende vindt, of dat men een andere masteropleiding
wil gaan volgen (bv. gericht op onderzoek).
De stagescholen verwachten overwegend dat door de educatieve minor de instroom in
de eerstegraadsopleiding zal toenemen (61%).
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Tabel 8.3 – Plannen van studenten na de bachelor, uitgesplitst naar plannen aan het
begin van de educatieve minor (al dan niet van plan eerstegraads te gaan doen)
Vooraf van plan eerstegraads:
Na mijn bachelor ga ik waarschijnlijk … doen:
vakinhoudelijke master
geen vakinhoudelijke master, maar (meteen) aan het werk als
leraar
vakinhoudelijke master in combinatie met werk als leraar
vakinhoudelijke master met aansluitend eerstegraadsopleiding
anders (o.a. andere studie/master, andere baan, reizen)
Totaal (100%)

waarschijnlijk
wel
20%
7%

waarschijnlijk
niet
38%
30%

9%
51%
13%
N=58

8%
9%
15%
N=55

8.2 Na de minor aan de slag als leraar
Aan het eind van de minor blijkt een op de vijf studenten (22%) al een baan als leraar
gevonden te hebben. Hierbij zit ook een enkeling die al voor de minor (onbevoegd)
als leraar werkte. De studenten die een onderwijsbaan hebben gevonden, hebben
meestal een relatief kleine aanstelling: gemiddeld 11 uur per week. Dit strookt met
het feit dat deze minor-leraren vaak nog (verder) studeren. Het gaat meestal om lessen
aan (onderbouw) havo/vwo-klassen (40%) of klassen van alle schooltypen (36%).
De vakken die ze gaan geven, beslaan vrijwel het hele spectrum: aardrijkskunde (2),
biologie (2), Duits, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis (2), godsdienst/ levensbeschouwing (3), natuur-/scheikunde, Nederlands, rekenvaardigheid, scheikunde,
Spaans en wiskunde (2).

Tabel 8.4 – Soort aanstelling (onderwijsniveau) van minorstudenten die al onderwijsbaan hebben gevonden (N=25)
Aanstelling voor:
alleen vmbo-t
vmbo-t/havo
vmbo-t/havo/vwo
havo/vwo
alleen vwo
Totaal (100%)

16%
4%
36%
40%
4%
N=25
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8.3 Bereidheid scholen minorstudenten aan te nemen
Aan de stagecoordinatoren is gevraagd of hun school een educatieve minorstudent
zou willen aannemen als leraar (na afronding van minor en bachelor). Een op de vijf
coördinatoren antwoordt al een student een baan aangeboden te hebben en nog eens
73 procent zegt dat zeker te overwegen, als de situatie zich voordoet. Slechts een
enkele school geeft aan dit niet van plan te zijn. Het gaat dan om een gymnasium dat
alleen eerstegraadsdocenten aanneemt, maar ook om een school met heel slechte
ervaringen met een minorstudent.

Tabel 8.5 – Bereidheid van scholen om educatieve minorstudent aan te nemen. Oordeel van stagecoördinatoren
Educatieve minorstudenten aannemen als leraar?

% scholen

ja, we hebben al een student een baan aangeboden

21%

ja, als de situatie zich voordoet, overwegen we dat zeker

73%

nee, dat zijn we niet van plan
Totaal (100%)

6%
N=33

Scholen werd gevraagd of ze aan leraren die (alleen) de educatieve minor hebben
gedaan, de voorwaarde zouden stellen dat ze hun eerstegraads bevoegdheid gaan
halen? Een op de tien scholen zegt dat ‘zeker’ als eis te stellen. De helft van de coördinatoren verwacht echter niet dat deze eis gesteld zal worden. Van de zeven scholen
die al een educatieve minor-leraar heeft aangenomen, zegt één school dit als eis gesteld te hebben.

Tabel 8.6 – Moeten educatieve minor-leraren verplicht worden hun eerstegraads te
halen? Oordeel van stagecoördinatoren
Eerstegraads worden voorwaarde voor educatieveminor-leraren?

% scholen

ja, zeker

10%

ja, waarschijnlijk wel

26%

nee

48%

anders, namelijk..
Totaal (100%)
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16%
N=31

De meeste scholen verwachten dat beginnende leraren na de educatieve minor meer
begeleiding nodig zullen hebben dan beginnende leraren van de tweedegraadsopleiding. Een derde verwacht dat dit ‘veel meer’ is, en een derde dat dit ‘iets meer’ is.
Ruim een kwart (28%) verwacht dat het vergelijkbaar is.

Tabel 8.7 – Verwachting over begeleiding die educatieve minor-leraren nodig hebben. Oordeel van leraren en coördinatoren (N=69)
Hoeveel begeleiding hebben beginnende educatieveminor-leraren nodig?

% scholen

veel meer dan beginnende leraar van tweedegraadsopleiding
iets meer dan beginnende leraar van tweedegraadsopleiding

32%
33%

vergelijkbaar met beginnende leraar van tweedegraadsopleiding

28%

anders, namelijk...

7%
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