
3 / 2022 7

T E G E N S P R A A K

Scholen en besturen zien in toenemende mate com-
plexe opgaven op zich afkomen als gevolg van poli-
tiek-bestuurlijke ontwikkelingen (zoals het leraren- 
tekort), sociaaleconomische ontwikkelingen (zoals 

groeiende kansenongelijkheid) en onderwijskundig maat-
schappelijke ontwikkelingen (zoals het versterken van het eige-
naarschap van leerlingen over het eigen leerproces). Al is ons 
onderwijssysteem van hoge kwaliteit, deze uitdagingen voeren 
een enorme druk uit op de onderwijskwaliteit. Het lerarente-
kort rijst de pan uit en het wordt steeds moeilijker, soms 
onmogelijk zelfs, om (goede) leraren voor de klas te krijgen en 
ze daar te houden.

ANDERS OPGELEIDEN
Tegelijkertijd zien we een toestroom van anders opgeleide 
leraren het onderwijs instromen (Inspectie van het  
Onderwijs, 2020). Zo zijn er steeds meer leraren die een 
hbo-masteropleiding hebben afgerond of door een wo-master 
een academische titel dragen. Denk hierbij ook aan zij- 
instromers, leraren van universitaire pabo’s, gepromoveerde 
leraren, leraren die via een andere route het onderwijs in zijn 
gekomen of leraren die zich binnen hun opleiding hebben 
gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep of een specifiek 
onderwerp. Opleidingsroutes anders dan de reguliere oplei-
dingen tot leraar zorgen ervoor dat leraren, naast een vaste 
pedagogische en didactische basis, verschillende vaardighe-
den en kwaliteiten ontwikkelen die van toegevoegde waarde 
kunnen zijn in het onderwijs en die nieuwe kansen bieden 
om het onderwijs te verrijken. Dit zorgt voor diversiteit in 
onderwijsteams met leraren die in achtergrond, kennis en 
vaardigheden van elkaar verschillen. 

ELKE LERAAR IS ANDERS. 
EN DAT IS MAAR GOED OOK

HET BELANG VAN DIVERSITEIT
Het werken met breed samengestelde teams die werken op 
basis van erkende ongelijkheid en gedeelde verantwoordelijk-
heid kan voor scholen een kans zijn hun organisatie anders  

in te richten. Het kan op een informele manier zichtbaar 
worden bij contact in de wandelgangen en tijdens team- 
overleg over vakinhoudelijke of onderwijskundige aspecten 
(Kennisrotonde, 2020). Meer formeel ingekaderd is de diversi-
teit onder leraren te zien in kennisnetwerken, ontwikkel- 
groepen, docentonderzoek, gezamenlijk lessen ontwerpen en 

Het is voor schoolleiders en bestuurders een grote uitdaging om (goede) leraren 
voor de klas te krijgen en ze daar te houden. Daarom staat het huidige onderwijs- 

systeem momenteel sterk onder druk. Mijn verwachting is dat een kernvariabele in 
deze discussie de flexibiliteit en gevarieerdheid van onderwijsteams zal zijn. Teams 
waarin leraren vanuit hun eigen vaardigheden en kwaliteiten een gefundeerde bij-

drage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs. Echter, het is niet vanzelfspre-
kend dat de diversiteit aan vaardigheden en kwaliteiten van leraren in een team 
benut wordt. Schoolleiders weten niet altijd raad met anders-opgeleide leraren, 

bestuurders voeren hierop zwak of geen HR-beleid en opleidingen sluiten nauwe-
lijks aan op de diverse samenstellingen van onderwijsteams. Dit artikel is een  

pleidooi voor de benutting van diversiteit in onderwijsteams en de erkenning van  
ongelijkheid onder leraren.
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BENUT DE DIVERSITEIT

DOOR GEBREK AAN UITDAGING 
VERLATEN ACADEMISCHE 
LERAREN VAAK VOORTIJDIG 
HET ONDERWIJS

TEGENSPRAAK
‘Als je doet wat je altijd deed, dan
krijg je wat je altijd kreeg’. In deze
rubriek laten we mensen aan het
woord die vragen stellen bij het
gangbare, een andere mening hebben
over onderwijs dan we gewend
zijn en ons aan het denken zetten.
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wederzijds lesbezoek. Door een verscheidenheid aan kwalitei-
ten in het team kan expertise, zoals een orthopedagoog, coach, 
vakleraar of onderwijskundige, binnen de eigen schoolcontext 
gezocht worden in plaats van dit extern aan te kopen. Dit is 
niet alleen een oplossing voor het lerarentekort, maar het 
bevordert ook de onderwijskwaliteit, creëert loopbaanpaden 

voor leraren, brengt werkgeluk, stimuleert innovatiecultuur, 
bevordert gespreid leiderschap en sluit aan bij de ontwikkeling 
van (nieuwe) opleidingen en toestroom van anders opgeleide 
leraren. Bovendien kan er door gebruik te maken van de uit-
eenlopende leraarvaardigheden in een onderwijsteam voor 
zowel een krachtige ontwikkeling van leraren als voor een 
krachtige ontwikkeling van alle leerlingen worden gezorgd.

WEINIG BENUT
Hoewel de verscheidenheid aan kwaliteiten en vaardigheden 
onder leraren in het onderwijs groeit en daarmee de diversiteit 

T E G E N S P R A A K

in schoolteams toeneemt, worden de verschillende vaardighe-
den en expertises van anders opgeleide leraren nog weinig 
benut op scholen, zo blijkt uit onderzoek van Broeks et al. 
(2018), uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW 
en de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). 
Recent verscheen ook het onderzoek van Coenen et al. (2021) 
over de inzet, benutting en waardering van academisch opge-
leide leraren. Zij hadden dezelfde boodschap: ‘academische 
leraren worden steeds beter ingezet, maar nog veel kansen 
blijven nog onbenut’ (p 64). Daarom verlaten deze leraren 
vaak voortijdig het onderwijs. Buiten de school vinden zij 
meer cognitieve uitdaging (vaak ook nog met betere arbeids-
voorwaarden; Coenen et al., 2021). Voor zowel het individu 
als voor de ontwikkeling van de schoolorganisatie is dat een 
gemiste kans, terwijl juist nu de tekortenproblematiek min of 
meer dwingt het ‘anders’ op te lossen. 

LIEVER ARM DAN RIJK?
De vraag is of schoolbesturen en schoolleiders hun organisatie 
willen veranderen, zodat de vaardigheden en kwaliteiten van 
anders opgeleide leraren optimaal benut kunnen worden. Is er 
eigenlijk wel behoefte aan academisch opgeleide leraren of lera-
ren vanuit andere beroepsgroepen? Juist omdat zij kritisch en 
analytisch kunnen zijn en omdat zij soms buiten de gebaande 
paden denken en handelen, kunnen ze een bedreiging vormen 
voor de gevestigde cultuur op een basisschool. Zowel voor de 

HEB HET LEF OM LERAREN 
ANDERE POSITIES IN HET 
TEAM TE GEVEN DIE BETER 
BIJ ZE PASSEN
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schoolleiding als voor hun regulier opgeleide collega’s. Anders 
opgeleide leraren kunnen de neiging hebben zich bezig te hou-
den met schooloverstijgende onderwerpen die een ‘gewone’ 
leraar niets aan gaan. ‘Ga maar gewoon lesgeven’, hoor je dan 
vaak, of ‘Stel niet zo veel vragen, dat kost zoveel tijd’. 

BEROEPSBEELD VAN DE LERAAR
Dit komt volgens Snoek (2021) mede door het beroepsbeeld 
van de leraar. Dit biedt weinig ruimte voor verschillende loop-
banen. Vaak zijn leraren gevangen in een net van voorschriften 
en procedures dat maakt dat ze in een ‘uitvoeringsstand’ gaan 
staan, wat het aanspreken van elkaars kwaliteiten en vaardig- 
heden niet bevordert. Vermeulen en Vermeulen (2021) geven 
ook de organisatievorm van het onderwijs als reden. Hierin 
staat het individualisme van de leraar centraal. Al is ons 
Nederlandse onderwijssysteem van hoge kwaliteit, toch is er 
weinig aandacht voor de manier waarop het beroep van leraar 
vorm krijgt en met name voor de ontwikkelmogelijkheden die 
er (al dan niet) zijn. Dat probleem wordt ook zichtbaar in het 
huidige lerarentekort. Het beroep van leraar is immers niet een 
beroep dat een grote aantrekkingskracht heeft op veel jongeren 
en ook niet een beroep waarin iedere leraar gedurende lange 
tijd met passie kan en wil blijven werken.

LERARENOPLEIDINGEN
Een andere oorzaak van het niet benutten van diversiteit in 
onderwijsteams ligt volgens Geerdink (2021) bij de leraren- 

 opleidingen. Volgens haar is de homogene samenstelling van 
onderwijsteams in het basisonderwijs een direct gevolg van de 
samenstelling van de studentenpopulatie op de lerarenoplei-
ding (pabo). En die is – voor een groot deel als gevolg van de 
keuzes die jongeren maken – homogeen samengesteld en verre 
van een afspiegeling van de leerlingenpopulatie op een school. 
Het geslacht, de etniciteit en de vooropleiding zijn aspecten 
van de identiteit van een pabostudent waarover het meestal 
gaat. 

BENUT DE DIVERSITEIT!
De kernvariabele in deze discussie is dus de flexibiliteit en 
gevarieerdheid van onderwijsteams. Om dit te stimuleren en 
de verschillen tussen leraren te erkennen is heel bewust aan-
dacht nodig, want dat gaat niet vanzelf. Schoolleiders, bestuur-
ders, leraren en opleidingen hebben hier een belangrijk aan-
deel in. Van schoolleider en bestuurders wordt verwacht dat zij 
een heldere visie verwoorden, verwijzend naar de doelstellin-
gen en principes in de schoolorganisatie, waarbij tegemoetge-
komen wordt aan de ontwikkelbehoeften van individuele 
onderwijsprofessionals en voldoende ondersteuning wordt 
geboden voor de (door)ontwikkeling van hun vaardigheden en 
kwaliteiten. Dit vraagt om gespreid leiderschap, waarbij lera-
ren met leiderschapskwaliteiten in hun kracht worden gezet. 
Dit vraagt ook om lef om leraren andere posities in het team te 
geven die passend zijn bij hun kwaliteiten en vaardigheden. En 
hen daarvoor passend te belonen. Leraren zouden voor zichzelf 
op moeten komen en aan collega’s en leidinggevenden laten 
weten en laten zien welke kwaliteiten en vaardigheden zij van-
uit hun vooropleiding of achtergrond de school innemen. 
Lerarenopleidingen zouden flexibeler kunnen opleiden en 
daardoor meer studenten aantrekken en die succesvol laten 
door- en uitstromen. Duidelijke samenwerkingsafspraken tus-
sen scholen en opleidingen over diversiteit kunnen leiden tot 
het doorbreken van de keten die de homogeniteit in stand 
houdt. Dit is belangrijk, mede om het feit dat er steeds meer 
initiatieven ontstaan om leraren op te leiden, zoals de Educa-
tieve Master voor Primair Onderwijs (EMPO; Kortekaas- 
Rijlaarsdam & Raijmakers, 2021). Dergelijke initiatieven vra-
gen van het werkveld om ruimte binnen de scholen, heldere 
(doorgroei)perspectieven en beloning naar kunde en prestatie. 
Het beter inbedden van álle leraren in de school is niet alleen 
essentieel om hen te behouden voor het onderwijs, maar komt 
bovenal de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Want ja, elke 
leraar is anders. En dat is maar goed ook.
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