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Worldcafé naar aanleiding van 

Ruim baan voor leraren
Een nieuw perspectief op het leraarschap

Velon/Velov Congres

19 maart 2019

Martine Braaksma
raadsadviseur 
Onderwijsraad

Niek van den Berg, Regie 
Driessen, Gerjon Elings 
e.a. Velon Ledenraad

Vraag en advies

 Vraag: Hoe kunnen opleidings- en arbeidsstructuur 
op termijn bijdragen aan zowel voldoende als goede 
leraren?

 Antwoord: Verruim het loopbaan- en 
ontwikkelperspectief van leraren 

• Ruimere onderwijsbevoegdheden 

• Ontwikkelmodel voor loopbaan en professionalisering
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Positieve gevolgen

 Meer mogelijkheden voor mobiliteit van leraren 

 Een aantrekkelijker beroep 

 Meer kansen voor onderwijskwaliteit en vernieuwing

 Een betere start voor beginnende leraren

Opleidingsstructuur

 Clustering van onderwijsbevoegdheden in 
combinatie met specialisaties (NB: hoeft niet 
volgtijdelijk)
• Brede generieke basis, want de kern is gelijk

• Cluster van verwante onderwijssectoren en vakken, bijv.

• jonge kind (voorschool + groep 1 en 2 po)
• 10-14-jarigen (bovenbouw po + onderbouw vo)
• bèta (natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie)

• Vakinhoudelijke specialisaties (voor vakken bovenbouw 
havo/vwo en beroepsspecifieke vakken in (v)mbo)
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Arbeidsstructuur

 Ontwikkelmodel op scholen voor loopbaan en 
professionalisering
• Formuleer duidelijke visie op loopbaanontwikkeling en 

professionalisering

• Richt taak- en scholingsbeleid hierop structureel in

 Doordenk en aanvaard (financiële) consequenties 
• Bijv. één cao en loongebouw voor po, vo, mbo en 

voorschoolse educatie

m.braaksma@onderwijsraad.nl
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Gespreksthema’s worldcafé

 Loopbaanmogelijkheden voor leraren 

 Onderwijs- en organisatieontwikkeling

 Samen opleiden

 Lerarenopleidingen en verschillen/overeenkomsten 
tussen onderwijssectoren (en vakken)

Café Etiquette

 Focus op datgene dat belangrijk is 

 Deel je gedachten

 Spreek met je verstand en je hart

 Luister om te begrijpen

 Koppel en verbind ideeën

 Luister samen voor diepere inzichten en vragen

 Speel, krabbel en teken op het tafellaken

 Maak lol en heb plezier!
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Tafeldames en -heer worldcafé

 Régie Driessen
 Gerjon Elings
 Elsje Huy
 Peter Lorist
 Jantsje van der Wal 
 Wilma Weekenstroo

Allen lid van de Velon ledenraad

Gespreksthema’s worldcafé

 Loopbaanmogelijkheden voor leraren 

 Onderwijs- en organisatieontwikkeling

 Samen opleiden

 Lerarenopleidingen en verschillen/overeenkomsten 
tussen onderwijssectoren (en vakken)
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https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2018/ruim-
baan-voor-leraren/item7699

Meer lezen?

Reacties?

Tweet mee op 
https://twitter.com/Lerarenopleider/status/110795
2880437350

Mail naar
• m.braaksma@onderwijsraad.nl

• r.driessen@aosmiddenbrabant.nl

• gerjon.elings@inholland.nl

• n.van.den.berg@aeres.nl
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Hoe verder?

 Maak gebruik van de ‘visuele notulen’ van De 
Clipjesfabriek, over circa 2 weken beschikbaar 

 Praat erover door met je collega’s

 Neem deel aan regionale gesprekken OCW


