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Een dynamisch beroep

Een beroepsbeeld voor de 

docent mbo

Marco Snoek



WAT HEB JE NODIG ALS DOCENT MBO?
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OF …

WAT KUN JE WORDEN ALS DOCENT MBO?



EEN INSPIRERENDE LOOPBAAN!?
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HET BELANG VAN CARRIÈREPERSPECTIEF

Bahlmann, Eustatia, Pillen-Warmerdam (2018). 
Optimale Inrichting van de lerarenopleidingen.
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Of …

Zonder ondersteuning 
…



MENTALE MODELLEN OVER 

LOOPBANEN

Docent

Bestuurder

Directeur

Teamleider

Verticaal, formeel, 
positioneel

LB

LD

LC



LOOPBANEN ALS VOORTDUREND

KEUZEPROCES

Horizontaal en verticaal



EEN MEER DYNAMISCH BEELD

8

Wat na 4 jaar opleiding

En 3 jaar inductie?

Nog 40 jaar te gaan!
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Bron: Snoek, M.; de Wit, B.; Dengerink, J.; van der Wolk, W.; van 
Eldik, S.; & Wirtz, N. (2017). Een beroepsbeeld voor de leraar. 
Over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs.

www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl

http://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/


TOEGESPITST OP HET MBO
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BEWEGINGEN BINNEN HET 

BEROEPSBEELD

Verdieping
• In opleiding
• Starter
• Ervaren
• Expert

Vraagstukken
• Selectie/toelating
• Ondersteuning
• Facilitering
• Erkenning

Verbreding
• Het verzorgen van onderwijs voor studenten
• Het vernieuwen van beroepsonderwijs
• Het organiseren van onderwijs
• Het leren van en met collega’s



BEDOELD ALS INSPIRATIEBRON

Pas het aan!

Neem regie!

Maak beleid!

Ga in gesprek!
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*

* Maar met steun van MBO-raad, BVMBO, vakbonden …



LOB VOOR DOCENTEN?
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VRAGEN DIE DIT OPROEPT

In hoeverre zijn de verwachtingen die we hebben van startende docenten 
beroepsonderwijs realistisch in de wetenschap dat we te maken 
hebben met 

• jongeren die na een vierjarige opleiding kennis moeten hebben van 
hun beroepscompetenties en ook nog van het werkveld waar ze 
straks voor opleiden? 

• zij-instromers die in een jaar tijd een beroepsidentiteit als docent en 
alle kennis en vaardigheden die daar bij horen moeten ontwikkelen?

Wat zijn de implicaties van de eerste (retorische) vraag voor 
lerarenopleidingen, mbo-instellingen en docenten beroepsonderwijs 
zelf?

Wat betekent het besef dat het beroep docent beroepsonderwijs een 
beroep is waarin je je blijft ontwikkelen in bekwaamheid en rollen, voor 
ondersteuningstrajecten die lerarenopleidingen en mbo-instellingen 
aanbieden voor docenten tijdens hun loopbaan?
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