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uitgesteld moet worden. Tegelijkertijd is er nu juist een 

dynamiek richting vernieuwing binnen de instellingen. Als 

je die beweging stillegt, is het risico dat mensen achterover 

gaan leunen en krijg je ontwikkeling niet makkelijk opnieuw 

op gang. De geruchtenmachine draait op volle toeren. Het 

is lastig een plan te trekken in een dergelijke situatie. Maar 

in de kenniskring leeft ook de overtuiging dat instellingen 

binnen de agenda van FoV best nog eigen keuzen kunnen 

maken. Karel Vissers ‘vaar je eigen koers’ galmt nog na. 

Maar hoe doe je dat, je eigen koers varen? Communicatie in 

de organisatie speelt daarin een belangrijke rol. Die kan bij-

dragen aan een gemeenschappelijke taal en gedeelde beelden 

over wat er op de organisatie afkomt en wat te doen staat. 

Het tempo van verandering is hoog. Dat vraagt van de instel-

lingen een inrichting die maakt dat ze op ‘meta-niveau’ klaar 

zijn om mee te veranderen. Bij een aantal instellingen neemt 

de bemoeienis van bestuurders met het onderwijs toe. Dat 

wordt als prettig ervaren. 

Het bevorderen van een gemeenschappelijke taal raakt ook 

aan het onderwerp standaardisering van de organisatie. Bij 

de ene instelling verschilt de inrichting van het onderwijs per 

opleiding, bij de andere ligt er meer vast in modellen of in 

een model, van een gemeenschappelijk stagemodel tot een 

centrale examenstandaard. De afweging is: hoeveel leg je 

vast en hoeveel vrijheid krijgen de teams? Soms komt het 

vliegwiel voor standaardisering uit een onverwachte hoek: als 

‘bijvangst’ van bijvoorbeeld het gebruik van een elektronische 

leeromgeving of van studiewijzers. 

De kenniskring staat stil bij het plotselinge overlijden van 

Karel Visser, onderzoeker bij ecbo. Vorige bijeenkomst was 

Karel nog te gast bij de kenniskring en sprak hij over onder-

zoek met een duidelijke boodschap aan de deelnemers: “Vaar 

op je eigen kompas.” 

Onrust in mbo-land. Het actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ 

(FoV) legt veel werk op het bordje van de instellingen. En 

brengt ook onrust, doordat een aantal elementen van het plan 

nog in de lucht hangt. Zo leeft er bijvoorbeeld grote twijfel 

over tijdige oplevering van de nieuwe kwalificatiedossiers. 

Uit het werkveld komen signalen dat invoering ervan daarom 

Sinds een aantal jaren komt onder de vlag 
van ecbo een vaste kern van zo’n 12 roc- 
en aoc-vertegenwoordigers uit alle wind-
streken bijeen. Vier dagen per jaar vormen 
zij de ‘Kenniskring innovatiemanagers 
mbo’. In de ochtend wisselt de kring 
ervaringen uit over onderwijsinnovaties en 
-verbeteringen (landelijke of instellings-
gebonden innovaties). In de middag staat 
steeds een thema voor verdieping centraal. 
Samen delen ze kennis en wisselen ze ont-
wikkelingen en ervaringen in hun instel-
lingen uit en proberen die te duiden.  

Af en toe reflectie en ‘dieper kijken’ – desnoods door dwing-

ende vreemde ogen – leiden tot meer kennis. Die tijd voor 

reflectie moet wel georganiseerd worden. Inspectiebezoeken 

kosten veel voorbereidingstijd, maar vormen in sommige 

instellingen wel een kans om te leren, juist doordat in die 

periode zelfevaluaties, risicoanalyses en interne audits veel 

stof tot overdenken bieden. En dan komt men soms tot de 

conclusie dat het instrumentarium misschien nog niet hele-

maal op orde is, dat het nog te onbekend of te weinig geland 

is bij de mensen die het moeten doen. Vandaar is het brug-

getje snel gemaakt naar de Golden Circle van Simon Sinek 

(what, how and why) en de vertaling daarvan in het boek 

Verdraaide organisaties van Wouter Hart (de bedoeling, de 

leefwereld en de systeemwereld). Te vaak denken we vanuit 

systemen en instrumenten naar binnen, in plaats van te starten 

bij de bedoeling: waarom doen we het? 

In het middaggedeelte neemt Pieter Moerman van het Platform 

Bèta Techniek de kenniskring mee van het Deltaplan Techniek 

in 2004 naar het Techniekpact, dat het kabinet onlangs heeft 

afgesloten met werkgevers- en werknemersorganisaties en 

het onderwijs. Het Techniekpact komt voort uit tekorten aan 

technisch geschoold personeel maar ook uit matchings-

problemen. Voor het mbo heeft dat onder meer geleid tot de 

komst van Centra voor Innovatief Vakmanschap, ter verbetering 

van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om te 

zorgen dat de initiatieven in de regio gedragen worden, zijn 

regiovisies opgesteld. Dat is verweven met eigenaarschap en 

de why-vraag: betrokkenen die zich het einddoel eigen maken 

en bewegen vanwege een gezamenlijk belang of urgentie. 

Aan de kenniskring nemen in 2013 deel: ROC van Twente, 

ROC de Leijgraaf, Regio College, Koning Willem I College, 

Zadkine, ROC A12,  ROC RIVOR, Summa College, Helicon 

Opleidingen, Alfa-college, Landstede, CITAVERDE College, 

ROC West Brabant.

Belangstelling voor de kenniskring? Mail ilona.koning@ecbo.nl

] Uit de ecbo-kenniskring 
‘Innovatiemanagers mbo 2013’ ]  

Vooraf
“Het onderwijs is zo goed als je leraren zijn.” Voor de Onder-

wijsraad vormde dit statement het vertrekpunt1 voor een verken-

ning van de persoonlijke kant van het beroep van leraar. De 

beroepspraktijk van een docent heeft een aantal kenmerken 

die stabiel zijn. Maar werken in het onderwijs betekent ook 

omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen die de school 

binnenkomen. Dat maakt het werk soms lastig en onvoor-

spelbaar. Als het gaat om versterking van professionaliteit van 

leraren is de aandacht vaak gericht op de ‘buitenkant’: op de 

status van de beroepsgroep en veel minder op de ‘binnenkant’. 

Hoe zit het eigenlijk met de professionaliteit van leraren in hun 

dagelijkse handelen en hun beroepshouding? Het boek van 

Susanne Winnubst, die uitgeroepen werd tot ‘Leraar van het 

jaar 2011 voor het mbo’, leest als een bevlogen pleidooi voor 

professionalisering van docenten: “Het verbeteren van de 

kwaliteit van binnen, op weg naar een beter imago naar buiten.” 

In deze dimensies licht ze toe hoe uniek werken in het mbo 

is, hoe professionalisering vorm kan krijgen en waar de schoen 

af en toe wringt. Docenten die zich te weinig gehoord voelen 

en zich wellicht ook nog te weinig laten horen. Ondernemer-

schap, gedeeld leiderschap en professionalisering gaan hand 

in hand. In deze dimensies daarnaast een dubbelinterview met 

de twee bijzonder hoogleraren die begin dit jaar zijn aangesteld 

op de leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt, de arbeidsmarkt voor 

leerkrachten. Ook in hun programma is er aandacht voor de 

binnenkant. Bijvoorbeeld de vraag hoe de kwaliteit van docenten 

en de prestaties van leerlingen samenhangen. Of hoe acties 

gericht op het bevorderen van zelfbewust vakmanschap uit-

pakken. De docent in the spotlight dus. Dat is nieuw en inter-

nationaal gezien behoorlijk uniek. Recent onderzoek2 laat 

zien dat scholen waar docenten goed samenwerken, scholen 

zijn waar docenten van elkaar leren. Dat heeft weer een gunstig 

effect op de onderwijskwaliteit en op de professionaliteit van 

de docenten. Dus zou ‘samenwerken en samen leren’ best 

wat vaker een expliciet doel mogen zijn!

1 Onderwijsraad (maart 2013). Leraar zijn; Meer oog voor persoonlijke 
 professionaliteit. Den Haag: Onderwijsraad.

2 http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2013/magw/samenwerken-en-samen-
 leren-door-docenten-gaan-hand-in-hand.html.



haar eigen criteriumlijstje als voorzitter van de jury voor Leraar 

van het jaar, die zocht naar een opvolger, prijkte. Het jaar 

leverde haar veel mooie en waardevolle ontmoetingen met 

vooral beleidsmakers, onder meer van het ministerie van 

OCW, bestuurders en onderzoekers. En eyeopeners. 

“Bijvoorbeeld het vooroordeel dat wij, docenten, keihard 

werken in de klas en zij, voornamelijk voor eigen gewin en 

ego’s bezig zijn met onderwijs. Door gesprekken merk je 

dat je kan verschillen in hoe nuttig je bepaalde richtlijnen 

en regels vindt, maar dat je wèl hetzelfde doel hebt. Het 

laatste jaar zijn er ook steeds meer verzoeken van OCW’ers 

die graag bij de opleiding willen komen kijken. Dat is toch 

prachtig?!” 

Concentratieoefening

Het beroep van mbo-docent is in de loop der tijd veranderd. 

Toen ze van school kwam, moest Winnubst in haar eerste 

baan op een afdeling boekhouding zelf ontdekken dat de

vakken die ze in haar meao-opleiding gevolgd had, in de 

praktijk wel degelijk verband hielden met elkaar. Het denken 

op school was toen georganiseerd in losstaande vakken. 

Nu zou het ‘schandalig’ zijn als je daar pas op je werkplek 

achter zou komen. En wat je ook mag vinden van competentie-

gericht onderwijs; naar Winnubst’ idee heeft cgo wel bijge-

dragen aan beroepsmatig denken: we leiden op tot een 

militair, wat moet een militair doen? Ook de jongeren die de 

docent voor zich heeft, zijn veranderd. Begrijpelijk, want zo’n 

20 jaar geleden waren er geen mobieltjes en sociale media. 

En de jeugd is nu vaak gewend op z’n wenken bediend te 

worden. Maar of het antwoord te vinden is in werkvormen die 

54

in die gedachte bevestigd. En al weet ze dat het vraagt om 

een proces van bewustwording bij docenten, ze zou het toch 

het liefst morgen al gerealiseerd zien. 

Bij het schrijven van haar boek had Winnubst vooral leraren 

in opleiding voor ogen. Ze wilde die leraren een goed beeld 

geven van wat het mbo inhoudt en ze meegeven hoe uniek 

het mbo is. En hoe anders dan een leraar in het voortgezet 

onderwijs, die met zijn boekentas van lokaal naar lokaal sjouwt. 

Afgemeten aan de reacties op het boek is dat beeld goed 

overgekomen. Kritische geluiden waren ook niet van de 

lucht. Mbo-docenten die meer onderbouwing verwachtten 

of het verhaal al te herkenbaar vonden. Maar hoe geweldig 

is dat laatste eigenlijk? Of ‘maaiveld-reacties’, zoals die van 

een docent die haar vroeg waarom uitgerekend zíj docent van 

het jaar geworden was: ‘dat had ik toch ook kunnen worden…?’ 

Ze haalt haar schouders op. Leraar van het jaar, ach, het is 

een leuke titel. Maar waar het eigenlijk om ging, is de 

ambassadeursfunctie voor het middelbaar beroepsonderwijs. 

Onderste la

Dat het boek een enthousiast beeld neerzet van werken in 

Boekentas

“Eigenlijk zou je het elke docent gunnen: een periode om 

stil te staan bij wat je aan het doen bent en weer eens naar 

je vak te kijken. Wat is het aandeel van de branche in mijn 

opleiding? Heb ik nog genoeg zicht op het beroep waar 

we voor opleiden? Na mijn verkiezing tot ‘Leraar van het 

jaar’ deed ik dat door middel van de vele contacten. Maar 

eigenlijk deed ik het daarvoor ook al, door bewust contact 

te zoeken met het beroepenveld. Bijvoorbeeld door een 

dag in de week bij Defensie (de opleiding Veiligheid en 

Vakmanschap is vooral gericht op de Koninklijke Landmacht 

en de Marine) te gaan werken om de organisatie beter te 

leren kennen. Dat levert zóveel op voor je onderwijs dat 

iedere docent dat zou moeten doen. Want hoe kun je nou 

goed onderwijs maken, als je maar één keer in een jaar bij 

een bedrijf komt?” Door dat jaar werd ze alleen maar verder 

het mbo is een understatement. Is die toonzetting een 

bewuste keuze? “In de media worden de klaagzangen breed 

uitgemeten. Neem nou het Amarantis-verhaal. Daar was zó 

duidelijk waar fouten zijn gemaakt en wie daarvoor verant-

woordelijk zijn. Maar toch komt het hele mbo in een kwaad 

daglicht te staan. Docenten van Amarantis die je spreekt, zijn 

in tranen. Zij hebben zo erg hun best gedaan om binnen de 

geringe beschikbare budgetten goed onderwijs te verzorgen. 

En toch weer overheerst het beeld: dat komt door die grote 

roc’s. In mijn boek wilde ik laten zien: het onderwijs wordt 

gemaakt tussen docent en leerling en dat bepaalt alles. 

Natuurlijk moet dat gefaciliteerd zijn. Wij (wijst om zich heen) 

zitten hier niet in een gloednieuw modern gebouw. Het geld 

zit niet in de stenen. Maar verzorgen wij daardoor minder 

onderwijs? Ik dacht het niet…” 

De kern van goed onderwijs is de relatie tussen leerkracht en 

leerling. De leraren zijn het kapitaal van de school. “Ik vind 

het heel fijn als roc’s zuinig zijn op hun kapitaal”, zegt 

Winnubst. “Soms krijg je uit beleidsstukken de indruk dat 

docenten puur als uitvoerders worden gezien van beleid dat 

elders bepaald wordt. Geen wonder dat docenten onmid-

dellijk op zoek gaan naar ‘de onderste la’. Het laatste jaar is 

daar een kentering in gekomen”, meent Winnubst. “Tijdens 

het laatste CVI-congres3 was duidelijk een ander geluid hoor-

baar: ‘Zet de teams in hun kracht. En heb vertrouwen in de 

professionaliteit van de leerkracht’. Dat zet het management 

in een meer faciliterende rol met sturing alleen dáár waar 

nodig. Want goede en tevreden docenten bepalen de kwaliteit 

van je onderwijs.”

Zo’n twee dagen per week heeft ze besteed aan de ambas-

sadeursrol, ‘ingevuld met ontmoetingen, voordrachten, inter-

views en leren’, zo schrijft ze in haar boek. In die periode 

heeft ze iets minder lesgegeven, maar niet veel. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat recent ‘tijdsinvestering’ bovenaan 

3 Tweejaarlijkse managementconferentie van het Consortium voor Innovatie.

“Goede en tevreden docenten 
bepalen de kwaliteit 
van je onderwijs.”

In gesprek met ‘docent van het jaar’ 
Susanne Winnubst 

Hoor de docent
Bijna 14.00 uur. Broodje in de ene hand, 
flesje jus in de andere. Het is zo’n dag, er 
kwam nog even een overlegje tussendoor. 
Maar nu zit ze en is ze er meteen ook voor 
de volle 100 procent. Susanne Winnubst, 
docent Orde & veiligheid van ROC A12 in 
Ede. Najaar 2011 gekroond tot ‘Leraar van  
het jaar’ voor het middelbaar beroeps- 
onderwijs. En het jaar mag dan officieel 
wel voorbij zijn, de stroom uitnodigingen 
voor bijeenkomsten en interviews is bepaald  
nog niet opgedroogd. Over haar ervaringen 
schreef ze een boek: Geef die kennis even 
door. Passie voor het leraarsvak. Voor een 
ieder die het mbo een warm hart toe-
draagt en wil bijdragen aan kwaliteits-
verbetering van het onderwijs. En om te 
laten zien hoeveel meer erbij komt kijken 
dan kennis doorgeven. 

]
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vorm waarin je dat vervolgens in je eigen roc het beste kan 

doen.” Sinds de Wet BIO (Beroepen in het onderwijs) gelden 

er bekwaamheidseisen voor docenten die actueel gehouden 

moeten worden. ‘Er is geen speciale opleiding mbo-docent: 

van de gekke!’ schrijft Winnubst in haar boek. Pas recent 

worden beroepsprofielen voor mbo-docenten ontwikkeld en 

lijkt het erop dat er overeenstemming is over een specialisatie 

in de lerarenopleiding voor mbo-docenten. Hoe zou Winnubst 

de opleiding voor docent mbo inrichten? “Met alle plezier”, is 

haar eerste reactie, om er meteen aan toe te voegen: “misschien 

kunnen we dat wel gewoon gaan doen…!? In ieder geval 

een stevige theoretische basis op hbo- of wo-niveau. Daarna 

zou een docent in opleiding wat mij betreft in een bbl-achtige 

constructie teamrollen gaan vervullen en ‘vlieguren’ maken. 

Een docent is pas na 15 tot 20 jaar lesgeven op z’n top. Dus 

is het zaak die uren zo snel mogelijk te maken en te ervaren 

wat er allemaal bij komt kijken, van meedenken over het 

curriculum tot de examinering.” Of je vervolgens als docent 

‘in alle 72 items van de professionaliteitsscan van McDaniel’ 

aangepast zijn aan de dynamische zap-cultuur, dat waagt ze 

te betwijfelen. Waarom zou je in het onderwijs niet gewoon 

vragen van jongeren: we gaan nu drie kwartier iets doen waar 

jij misschien geen zin in hebt; zie het dan maar als een con-

centratieoefening. “Natuurlijk moet het onderwijs zo aantrek-

kelijk mogelijk gemaakt worden, maar we hoeven daar niet 

in door te schieten.” Ze verwijst naar het boek Borderline 

times van psychiater Dirk de Wachter, waarin de individua-

lisering van de huidige samenleving en de hooggespannen 

verwachtingen over de maakbaarheid van en verantwoordelijk-

heid voor je lot worden beschreven. “Jongeren hebben het 

nodig om bij een kleine gemeenschap te horen en gezien 

te worden. Je klas biedt cohesie; samen met de docent ga 

je ervoor. En de docent heeft een maatschappelijke taak bij 

het aanleren van goed gedrag in de sociale groep.” 

Met minstens één been in de beroepspraktijk, zo zou je de 

opdracht van een mbo-docent kunnen omschrijven. Dan pik 

je ook signalen op. Tot haar schrik vertelde een bedrijf in de 

economische sector haar laatst: ‘Wij nemen geen mbo’ers 

meer aan’. Het bedrijf bleek weliswaar tevreden over het 

enthousiasme en het zelfvertrouwen van mbo’ers, maar 

ongelukkig met het niveau van het Nederlands, dat bleek uit 

brieven vol taalfouten. “Dan kan je dus enorm gaan zeuren 

over het beleid van OCW ten aanzien van centrale examinering 

Nederlands. Maar met die onderbouwing uit de praktijk kun 

je er ook mee aan de slag gaan.” 

Vlieguren

“Ik vind het zó leuk, dat het bijna niet professioneel meer is”, 

zegt Theo Maassen in zijn laatste voorstelling over zijn beroep. 

Als er één ding is waar Winnubst zich hard voor maakt, is 

het professionalisering. En wat haar betreft zit ‘m dat veel 

minder in formele opleidingen dan in informeel leren. Want 

informeel leren biedt kansen om de branche te betrekken, 

themamiddagen en uitwisselingen in teams te organiseren. 

Met grote leeropbrengsten, juist omdat je toepassingsgericht 

bezig bent. De hele wereld heeft zo’n beetje een mening 

als het gaat over professionalisering van de docent. Maar 

de docent zelf hoor je daarover te weinig, vindt Winnubst. 

“Daardoor lijkt het alsof we dat zelf als docenten niet kunnen. 

Dus bepalen anderen wel even hoe docenten zich moeten 

professionaliseren. Wat er geschreven is, leeft dus ook totaal 

niet binnen docententeams. Gelukkig is er nu de beroeps-

vereniging docenten mbo (BVMBO). Iedereen is er wel van 

doordrongen dat je je vak moet bijhouden. Het gaat om de 

even goed moet zijn, is voor Winnubst de vraag. Ze neigt er 

zelf meer naar docenten in hun kracht zetten in een team. 

Goed bezig

Lerarenregister en bekwaamheidsdossiers zijn goede hulp-

middelen om je professionalisering bij te houden, heeft 

Winnubst ervaren. Met meerdere voordelen: “Je vergeet 

soms snel wat je allemaal gedaan hebt. Het is goed om dat 

bij te houden. En het is een stok achter de deur: ik moet er 

weer eens wat aan doen. Maar het geeft ook een gevoel van 

trots en ‘goed bezig’: ik ben bevoegd en bekwaam. Je legt 

verantwoording af, naar jezelf en naar je werkgever: zo zijn 

die middelen besteed. Wat mij betreft: hoe transparanter, 

hoe beter. Maar al het gezeur eromheen? Weg ermee, dat 

geeft geen energie.” 

Nuchter verstand, niet zeuren en gewoon dóen. Dat lijken de 

voornaamste ingrediënten van de benadering van de voor-

malig docent van het jaar. Wat niet wegneemt dat ze kritisch 

kijkt naar wat er gebeurt en daar wat van vindt. Zucht: “Dat 

we nu allemaal moeten gaan kijken hoe het in Finland of 

Singapore gaat bijvoorbeeld.” Tuurlijk, zelf heeft ze ook een 

Canada-reis meegemaakt in haar jaar, maar de meerwaarde 

zat ‘m toch vooral in het samen optrekken met een groep 

docenten en bestuursleden. De beweging moet echt op gang 

komen vanuit de docenten. In haar eigen roc is de laatste 

maanden een proces op gang gekomen van steeds meer 

dialoog tussen docenten en directie en bestuur. “Laat het 

gedachtegoed maar meer uit de teams komen”, zegt 

Winnubst. “Als je dat van bovenaf bedenkt en kenbaar maakt 

aan de teams, laat het gevolg zich raden. En moeten besturen 

zich het hoofd breken over hoe ze kernwaarden tussen de oren 

van de docent moeten krijgen. Het teruglopen van leerlingen-

aantallen vormt in dit proces een trigger. Daardoor gaat men 

nadenken: waar staan we voor en wat maakt ons aantrek-

kelijk en onderscheidend? Bij de Gelderse roc’s levert dat 

winst op in termen van keuzes maken en handelen vanuit 

je kracht. Samenwerken en elkaar wat gunnen leveren ook 

meer doelmatige keuzes op. We zijn gewend aan groei en 

het idee dat alleen groei goed is. Daar moeten we vanaf. 

Klein organiseren en je gekend voelen, levert bij studenten 

meer tevredenheid met de opleiding op.”

De aandacht voor de docent is nieuw in Nederland. En inter-

nationaal gezien behoorlijk uniek, zo leerde ze onlangs op 

de Summit4. In veel landen is doorgaans alles voorgeschreven 

en worden docenten puur beschouwd als uitvoerders.

Winnubst’ oproep aan de mbo-collega’s luidt: “Neem initiatief, 

wacht niet op sturing en pak je professionele ruimte.” Dat 

geeft eigenaarschap en stimuleert. Dat betekent wel, dat aan 

de andere kant ook aandacht moet zijn voor de docent. Zo 

kun je ook je collega’s een oppepper bezorgen. “Naar docenten 

luisteren en ze bevragen op waar ze mee worstelen in een 

team, helpt al enorm. Soms zijn het piepkleine dingen die 

scheef zitten en eenvoudig op te lossen zijn. Door een BPV 

anders vorm te geven en andere periodes te kiezen, loopt 

het curriculum veel beter en heeft een leerling meer 

structuur.” 

Het jaar is om, de ideeën voor kwaliteitsverbetering binnen 

het mbo nog lang niet uitgeborreld. ‘U hoort nog van ons, 

geacht mbo’, besluit het boek. The teacher in the lead!

4 De jaarlijkse International Summit on the Teaching Profession; die dit jaar 
 in Nederland plaatsvond.



er staan schotten tussen de verschillende typen van onder-

wijs (po, vo, mbo, enzovoort). Arbeidsvoorwaardelijk zijn het 

formeel gezien aparte sectoren. De beroepsgebondenheid 

uit zich daarnaast ook nog erin dat je als docent binnen een 

juridische eenheid van de school of het bestuur te werk bent

gesteld en in een loopbaan zit. Het is dus geen geheel; vraag 

en aanbod worden bepaald binnen de segmenten en daar-

binnen gelden organisatiegebonden deelmarkten. Eenmaal 

binnen zijn de loopbaanpatronen sterk gereguleerd.” “Er blijft 

dus een spanning tussen de eigenheid van de deelsectoren 

en de gemeenschappelijkheid, die voortkomt uit het beroep 

van docent, signaleert Cörvers. “Bovendien kunnen tekorten en 

overschotten per regio enorm variëren. De onderwijsarbeidsmarkt 

is ook een regionale arbeidsmarkt, zeker voor het basisonderwijs.”

De politiek bemoeit zich behoorlijk met het onderwijs, zeker 

met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo, en 

profileert zich daar ook mee. “Het is een staatsnabije sector, 

niet alleen door de financiële kaders, maar ook door de continue 

interventie van het onderwijsbeleid in de scholen”, constateert 

Van der Meer. Cörvers: “Die bemoeienis is er in veel mindere 

mate bij het hbo en wo, zelfs op een terrein als de examinering. 

Kennelijk hebben die de politiek meer op afstand weten te 

houden. Op de andere sectoren heeft de politiek meer grip 

gekregen. Dat hangt ook samen met de wens om zaken die  

gerelateerd zijn aan het onderwijs, burgerschapscompetenties, 

via het onderwijs te regelen. Daardoor komen de meest 

uiteenlopende zaken op het bordje van scholen terecht: van 

pesten tot veiligheid, van gezondheid tot discriminatie. 

En het lijkt alsof de discussies in po en vo zich veel meer 

toespitsen op de arbeidsvoorwaarden dan dat in de andere 

sectoren gebeurt. Het is jammer als die discussie niet ver-

bonden wordt met kwaliteit”, vindt Cörvers. Van der Meer: “De 

kwalitatieve kant van de zaak is veel minder zichtbaar, al 

wordt er wel heel snel oordelend over gesproken. Die opinies 

zijn nogal zwart-wit. Voor het mbo bijvoorbeeld speelt de 

gedachte dat het de razendsnelle kennisontwikkeling in het 

afnemend werkveld moet volgen, daarop moet inspelen en 

op vooruitlopen. Dat doet geen recht aan de kwaliteit van 

docenten en leerprocessen en suggereert dat we op dit 

moment precies de vinger kunnen leggen op wat morgen 

nodig is. Dat is natuurlijk niet zo.”  

Zelfbewust vakmanschap

Wat hebben de bijzonder hoogleraren zelf met dit onderwerp? 

In zijn functie als hoofd van het programma Arbeidsmarkt-

dynamiek van het ROA is de onderwijsarbeidsmarkt voor 

Cörvers één van de vele sectoren van de arbeidsmarkt. “Voor 

cijfers en analyses op dat gebied bestond altijd al veel belang-

stelling van de kant van werkgevers, politiek en de vakbonden. 

Mijn bijzondere interesse komt voort uit mijn visie op de 

onderwijssector als de bakermat voor de kenniseconomie. 

Mijn proefschrift ging over de invloed van onderwijs op onze 

internationale concurrentiepositie. Voor goed onderwijs heb 

je goede leerkrachten nodig. Als we voldoende goedopgeleide 

keerkrachten hebben, dan komt het wel goed met die kennis-

economie!” zegt Cörvers. Van der Meer: “Ik heb er àlles mee! 

Het werkterrein dat ik bij ecbo vertegenwoordig, namelijk de 

kennisinfrastructuur van het middelbaar beroepsonderwijs, 

gaat immers over een deelsegment van die onderwijs-

arbeidsmarkt. De gehele onderwijsarbeidsmarkt is natuurlijk 

breder, maar in de kern is het vraagstuk vergelijkbaar. Een 

kleine 10 jaar geleden is de reflectie ontstaan, dat we in onze 

publieke zaak niet zo zorgvuldig omgaan met de publieke 

dienstverlening en met de kwaliteit van de mensen die 

werken in de publieke dienst; niet alleen leerkrachten, maar 

ook politieagenten, rechters, verpleegkundigen en mede-

werkers in de sociale zekerheid of arbeidsvoorziening. Dat 

denken cumuleerde voor het onderwijs in het WRR-rapport 
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“Als we voldoende 
goedopgeleide leerkrachten hebben, 

dan komt het wel goed 
met die kenniseconomie.”

Zonder streepje

Geen makkelijk begrip; de ‘onderwijsarbeidsmarkt’. Voor veel 

mensen rinkelen er meer bellen als er een streepje tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt staat. Bij de relatie onderwijs-

arbeidsmarkt kan men zich van alles voorstellen. Het gebruik 

van de term leidt dan ook niet zelden tot verwarring. Dus: 

wat is eigenlijk, de onderwijsarbeidsmarkt en waarin verschilt 

die van andere arbeidsmarktsectoren? 

“Ik ben het ook gewend mèt streepje”, bekent Cörvers. “Ik 

verwijs dan ook liever naar de arbeidsmarkt voor leerkrachten. 

Het gaat over vraag en aanbod, maar ook over kwaliteit en 

professionaliteit van leerkrachten. De onderwijsarbeidsmarkt 

als geheel laat zich vergelijken met de zorgsector. Kenmerkend 

voor beide sectoren is dat de opleidingen specifiek voor de 

sector bedoeld zijn en dat de meeste mensen die zo’n opleiding 

volgen, ook daadwerkelijk in de beroepen van die sector 

terechtkomen. De uitwijkmogelijkheden op de arbeidsmarkt 

zijn geringer. Er is minder sprake van uitwaaiering, minder 

zelfs nog dan in de technische opleidingen. Er is dus een 

sterke een-op-een relatie tussen opleiding en beroep. Dat 

maakt de onderwijsarbeidsmarkt een behoorlijk gesloten sector.” 

“Eigenlijk kun je niet spreken van één arbeidsmarkt, maar 

van verregaande segmentatie”, vult Van der Meer aan, “want 

De Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van 
ReflecT van de Universiteit van Tilburg 
en het CAOP in Den Haag heeft afgelopen 
januari zijn eerste bezetting gevonden in 
twee bijzonder hoogleraren: Frank Cörvers 
en Marc van der Meer. Cörvers is als hoofd-
onderzoeker van de afdeling Dynamiek 
van de arbeidsmarkt verbonden aan het 
Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA) in Maastricht. 
Marc van der Meer is directeur van het 
Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). 
Beiden hebben een economische achter-
grond, de een meer econometrisch, de 
ander meer sociologisch geschoold. In 
gesprek met de kersverse hoogleraren over 
hun ambities, verwachtingen en hun 
gezamenlijke kwantitatieve en kwalitatieve 
opdracht. 



Beide hoogleraren ervaren dat de leerstoel naadloos aansluit 

bij hun werk. Cörvers: “Het onderzoek bij het ROA zal meer 

in de richting van de onderwijsarbeidsmarkt gestroomlijnd 

worden, met onderwerpen als carrièreverloop, vraag en aan-

bod, instroom en scholing. Dat biedt basis en synergie.” Van 

der Meer: “Een zo breed thema kan je onmogelijk in één 

dag vormgeven, en in het meerjarenprogramma van ecbo 

zijn vergelijkbare thema’s opgenomen. De platformfunctie 

past ook precies bij de taakstelling van ecbo, het landelijke 

expertisecentrum voor het mbo. Voor de toekomst is ook 

de agendering van belang van het Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek, dat moet zorgen voor publieke ver-

binding tussen onderzoek, beleid en onderwijspraktijk. Dat 

maakt ons natuurlijke partners.” 

En wanneer beschouwen de hoogleraren hun missie als 

geslaagd? Van der Meer: “Het zou heel mooi zijn als we enkele 

verborgen mechanismen kunnen blootleggen die uiteindelijk 

productief blijken te zijn in een of meerdere sectoren van het 

onderwijs.” Cörvers: “Als we inzichten kunnen bieden of heb-

ben bijgedragen aan inzichten voor de toekomst door nieuwe 

gegevensverzameling tot stand te brengen. We moeten echt 

nog méér weten om beleid voor docenten beter vorm te geven. 

Als de kwaliteit van het onderwijs toeneemt door betere 

docenten, dan zijn we geslaagd.”

Meer informatie over de leerstoelen is te vinden op 

www.caop.nl/leerstoelen. CAOP is het kennis- en diensten-

centrum over arbeidszakens in de publieke sector.

is. Nieuwe wetenschappelijk inzichten laten zien dat leraren 

heel erg zouden kunnen profiteren van leren van elkaar. Als 

dat verbetert, verbetert ook de kwaliteit van de arbeidsrelatie.” 

De Onderwijsraad verwoordt dat in zijn laatste advies in 

termen van de dialoog die belangrijk is voor het professioneel 

handelen en het verwerven van gezag. Als tweede punt voor 

de agenda noemt Van der Meer professionalisering van het 

personeel(sbeleid)/HRM. “Dat gaat om organisatievraagstukken 

als de werving, het beloningsbeleid, de vormgeving van loop-

banen. Dan kom je al gauw op actuele thema’s als moet 

iedereen in het mbo een masteropleiding hebben? Dat is voor 

een teamleider waarschijnlijk anders dan voor een docent. 

Een werkhypothese is deze: met een masterdiploma heb je 

een beter overzicht en kun je van de tien taken die je moet 

doen, beter beoordelen welke zeven even wat minder belangrijk 

zijn. We weten nog veel te weinig van hoe docenten werken. 

De performance van het stelsel kun je niet begrijpen zonder 

een dergelijke analyse. Het derde punt is de vormgeving van 

professionalisering van docenten. “Je zou ook kunnen zeggen

de duurzame-inzetbaarheidsagenda”, zegt Van der Meer. 

“Of de vraag hoe je ervaringskennis productief kunt maken 

in een team. En let wel: een team in het mbo is een heel ander 

team dan in een basisschool of vo-school.” Het vierde onder-

werp omvat de schoolse kennisorganisatie. Dat moet veel 

hoger op de agenda komen, zeker in het beroepsonderwijs. 

“Kan het roc een kenniscentrum zijn voor de regio waar het 

bedrijfsleven zich aan wil en kan laven? Daarvoor moet kennis-

ontwikkeling in school en bedrijf samen opgaan. Er zijn op 

dit moment veel vormen van verbindingen en oplossingen 

(van vmbo-mbo tot Centra voor Innovatief Vakmanschap tot 

bedrijfsscholen), die allemaal een antwoord moeten vinden 

op die vraag.” “Het zou mooi zijn als we voor het mbo meer 

licht zouden kunnen werpen op de rol van de docenten die 

dichter bij de praktijk staan versus docenten die wat verder-

af staan”, vult Cörvers aan. 

Visitekaartjes

Voorjaar 2014 worden de oraties gehouden, als visitekaartje 

van de onderzoeksplannen en de visie op het terrein. Zijn 

er ook persoonlijke missies? Cörvers is momenteel bezig zijn 

Vertrouwen in de school (2009). De agenda van deze leer-

stoel is daar al aangezet! Ook het Actieplan Leerkracht! 

van de Commissie Leraren uit 2007 liet al zien dat er enorme 

impulsen nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren: profes-

sionalisering, functiemix, promotiebeurzen; stuk voor stuk 

activiteiten in het teken van ondersteuning van wat ik aan-

duid als zelfbewust vakmanschap. De leerstoelen hebben 

mede als opdracht de voortgang die geboekt is als gevolg 

van de maatregelen ter verbetering van kwaliteit en profes-

sionaliteit in beeld te brengen.” 

Duurzame inzetbaarheidsagenda

Het speelveld is in beeld. De hoogleraren gaan zich één dag 

in de week toeleggen op de kwalitatieve en de kwantitatieve 

aspecten van de onderwijsarbeidsmarkt. Hoe ziet de agenda 

voor de onderwijsarbeidsmarkt voor de komende vijf jaren 

eruit? Van der Meer benoemt vier brede onderwerpen voor 

de kwalitatieve agenda. Het eerste onderwerp is verbetering 

van de kwaliteit van de arbeidsrelatie tussen de school en 

de medewerkers. “In het beroepsonderwijs werk je in teams, 

die een aanvoerder hebben. Een hiërarchische relatie is er 

ook met de school als werkgever. De arbeidsrelatie bepaalt 

het juridisch, psychologisch, economisch en pedagogisch 

‘contract’ dat een leerkracht met de school heeft, de omstandig-

heden waarbinnen je werkt. De verantwoordelijkheid en 

inzetbaarheid. Vormen van medezeggenschap en inspraak 

horen daarbij. De medezeggenschap moet met name nagaan 

hoe de professionaliseringsagenda ervoor staat, en of de 

middelen op orde zijn en de docent-leerlingratio adequaat 

richting te bepalen. Een facet dat Cörvers wil toevoegen is 

het genereren van nieuwe databestanden en databronnen 

om te onderzoeken hoe de kwaliteit van leerkrachten verder 

ontwikkeld kan worden. Daarvoor vormen de honorering of 

andere arbeidsvoorwaarden een mogelijke ingang. “Als je 

beter betaalt, krijg je gewoon betere mensen; dat werkt overal 

op de arbeidsmarkt zo. De hbo- en wo-opleidingen liggen in 

Nederland dicht bij elkaar qua kwaliteit. Hoe beter de jongeren 

die je op de lerarenopleidingen aantrekt, hoe hoger de 

kwaliteit van je leraren. Hoe kun je kwaliteit van leraren het 

beste aflezen? Dan moet je kijken naar de kwaliteit van hun 

dienstverlening; hoe presteren hun leerlingen? Er is in 

Nederland nog heel weinig aandacht voor de koppeling tussen 

prestaties van de leerlingen en de kwaliteit van leerkrachten. 

Uiteindelijk is dàt natuurlijk waar het om gaat”, zegt Cörvers. 

Opbrengstgericht werken helpt dit denken op gang. Het gaat 

Cörvers niet om individuele leerkrachten, maar om algemene 

patronen: “Verschillen typen leraren als het gaat om resultaten 

van hun leerlingen? Hebben entreetoetsen en landelijke 

eindtoetsen Nederlandse taal en rekenen voor de pabo effect, 

in de zin dat ze doorwerken bij de leerlingen? Hoe stabiel 

blijven leraren in hun prestaties als ze ouder worden? Hoe 

‘houdbaar’ ben je als docent? Kun je iets terugvinden van de 

invloed van het team, zoals daar in het basisonderwijs vaak 

over wordt gesproken?” Ook Van der Meer licht een tipje van 

de sluier op. “Ik zou graag in het verlengde van de genoemde 

onderzoeksthema’s nagaan hoe je op de onderwijsarbeids-

markt een klimaat van diagnostische reflectie kunt bevorderen. 

Daarvoor moeten gegevens worden verzameld, maar in de 

ontwikkelingsagenda van de onderwijsarbeidsmarkt gaat het 

ook om de ruimte en het vertrouwen, dat instellingen bieden 

aan (teams van) leerkrachten hun onderwijs te ontwikkelen 

in het licht van wat elders gebeurt, binnen en buiten de school.” 

Natuurlijke partners

Een volle agenda, die uitstraalt dat er na een voornamelijk 

kwantitatieve benadering meer gegevens nodig zijn ter onder-

bouwing van een meer op kwaliteit gerichte aanpak. Dat is 

ook de driedubbele ambitie van de leerstoel: natuurlijk onder-

zoek en onderwijs, maar voor de kwalitatieve agenda is met 

name een platformfunctie van belang. Van der Meer: “Voor 

een hoogwaardige discussie op beleidsontwerpend niveau 

heb je gegevens én ontwikkelruimte nodig. De verschillende 

onderwijssectoren kunnen misschien profiteren van elkaars 

toekomstagenda.” 
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“Voor een hoogwaardige discussie 
op beleidsontwerpend niveau heb je 
gegevens én ontwikkelruimte nodig.”
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“Zonder een gedegen kennis van 
het werkveld kunnen opleidingen 

niet worden vormgegeven.”

Professionali-
sering voor 
morgen

Enkele jaren geleden maakte ik voor de Europese Commissie 

een analyse van 20 beroepen in de gezondheidszorg in diverse 

landen. In Nederland was er duidelijk sprake van een brede 

opleiding en dito vakmanschap: veel functies hebben een 

relatief breed takenpakket. 

Tegelijkertijd duizelde het aan benamingen, veel vergelijkbare 

beroepen hebben verschillende titels. Nu heeft een commissie 

Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (onder leiding van 

dr. Marian Kaljouw) eens geteld hoe de gehele beroepen-

structuur in Nederland er uitziet. Een flinke inspanning, want 

er zijn niet minder dan 2.410 zorg- en zorgverwante beroepen 

en 1.700 opleidingen! De commissie schetst het beeld van 

versnippering, doorgeschoten specialisering en diploma-

inflatie.  

Terecht heeft de commissie geadviseerd de beroepen-

structuur fors te herzien, ook de opleidingsstructuur wordt 

inadequaat bevonden. De beoogde herstructurering zal 

ook gevolgen hebben voor de mbo-opleidingen en voor de 

kwalificatiedossiers. De nieuwe eisen die aan beroepen 

worden gesteld moeten in kwalificaties worden vertaald, 

rekening houdend met de eisen van zowel zorgaanbieders 

als de onderwijsinstellingen.

De commissie wijst er en passant een aantal keer op dat de 

professionals in de zorg ‘de generatie van morgen moeten 

opleiden met de kennis van gisteren’. Een weliswaar bondige 

en agenderende formulering, maar ook een nogal lastig vraag-

stuk dat de beroepsgroep en de opleiders niet volledig recht 

doet. 

Neem het beroep van de doktersassistent. De kwalificaties 

die voor dit beroep nodig zijn, zullen gaan veranderen, gelet 

op alleen al de ontwikkelingen in de positie van huisartsen-

praktijken, medische centra en poliklinieken. Een bijkomende 

actuele ontwerpvraag in de kwalificatieontwikkeling is of de 

assistentfunctie afgeleid kan of moet worden van bijvoorbeeld 

de verzorgende en verpleegkundige beroepen, of juist niet? 

Zonder een gedegen kennis van het werkveld kunnen 

opleidingen derhalve niet worden vormgegeven. Dan strandt 

de professionalisering en het brede vakmanschap.

Marc van der Meer

Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs


