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Het onderwijs is in beweging. Diverse hervormingen worden uitgevoerd of staan op stapel. Tal van 
hervormingsideeën worden gelanceerd door politici, opiniemakers, ondernemers, onderzoekers, …  
Daarbij stelt zich de nood aan een coherente en comprehensieve aanpak. In deze visietekst, onderschreven 
door alle partners van de Associatie KU Leuven, presenteren we een geïntegreerde en coherente visie op 
hoe het onderwijs, de leraar en de lerarenopleiding er in 2025 zou kunnen uitzien. Daarmee wil de 
Associatie een constructieve bijdrage leveren tot de discussies.  
In dit voorstel wordt gepleit voor een aantal hervormingen van de opleiding en loopbaan van leraren: 

1. Het onderwijs in 2025 

De maatschappij van vandaag is niet meer die van dertig jaar geleden. Onze samenleving is in de loop van 
de afgelopen decennia diverser, flexibeler, sneller, globaler, technologischer geworden. Nochtans is het 
onderwijs in dezelfde periode niet navenant geëvolueerd. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke 
uitdagingen, verwachten we dat de school in de komende jaren op een aantal vlakken zal evolueren.  

 De school evolueert van kenniscentrum naar vormingscentrum, rekening houdend met diverse 
vormen van buitenschools, informeel en niet-intentioneel leren. In samenwerking met externe 
partners wordt gebouwd aan een brede school. 

 Het curriculum in het secundair onderwijs (SO) bestaat uit enerzijds een gemeenschappelijke 
basisvorming voor iedereen (waarin ook technologische, ethische en esthetische vormingsaspecten 
hun plaats hebben) en anderzijds een gedifferentieerd aanbod dat inspeelt op een maximale 
ontplooiing van interesses en mogelijkheden van de leerling. In de eerste graad is het 
gemeenschappelijk gedeelte het ruimst en maakt de leerling kennis met verschillende 
belangstellingsgebieden. De eerste graad SO en de derde graad basisonderwijs (BaO) sluiten 
nauwer bij elkaar aan om de doorstroom van BaO naar SO te versoepelen. Ook infrastructureel en 
organisatorisch worden verscheidene modellen mogelijk gemaakt waarbij basis- en secundair 
onderwijs integreren. Doorheen het SO wordt keuzeprocesbegeleiding aangepakt als een continu 
oriënteringstraject, met een afstemming tussen doorstromingsrichtingen en het hoger onderwijs. 

 Scholen vormen een professionele leergemeenschap met een multidisciplinair 
onderwijsteam van meerdere kwalificatieniveaus (VKS 5, 6, 7) 

 De loopbaan van de leraar wordt aantrekkelijker en krijgt meer dynamiek door 
functiedifferentiatie en een indeling in drie fases: junior leraar – leraar – senior leraar 

 De lerarenopleiding wordt ingeschaald in de Vlaamse kwalificatiestructuur: 
lerarenopleidingen met niveau 5 en 6 worden aangeboden door hogescholen, 
lerarenopleidingen met niveau 7 door universiteiten en schools of arts 

 Hogescholen en universiteiten werken samen met lokaal verankerde CVO’s in het 
uitbouwen van regionale lerarenopleidingscentra  

 De universiteiten creëren geïntegreerde lerarenopleidingen (educatieve masters) 

 Lerarenopleidingen zijn samenwerkingsverbanden tussen docenten, onderzoekers en 
leraren 

 Lerarenopleidingen ontwikkelen een navormingsaanbod dat inspeelt op de 
onderwijsloopbaan 

http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/
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 De overheid legt via eindtermen en ontwikkelingsdoelen minimumdoelstellingen vast. Leerplannen 
zijn niet te sturend maar laten ruimte voor de creativiteit van leraren.  

 Ongeacht de gekozen studierichting/vakken/opleidingsonderdelen, zetten scholen in op het 
ontwikkelen van 21st Century skills als samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, 
communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele 
vaardigheden. Voorts ontwikkelen alle leerlingen attitudes als leergierigheid, flexibiliteit, 
zelfsturing, keuzebekwaamheid, innovatievermogen en verantwoordelijkheidszin. 

 De school verstrekt vormend onderwijs dat bijdraagt tot de totale identiteitsontwikkeling van elke 
jongere, ongeacht zijn of haar sociale positie, cultureel/religieuze achtergrond of sekse. In 
samenspraak en in confrontatie werkt het onderwijs aan en vanuit waardebewustzijn en -beleving. 
Jongeren krijgen de kans om te werken aan hun future self waarbij ze gaandeweg hun disciplinaire 
voorkeuren kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkeling gaat hand in 
hand met de voorbereiding op burgerschap in de samenleving (sociaal perspectief) en de 
voorbereiding op de arbeidsmarkt (economisch perspectief). Momenteel lijkt het economische 
perspectief te dominant te worden. Door bijvoorbeeld het systeem van beroepskwalificaties wordt 
het onderwijs ondergeschikt gemaakt aan een economische logica. Dit vormt een bedreiging voor 
de persoonsvormende en maatschappelijke rol van de school.  

 Elke school (of groep van scholen) bezit een eigen pedagogisch referentiekader waarin de dialoog 
wordt aangegaan tussen de eigen schoolidentiteit en de identiteit(sontwikkeling) van de diverse 
schoolpopulatie. De school ontwikkelt een helder en door het schoolteam gedragen pedagogisch 
project waarin de vormingsdoelen, de daarbij gehanteerde methodes, het differentiatie- en 
diversiteitsbeleid worden geëxpliciteerd. 

 Kwaliteitszorg in het onderwijs wordt niet gestimuleerd door het produceren van rapporten in 
opdracht van externe controleorganen, maar wel door scholen de ruimte te geven om zichzelf uit 
te bouwen als professionele leergemeenschappen. Deze leergemeenschappen worden in hun 
kwaliteitszorg gesteund door de pedagogische begeleiding en door professionaliseringstrajecten  
en onderzoek vanuit de lerarenopleidingen. 

2. De leraar in 2025 

Bovenstaande uitdagingen voor het onderwijs kunnen slechts beantwoord worden als we de rol van de 
leraar herwaarderen. De leraar mag niet gereduceerd worden tot een loutere uitvoerder, die beschikt over 
een arsenaal van kneepjes waarvan zogezegd de effectiviteit bewezen is. De leraar beschikt over een reeks 
basiscompetenties waarvoor de fundamenten werden gelegd in de lerarenopleiding en die via 
aanvangsbegeleiding en permanente vorming verder ontwikkeld worden. Maar een goede leraar is meer 
dan de som van die competenties. Het statuut van de leraar als professional dient te worden versterkt. Hij 
bezit “meesterschap” in zijn stiel en in zijn vakdomein(en) en kan als oordeelkundige beslisser zijn praktijk 
aanpassen aan een specifieke context en specifieke leerlingen. Hij evalueert voortdurend zijn eigen 
handelen, en zijn impact op lerenden, in functie van zijn eigen deskundigheidsontwikkeling. Voor het 
onderwijs van 2025 zoeken we concreet naar leraren met het volgende profiel: 

 Een geëngageerde persoonlijkheid met een brede kijk op mens, maatschappij en cultuur 

 Een gepassioneerd (vak)expert met een stevige domein-, pedagogische en 
onderwijstechnologische kennis 

 Een creatieve ontwerper van leeromgevingen die zelfsturend en ondernemend handelt bij het 
ontwikkelen van stimulerende leeractiviteiten in functie van vormingsdoelen 

 Een identiteits- en diversiteitsbegeleider met aandacht voor de noden en leerbehoeften van alle 
leerlingen 

 Een teamspeler in een professionele leergemeenschap 
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3. De schoolloopbaan in 2025 

Een carrière in het onderwijs is op dit moment niet erg aantrekkelijk voor jonge professionals. Hieronder 
doen we enkele voorstellen om het beroep op te waarderen.  

3.1. Een schoolopdracht in plaats van lesopdracht 

We pleiten voor een omschrijving in termen van schoolopdracht (38 uur) eerder dan in termen van 
lesopdracht, om te verduidelijken dat de functie van een leraar in een school veel breder is dan die van het 
loutere lesgeven. Door de planlast te reduceren komt er bovendien meer flexibele ruimte in de opdracht 
van leraren. De inhoud van de schoolopdracht wordt in een functiebeschrijving vastgelegd. Scholen moeten 
over voldoende beleidsvoerend vermogen kunnen beschikken om functiebeschrijvingen en 
professionaliseringstrajecten voor de personeelsleden uit te werken. Leraren kiezen voor het onderwijs om 
met jonge mensen in interactie te kunnen gaan. Het lesgeven moet daarom centraal staan in de 
functiebeschrijving, al kan in overleg met de leraar het gewicht van onderwijs binnen de opdracht 
(eventueel tijdelijk) verschuiven. Dat kan het geval zijn voor leraren met bepaalde expertfuncties, of bij 
startende leraren waarbij de ruimte voor aanvangsbegeleiding wordt gecompenseerd met een kleinere 
onderwijsopdracht. Anderzijds zou het ook mogelijk moeten zijn om binnen de schoolopdracht méér les te 
geven dan de gemiddelde leraar (en minder andere taken te vervullen). Er is voldoende ruimte en vrijheid 
voor individuele leraren om, in overleg met hun schoolleiding, de organisatie en invulling van die 
schoolopdracht vast te leggen.  

3.2. Een multidisciplinair team met meerdere kwalificatieniveaus 

De uitdagingen en verwachtingen uit de bovenstaande paragrafen vereisen dat kennis en vaardigheden uit 
verschillende domeinen worden gecombineerd om tot creatieve, op maat gesneden oplossingen te komen. 
We pleiten niet voor een algemene vermastering van alle leraren. Wel is er nood aan meer academisch 
geschoolde masters in de onderwijsteams op alle onderwijsniveaus (inclusief basisonderwijs). In de 
lerarenopleidingen aan de universiteiten kan door keuzevakken al een aanzet worden gegeven tot 
profilering voor een bepaalde functie of doelgroep. Dit kan verdiept worden in postgraduaatopleidingen. 
Professionele bachelors in het onderwijs krijgen de mogelijkheid om (na een aantal jaren werkervaring) een 
academische masteropleiding (hetzij als pedagogische/onderwijskundige verdieping, hetzij als 
domeinspecifieke verdieping) aan te vatten. Dit kan eventueel als promotie- of differentiatietraject.  

In arbeidsmarktgerichte studierichtingen (momenteel nog beroepsonderwijs genoemd) worden de teams 
verrijkt met praktijkleraren die een specifieke lerarenopleiding (op niveau 5 of 6) hebben gevolgd. 
Zorgassistenten kunnen het team bijstaan voor zorgtaken. Daarnaast is er nog personeel met een diverse 
achtergrond dat niet wordt ingezet voor onderwijstaken maar voor bv. ICT-ontwikkeling, voor de 
ontwikkeling van sociale projecten van scholen, enzovoort. Hierbij moet vermeden worden dat een 
(pedagogisch) middenkader wordt gecreëerd dat te ver afstaat van de klaspraktijk. Beleidsondersteunende 
functies zouden in de eerste plaats moeten verricht worden door senior leraren die hiervoor een tijdelijk 
mandaat krijgen (zie 3.3).  

Leraren van diverse opleidingsniveaus en disciplines werken samen in de vormgeving van leeromgevingen. 
Daarbij is er geen hiërarchische relatie tussen leraren van verschillende kwalificatieniveaus of tussen 
leraren met verschillende anciënniteit. In de derde graad van de doorstromingsrichtingen worden de 
algemene vakken door masters gegeven, maar ook hier is samenwerking met leraren van andere 
kwalificatieniveaus wenselijk. Ook leraren in verschillende stadia van hun loopbaan leren van elkaar; ook de 
startende leraar krijgt de kans om nieuwe competenties in het team binnen te brengen. Vormen van co-
teaching en team-teaching stimuleren collaboratief leren, kunnen een antwoord bieden op de toenemende 
diversiteit van groepen, en maken de samenwerking van de onderwijsteams concreet zichtbaar in de klas.  
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Het lerarenteam in het basisonderwijs  

Kwalificatie-
niveau 

Functie 

VKS 5 zorgassistenten, opgeleid op HBO5-niveau, enkel in te zetten voor zorgtaken 

VKS 6 professionele bachelors kleuteronderwijs 

professionele bachelors lager onderwijs 

professionele bachelors voor de derde graad lager onderwijs en het SO1 

VKS 7 professionele bachelors in onderwijs die (tijdens hun lerarenloopbaan) via een 
promotietraject aan een universiteit een academisch masterdiploma hebben behaald (zie 
paragraaf over lerarenopleiding) 

masters in de pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek, informatica, logopedie, ... 
of andere vakinhoudelijke expertises (bv. taal- en letterkunde, lichamelijke opvoeding, 
fysica…) die, afhankelijk van de noden van de school, worden ingezet als ondersteuners 
binnen de schoolcontext op het vlak van beleidsvoering, begeleiding van 
onderwijsinnovaties en onderzoekend handelen, ondersteuning van vakwerkgroepen en 
professionele leergemeenschappen, zorgverbreding, enz., of als bijzondere leermeesters 
om specifieke vakken/leergebieden te verzorgen (bv. Frans, wetenschappen, 
technologische opvoeding, godsdienst, moraalwetenschappen, lichamelijke opvoeding) 

Het lerarenteam in het secundair onderwijs 

Kwalificatie-
niveau 

Functie 

VKS 5 zorgassistenten, opgeleid op HBO5-niveau, enkel in te zetten voor zorgtaken 

praktijkleraren met een specifieke lerarenopleiding behaald op HBO5-niveau, enkel in de 
arbeidsmarktgerichte studierichtingen  

VKS 6 professionele bachelors voor de derde graad lager onderwijs en het secundair onderwijs1 

vakgespecialiseerde academische bachelors voor de eerste en tweede graad SO 
(universitaire bacheloropleiding + SLO op niveau 6) 

vakgespecialiseerde professionele bachelors (bv. officemanagement, voedings- en 
dieetkunde, elektromechanica) + SLO op niveau 6, enkel in de arbeidsmarktgerichte 
studierichtingen 

VKS 7 professionele bachelors secundair onderwijs die (tijdens hun lerarenloopbaan) via een 
promotietraject aan een universiteit een academisch masterdiploma hebben behaald (zie 
paragraaf over lerarenopleiding) 

vakgespecialiseerde masters met SLO georganiseerd op masterniveau  

masters in de pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek,  informatica, logopedie, ... 
die, afhankelijk van de noden van de school, worden ingezet als ondersteuners binnen de 
schoolcontext. 

                                                      
1 Afhankelijk van de decretale beslissing over de aansluiting tussen basis en secundair onderwijs zou de bacheloropleiding SO op die 
manier leraren kunnen opleiden voor een lesopdracht in de derde graad basisonderwijs en de eerste (en evt. tweede, en in 
arbeidsmarktgerichte richtingen ook derde) graad secundair onderwijs. 
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3.3. Een dynamisch loopbaanverloop 

Het is wenselijk om leraren meer toekomstperspectief te bieden in de momenteel (te) vlakke 
lerarenloopbaan.  Er komt daarom een dynamisering van de schoolloopbaan op basis van een beperkte 
indeling in drie fases, met twee belangrijke transities die de lerarenloopbaan aantrekkelijker zouden 
kunnen maken. 

 

Fase Periode Toegang Beschrijving 

Junior 
leraar2 

Start van de 
loopbaan in 
het 
onderwijs 

Basisdiploma  
+ bewijs van 
pedagogische 
bekwaamheid  
(+ eventueel 
nuttige ervaring 
in andere 
sectoren) 

Contract van bepaalde duur met perspectief van stabiele 
tewerkstelling (bv. door koppeling aan scholen-
gemeenschap). Een gedeelte van de (betaalde) school-
opdracht wordt besteed aan professionele ontwikkeling. 

De aanvangsbegeleiding wordt per school (of groep van 
scholen) vormgegeven, en bestaat uit:  

 wegwijsbegeleiding (schoolcultuur, structuur enz.) 

 werkbegeleiding (klasmanagement, differentiëren enz.) 

 leerbegeleiding (het ontwikkelen van een persoonlijke 
professionele identiteit als leraar) 

Bij huidige begeleidingsinitiatieven ligt de focus soms 
uitsluitend op wegwijsbegeleiding, in functie van het 
opbouwen van routine. Indien we willen dat leraren 
krachtige onderwijsstrategieën ontwikkelen, zijn werk- en 
leerbegeleiding belangrijker. De hoofdverantwoordelijkheid 
ligt bij de tewerkstellende school, maar de ondersteuning 
door experten uit lerarenopleidingen en pedagogische 
begeleidingsdiensten is essentieel, met het oog op de 
reflectieve integratie van theoretische kaders, 
praktijkervaringen en het eigen referentiekader. 

Het traject kan gespreid worden over een aantal jaren, 
afhankelijk van de individuele leraar én de school. Wie het 
traject succesvol heeft afgerond (dit kan bv. via een 
assessment of een portfolio waarin competentie en 
maturiteit in de verschillende kwaliteiten moet worden 
aangetoond), krijgt het statuut van leraar. 

Leraar Modale 
graad, na 
afloop van 
aanvangs-
begeleiding 

Aanvangs-
begeleiding 
afgerond  
 

Contract van onbepaalde duur (TADD; vaste benoeming). 

Professionaliseringsaanbod waarbij leraren zich kunnen 
bijscholen op vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch vlak. 

                                                      
2 In de plaats van ‘junior’ en ‘senior’ leraar kan geopteerd worden voor de benaming ‘startende leraar’ en ‘expert leraar’, waardoor 
de associatie met een bepaalde leeftijd vermindert. Ook een startende leraar kan ervaring hebben opgedaan buiten het onderwijs, 
waardoor hij meteen al bepaalde expertiserollen kan vervullen.  
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Senior 
Leraar 

Ervaren 
leraren 

Voorafgaandelijk  
professionali-
seringstraject, 
toegang tot 
statuut van 
senior leraar na 
assessment door 
gemengde 
(intern/extern) 
commissie 

Bedoeld voor leraren met bepaalde expertfuncties, een 
onderzoeksopdracht of leidinggevende functies. Het statuut 
van senior leraar is ook vereist om als mentor van startende 
leraren te kunnen op te treden. 

De senior leraar blijft ook een leraar. Het is belangrijk dat 
deze leidinggevende leraren niet per definitie uit de klas 
vertrekken, maar ook kunnen blijven lesgeven 
(taakomschrijving vastgelegd in schoolopdracht). Een senior 
leraar kan bijvoorbeeld de “moeilijkere” klassen krijgen 
(terwijl die nu al te vaak aan onervaren starters worden 
toegewezen). Bepaalde functies (bv. directeur) worden 
ingericht als een (verlengbaar) tijdelijk mandaat, waarna 
eventueel een andere rol kan worden opgenomen. Op die 
wijze wordt functiedifferentiatie vereenvoudigd.  

Voor een aantal van deze functies worden specifieke eisen 
gesteld naar kwalificatieniveau. 

Ook senior leraren blijven zich verder professionaliseren via 
nascholingen en opleidingen. 

 

3.4. Een adequaat stelsel van bekwaamheidsbewijzen 

Het systeem van bekwaamheidsbewijzen dient herbekeken te worden. Het onderscheid tussen vereist en 
voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen wordt best behouden. Maar door enkel de initiële bachelor- en 
masteropleidingen in kaart te brengen, houdt het huidige stelsel onvoldoende rekening met de 
inhoudelijke expertise die verworven werd in Banaba- of Manama-opleidingen of (voor houders van een 
masterdiploma) in academische bacheloropleidingen, of met de nuttige ervaring die leraren (algemene 
vakken) in andere beroepscontexten hebben opgedaan. Het lijkt bovendien wenselijk om de houders van 
een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs een nascholingstraject op te leggen om hun inhoudelijke 
expertise te versterken (zie ook 4.6). Het verwerven van zulke expertise zou een voorwaarde kunnen zijn 
voor het verwerven van een vaste benoeming (indien het statuut van vaste benoeming behouden zou 
blijven). 

4. De lerarenopleiding in 2025 

De initiële opleiding van de leraar, het loopbaanverloop, de professionele ontwikkeling en de statuten van 
de leraar dienen coherent en gelijktijdig ontwikkeld te worden. Hieronder formuleren we enkele 
belangrijke uitdagingen voor de vormgeving van de toekomstige lerarenopleiding. 

4.1. Een opleiding op 3 kwalificatieniveaus 

Om bovenstaande uitdagingen aan te gaan, is een kwaliteitsvolle lerarenopleiding essentieel. Een eerste, 
noodzakelijke, stap is het inschalen van de (specifieke) lerarenopleidingen in de Vlaamse 
kwalificatiestructuur. Het vastleggen van de kwalificatieniveaus van alle lerarenopleidingen is immers een 
noodzakelijke voorwaarde om het leraarschap ernstig te nemen. Ook voor de buitenlandse erkenning van 
het Vlaamse diploma van leraar is een duidelijk kwalificatieniveau van belang. We moeten af van een 
onaantrekkelijk diploma van onduidelijk niveau dat buiten de Vlaamse kwalificatiestructuur staat. Om de 
hoogste kwaliteit in de lerarenopleiding te bereiken, moet deze aansluiten bij het niveau van de 
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basisopleiding. We moeten dus op onderwijskwalificatie focussen en niet op beroepskwalificatie. Er worden 
daarom drie soorten lerarenopleidingen onderscheiden:  

 Een specifieke lerarenopleiding op niveau 5 (voor wie enkel beschikt over een diploma secundair 
onderwijs) in de hogescholen; 

 Een professionele lerarenopleiding op niveau 6 (voor bachelors) in de hogescholen; 

 Een academische lerarenopleiding op niveau 7 (voor masters) in de universiteiten en de Schools of 
arts. 

Op elk van deze niveaus wordt samenwerking met CVO’s gefaciliteerd (zie 4.3).  
Zowel op niveau 6 als op niveau 7 bestaan twee varianten, namelijk een aansluitende specifieke 
lerarenopleiding en een geïntegreerde lerarenopleiding. Op niveau 6 betekent dit: 

 Een geïntegreerde lerarenopleiding: 180 sp, met zowel vakinhoudelijke, vakdidactische als 
pedagogisch/onderwijskundige vorming (de huidige BAKO, BALO en BASO opleidingen). Afhankelijk 
van de plannen m.b.t. de hervorming van LO en SO kan de BASO eventueel omgevormd worden tot 
een opleiding voor leraren in 3e graad LO en 1e graad SO. 

 Voor houders van een diploma van een vakgespecialiseerde professionele of academische 
bacheloropleiding richten de hogescholen een verkorte bachelor in, of een aansluitende SLO van 60 
sp. Er zijn ook verkorte trajecten waarmee professionele bachelors worden opgeleid voor het 
lesgeven in een ander onderwijsniveau (bv. van BASO naar BALO). Voor het SLO-traject voor 
academische bachelors wordt samengewerkt met de universiteiten.  

Op niveau 7 betekent dit: 

 Een geïntegreerde lerarenopleiding: gedeeltelijke of volledige integratie van de SLO-
opleidingsonderdelen (60 sp) in de academische basisopleiding, waar mogelijk voor de discipline in 
de vorm van een “educatieve master” (zie 4.4). 

 Een aansluitende SLO van 60 sp voor houders van een diploma van een vakgespecialiseerde 
masteropleiding, georganiseerd door universiteiten en schools of arts. 

Om houders van een masterdiploma optimaal voor te bereiden op hun opdracht als (vak)leraar, moeten zij 
hun lerarenopleiding volgen op masterniveau, binnen de universiteiten of de schools of arts. Het is binnen 
de context van een onderzoeksinstelling dat een student zijn of haar vakinhoudelijke competenties op het 
masterniveau kan koppelen aan de inzichten en onderzoekende houding die binnen een academische 
lerarenopleiding horen. CVO’s die trajecten voor leraren met een master-achtergrond willen aanbieden, 
doen dat in samenwerking met een universiteit, in een opleiding die leidt tot een academisch diploma van 
niveau 7.  

4.2. Een hoogstaande opleiding 

De lerarenopleiding moet gemotiveerde en geëngageerde studenten aantrekken. Het gaat daarbij zowel 
over generatiestudenten als over zij-instromers. In een oriëntatieproces, dat begint in het secundair 
onderwijs, worden niet enkel vaardigheden getest, maar wordt ook gepeild naar de motivatie om voor de 
opleiding te kiezen. De opleiding realiseert de basiscompetenties, maar is meer dan het louter aanleren van 
technische kennis en vaardigheden. Het gedrag van leraren wordt immers in grotere mate bepaald door 
hun identiteit dan door hun competenties. In de opleidingsdidactiek moeten daarom reflectie en onderzoek 
centraal staan, opdat de competenties beter zouden aansluiten bij het professionele zelfbeeld van 
toekomstige leraren (Rots & Ruys, 2013). Door het disciplinaire future self van de studenten aan te spreken 
en uit te dagen kunnen de opleidingen hen stimuleren tot diepgaand leren (Gosselink & Pollefeyt, 2014). Bij 
die identiteitsontwikkeling staat het bovengenoemde profiel van leraar (zie paragraaf 2) centraal en wordt 
rekening gehouden met de achtergrond van de verschillende studenten.  
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Alle lerarenopleidingen worden gekenmerkt door praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden (aangepast aan 
het kwalificatieniveau), een continue synergie tussen theorie en praktijk (stage), een intensieve 
stagebegeleiding, een balans tussen vakspecifieke en generieke competenties, het ontwikkelen van een 
zorghouding, het verstrekken van feedback en een directe dialoog tussen student en begeleiders. 
Bijzondere aandacht gaat er naar het ontwikkelen van een bewustzijn rond socio-culturele diversiteit, dat 
betrekking heeft op het leren in diversiteit en het leren voor diversiteit (Wouters e.a., 2014), bijvoorbeeld 
via (verplichte) stageopdrachten waarbij studenten ondergedompeld worden in de leefwereld van 
specifieke doelgroepen. 

In academische en professionele lerarenopleidingen zijn opzet en inhouden van het curriculum gebaseerd 
op (inter)nationaal en recent onderzoek, waaraan de eigen lerarenopleiders actief deelnemen. 
Universiteiten en hogescholen moeten beschikken over voldoende middelen om (vak)didactisch onderzoek 
uit te voeren en studenten hierin in te leiden. Het (vak)didactisch onderzoek stimuleert en onderbouwt 
innovatie in vakdidactische methodes die in de lerarenopleiding worden uitgebouwd, en wordt in de stage 
ook vertaald naar praktisch handelen. De studenten worden uitgedaagd om ook zelf de rol van 
onderzoekende leraar op zich te nemen. 

Binnen de academische lerarenopleiding voor masters worden keuzetrajecten (theoretische 
opleidingsonderdelen, oefeningen, stage) aangeboden waarbij de student zich kan specialiseren in functie 
van een onderwijsopdracht in het hoger of volwassenenonderwijs. Op termijn zouden dergelijke trajecten 
kunnen uitgroeien tot een heuse opleiding voor docenten, al mag zij niet in de plaats treden van de interne 
professionaliseringsinitiatieven voor startende docenten in het hoger of volwassenenonderwijs. 

4.3. Een netwerk van aanbieders en opleidingscentra 

Momenteel wordt het diploma van leraar nog uitgereikt door CVO’s, hogescholen en universiteiten. Elk van 
deze aanbieders heeft zijn eigen sterktes en focust zich op een bepaald doelpubliek. Zoals boven 
beschreven (zie 4.1), is het de bedoelding de volledige SLO in te schalen op niveaus 5, 6, en 7 van het hoger 
onderwijs. Door de integratie van alle lerarenopleidingen in de hoger-onderwijsruimte zullen in de 
toekomst enkel nog universiteiten en hogescholen het diploma uitreiken. Dat leidt niet tot corporatisme, 
want dit zal gebeuren in samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, hogescholen en CVO’s waarbij de 
expertise van elk maximaal zal worden gevaloriseerd.  

In afwachting van de integratie van de SLO’s van de CVO’s in hogescholen en/of universiteiten, zullen de 
CVO’s samenwerken met hogescholen voor het inrichten van lerarenopleidingen op niveau 5 (HBO5 voor 
praktijkleraren en onderwijsassistenten) en niveau 6 (vakgespecialiseerde bachelors). Voor hun 
professionele bacheloropleidingen beslissen de hogescholen zelf of ze al dan niet met CVO’s wensen samen 
te werken. Voor het opleiden van masters tot leraar werken CVO’s samen met universiteiten. Een opleiding 
op niveau 7 betekent dat de universiteit het diploma aflevert, waarbij het mogelijk is om voor een lokaal 
onderwijsaanbod en decentrale (stage)begeleiding samen te werken met regionaal verankerde CVO’s. Op 
die manier kunnen flexibele trajecten worden ontwikkeld, aangepast aan de achtergrond (bv. gezins- en 
beroepssituatie) van de studenten, wat de instroom van kandidaat-leraren zowel kwantitatief als 
kwalitatief zal versterken. Daarbij wordt efficiënt gebruik gemaakt van digitale media om blended en 
afstandstrajecten te ontwikkelen.  

De expertisedeling blijft niet beperkt tot bilaterale samenwerking tussen CVO’s en een hogeschool of een 
universiteit. CVO’s, hogescholen en universiteiten zetten samenwerkingsnetwerken op waarin de 
wederzijdse expertise wordt gedeeld en versterkt. Daartoe wordt ook samengewerkt met (stage)scholen, 
met pedagogische begeleidingsdiensten, CLB’s enzovoort. 
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4.4. Een geïntegreerde opleiding aan de universiteit en de school of arts 

Aan de universiteiten en de schools of arts wordt de band tussen basisopleiding en lerarenopleiding 
versterkt. Dit gebeurt onder meer door een sterke inhoudelijke verwantschap: studenten vertrekken vanuit 
een in bachelor en master opgebouwde disciplinaire expertise, die ze in de lerarenopleiding op een 
wetenschappelijk onderbouwde en motiverende manier leren vertalen naar een concrete 
onderwijscontext. Deze verwantschap vertaalt zich ook door een curriculaire verstrengeling. We kiezen 
voor het creëren van “educatieve masters” (van 90 of 120 studiepunten, zie VLIR 2014) waarin 
lerarenopleiding en domeinmaster deel uitmaken van één onderzoeksgebaseerd opleidingsprofiel (inclusief 
masterproef). De educatieve master geldt als bewijs van pedagogische bekwaamheid. 

Zolang het decretaal nog niet mogelijk is om de SLO en de initiële master volledig te integreren, wordt in de 
opleidingen met een relevante SLO-uitstroom gezocht naar flexibele vormen van integratie tussen SLO en 
basisopleiding (zie KU Leuven AVL 2015). Het SLO-programma bestaat uit 60 studiepunten (sp) en wordt, 
om de integratie mogelijk te maken, als volgt opgedeeld:  

 Het programma bestaat uit een kerncurriculum van 45 studiepunten en een keuzeruimte van 15 
studiepunten. In de keuzeruimte worden opleidingsonderdelen uit de basisopleiding opgenomen 
die ook bijdragen tot de leerresultaten en vormingsdoelen van de SLO. 

 Vijfjarige opleidingen (master van 120 sp) zouden daardoor het volledige SLO-traject kunnen 
inbouwen. Voor vierjarige opleidingen (master van 60 sp) kan dat maximaal voor de helft van het 
SLO-programma. De totale duur om master-leraar te worden, komt daarmee op 4,5 tot 5 jaar. 

o Max 15 sp kunnen worden ingebouwd in academische bacheloropleidingen 
o Max 15 sp kunnen worden ingebouwd in masteropleidingen van 60 sp 
o 30 tot 45 sp kunnen worden ingebouwd in masteropleidingen van ten minste 120 sp 

 
In dit programma is er een evenwicht tussen en een grote verwevenheid van theorie en praktijk. In de 
schools of arts worden in de educatieve masteropleiding de artistieke en de educatieve vorming 
geïntegreerd, met een bijzondere focus op het deeltijds kunstonderwijs (zie Hinnekint e.a., 2015).  

Studenten die niet in eerste instantie kiezen voor een educatieve master, beschikken over de mogelijkheid 
om na het behalen van hun domeinmaster of onderzoeksmaster een door EVC/EVK verkort studietraject 
van educatieve master (60 studiepunten) te volgen. Omgekeerd kunnen ook de houders van een diploma 
van educatieve masters een verkort traject krijgen voor een domein- of onderzoeksmaster. Ook zij-
instromers kunnen via EVC/EVK een verkorting verwerven van hun studietraject. Voor de domeinen waarin 
geen educatieve master ingericht wordt, blijft een aansluitende SLO op niveau 7 bestaan. 

4.5. Een multidisciplinair team van lerarenopleiders 

Lerarenopleiders in lerarenopleidingen van alle niveaus moeten degelijk opgeleid zijn. Dat betekent niet dat 
alle lerarenopleiders dezelfde achtergrond moeten hebben. Net als in een schoolteam, is het team van 
lerarenopleiders multidisciplinair samengesteld. Er is zowel in de professionele als in de academische 
opleidingen een evenwicht tussen lerarenopleiders met onderzoeksexpertise (gestaafd via doctoraat en 
actuele projecten/publicaties) en lerarenopleiders met praktijkexpertise (onderwijservaring in het 
onderwijsniveau waarvoor wordt opgeleid). De opleidingsinstellingen hebben aandacht voor de opleiding 
en vorming van lerarenopleiders. Ze voorzien internationale uitwisselingen en professionaliseringstrajecten 
voor hun eigen personeel waarbij bijvoorbeeld de docenten met onderzoeksexpertise de kans krijgen om 
via docentenstages meer voeling te krijgen met de beroepscontext waarvoor zij hun studenten opleiden, en 
praktijkbegeleiders de kans krijgen om te participeren in onderzoeksactiviteiten.  

Ook de begeleidende leraar op de stageplek (de mentor) kan worden beschouwd als een lerarenopleider en 
dus als lid van dat team. Mentoren zijn senior-leraren die een mentorenopleiding hebben doorlopen en 
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zich kunnen inschrijven in de vormingsdoelen die de lerarenopleiding vooropstelt. Stagementoring en 
aanvangsbegeleiding kunnen door dezelfde leraren worden opgenomen, maar het zijn twee onderscheiden 
rollen, zeker in het secundair onderwijs waar de mentoring vakgebonden is. Voor mentoren en voor 
aanvangsbegeleiders worden opleidingen ingericht in een samenwerking tussen school, hogeschool en 
universiteit. Opleidingsinstellingen en scholen zien elkaar als partners in het opleiden van nieuwe leraren. 

Zowel docenten als mentoren vormen rolmodellen voor toekomstige leraren. Zij passen zelf toe wat ze aan 
de studenten voorschrijven. Zij stralen de goesting in het lesgeven uit.  

4.6. Een navormingsaanbod dat inspeelt op de onderwijsloopbaan 

Leraren zijn ook lerenden, die doorheen hun loopbaan (samen) zoeken, experimenteren en groeien. Een 
professionaliseringsbeleid moet daarop inspelen. Elke school beschikt over een visie op professionalisering 
van de personeelsleden. Tijdens functioneringsgesprekken wordt in overleg tussen directeur en 
personeelslid een persoonlijk ontwikkelingsplan uitgetekend. Professionele ontwikkeling kan voor een deel 
gebeuren door complementaire expertise en ervaring onderling te delen, samen te zoeken naar 
oplossingen, en zo een actieve leergemeenschap uit te bouwen. Daarnaast dienen scholen te beschikken 
over een voldoende ruim budget om alle personeelsleden jaarlijks meerdere navormingen te laten volgen 
bij erkende instellingen.  

De meeste lerarenopleidingen bieden een of andere vorm van nascholing voor leraren aan. Het 
professionaliseringsaanbod kan zich zowel op individuen als op groepen (scholen) richten en kan zich op 
verschillende punten op het continuüm van vakspecifiek naar algemeen (inclusief omgaan met diversiteit, 
communiceren met ouders, functioneren in een team) bevinden. De academische lerarenopleidingen 
leggen de focus doorgaans sterk op het vakdidactische. Dat moet zeker behouden blijven, maar daarnaast 
moet er aandacht geschonken worden aan al die leraren die momenteel met het zogenaamde ‘voldoend 
geacht’ bekwaamheidsbewijs aan de slag zijn. Specifieke nascholingstrajecten zullen worden ontwikkeld om 
de leraren met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs de nodige vakinhoudelijke en vakdidactische 
achtergrond bij te brengen. Een dergelijk traject kan een verplicht onderdeel van de loopbaanopbouw zijn. 
Het verwerven van bijkomende (vereiste) bekwaamheidsbewijzen, via creditcontracten of via 
diplomacontracten, moet gefaciliteerd worden. Universiteiten en hogescholen kunnen zij-
instroomtrajecten organiseren voor leraren die hun bekwaamheid vakinhoudelijk willen uitbreiden. Deze 
optie zou een deel van de tekorten aan leraren kunnen ondervangen. Veel van die tekorten situeren zich 
immers in een beperkt aantal vakdomeinen. Wanneer leraren uit vakgebieden die aansluiten bij de 
knelpuntdomeinen, de mogelijkheid geboden wordt om de bekwaamheid te verwerven in het 
knelpuntdomein via een haalbare en combineerbare studie-inspanning, kan dit het tekort inperken en de 
kwaliteit van het onderwijs in die knelpuntdomeinen behoorlijk verbeteren. 

Naast korte, eenmalige nascholingssessies, komt er meer ruimte voor meer langdurige 
professionaliseringstrajecten en schoolgebonden initiatieven die meer garantie bieden op duurzame 
effecten. Hogescholen en universiteiten voorzien een aanbod aan professionaliseringstrajecten voor 
leraren. Bepaalde van die tracés (postgraduaten, Banaba-opleidingen, nascholingscycli, 
intervisietrajecten…) zouden kunnen bijdragen tot de promotiekansen van de leraar (van junior-leraar naar 
leraar, of van leraar naar senior-leraar). Op die manier kunnen de opleidingsinstellingen optimaal bijdragen 
tot een kwaliteitsvol onderwijs, vertrekkende van de essentiële rol die de zij spelen in onderwijskundig, 
(vak)didactisch en praktijkonderzoek, via de – op dit onderzoek gebaseerde – vorming, vanaf de initiële 
basisopleiding en lerarenopleiding (al dan niet geïntegreerd), doorheen de aanvangsbegeleiding en ten 
slotte met permanente vorming doorheen de hele lerarencarrière.   
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