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Leraren moeten 
kunnen groeien 

op stevige 
opleidingswortels.
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inzichten en een sterke 
opleiding zijn cruciaal. 
Ook voor zij-instromers 
die vol enthousiasme aan 
de job beginnen en een pak 
ervaring meebrengen uit 
andere sectoren. Als zij door 
gebrek aan specifieke pedagogische en 
didactische kennis geen grip meer hebben 
op het werk, voelen ze de grond onder hun 
voeten wegschuiven. Weg is dan de 
voldoening. Daarom is het essentieel dat zij-
instromers kunnen bouwen op stevige 
opleidingswortels. Zelfs een behoorlijke 
aanvangsbegeleiding en vormingsinitiatieven 
kunnen dat niet vervangen.

Meer personeelsleden die de vereiste of 
voldoende kwalificatie behalen om een 
carrière in onderwijs uit te bouwen. Daar 
blijven we voor gaan! Vasthouden aan een 
stevig onderwijsdiploma is geen blinde 
halsstarrigheid. Het is een teken van een 
gezamenlijke zorg voor kwaliteitsvol 
onderwijs voor elk kind, ook verder in de 
toekomst.

Lerareninstromers zonder pedagogische bekwaamheid hebben het vaak  
al na korte tijd moeilijk en stromen sneller terug uit. Dit wordt ons 
gesignaleerd. Ze kunnen veel begeleiding gebruiken. Logisch. Je wordt niet 
als leraar geboren. 
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edagogische bekwaamheid is meer 
dan kinderen graag zien. Een leraar 
moet wel duizend betekenisvolle be-
slissingen per dag nemen in ver-

schillende pedagogische contexten. 
Lesgeven vereist expertise en vakkennis. Die 
doe je niet alleen al doende op.

Leerlingen vormen is geen vrijblijvende 
keuze. Het is impact willen hebben op de 
toekomst. Het is het mooiste beroep ter 
wereld. Dat er vandaag in een tijd van krapte 
op de arbeidsmarkt te weinig kandidaten 
gevonden worden voor dat beroep is 
schrijnend. Om meer mensen warm te 
maken voor een duurzame loopbaan in de 
klas, moet werken in onderwijs een sterk 
beroep zijn. Goed opgeleide, goed omringde 
en goed omkaderde professionals kiezen dan 
bewust voor dat beroep. Het geeft hen meer 
voldoening en beroepstrots.

Net dat gevoel is zo belangrijk. Het is voor 
jou en je collega’s vaak dé reden om voor 
onderwijs te kiezen én er te blijven. 
Jobvreugde komt niet vanzelf. Professionele 


