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Hoe kan leiderschap binnen scholen bijdragen aan aantrekkelijke 

loopbanen van leraren? 

Verslag van een PLA 

 

Inleiding 
Van 13 tot en met 16 mei 2019 vond in Antwerpen een Peer Learning Activity (PLA) plaats rond de 

vraag hoe het leiderschap binnen scholen kan bijdragen aan aantrekkelijke loopbanen voor leraren. 

Deze PLA was georganiseerd door de ET2020 Working Group Schools van de Europese Commissie. 

Deze working group heeft tot doel om uitwisseling en wederzijds leren tussen lidstaten te stimuleren 

op thema’s die aansluiten bij de beleidsagenda Education and Training 20201. De working group 

bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijsministeries uit vrijwel alle Europese 

(kandidaat)lidstaten2.  Voor de periode 2018-2020 richt de working group zich op twee thema’s: 

• Career for teachers and school leaders 

• Quality assurance 

In de periode 2018-2020 worden rond elk van deze thema’s twee verdiepende werkconferenties 

georganiseerd (zogenaamde peer learning activiteiten – PLAs) waarbij met een beperkte groep 

landen ervaringen, dilemma’s en ontwikkelingen worden uitgewisseld. Deze werkconferenties 

hebben een tweeledig doel:  

1. Input en inspiratie voor de deelnemende landen om hun beleid aan te scherpen en te 

verbeteren;  

2. Het ontwikkelen van gedeelde inzichten rond het thema om daarmee tot meer generieke 

aanbevelingen voor onderwijsbeleid te komen. 

Naast deze PLAs worden er ook per thema twee kortere en kleinschaliger seminars georganiseerd, 

waarin leden van de Working Group rond een specifiek thema in gesprek gaan met experts uit de 

wetenschap en uit stakeholder organisaties. 

Dit alles moet input geven voor een eindrapport dat in de zomer van 2020 gereed moet zijn3. 

Rond het thema Careers for teachers and school leaders leidt dat tot de volgende agenda:  

3-4 december 2018 Seminar, Brussel De rol van evaluatie bij het creëren van 
aantrekkelijke loopbaanpaden voor leraren 

13-16 mei 2019 PLA, Antwerpen Hoe kan het leiderschap binnen scholen bijdragen 
aan aantrekkelijke loopbanen van leraren? 

n.n.b. Seminar Brussels Competenties en loopbanen van school leiders 

14-17 oktober 2019 PLA Cyprus Carrière structuren en ontwikkelpaden voor 
leraren 

                                                           
1 Zie https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en   
2 Nederlandse vertegenwoordiger namens OCW in de Working Group Schools is Marco Snoek (HvA).  
3 Zie voor de eindrapporten van de vorige twee mandaatperiodes: 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/governance-of-school-edu.htm en 
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/Shaping%20career-
long%20perspectives%20on%20teaching.pdf 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/governance-of-school-edu.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/Shaping%20career-long%20perspectives%20on%20teaching.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/Shaping%20career-long%20perspectives%20on%20teaching.pdf
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De Peer Learning Activity  
De PLA rond leiderschap en loopbanen van leraren had tot doel om zicht te krijgen op de wijze 

waarop leiderschap binnen scholen – zowel het formele leiderschap van schoolleiders als het 

(informele) leiderschap van andere actoren – kan bijdragen aan aantrekkelijke loopbanen voor 

leraren. Aanleiding voor dit thema is het feit dat leraren een sleutelrol spelen in het leren van 

leerlingen. Daarbij is het in het belang van leerlingen dat leraren de passie en het commitment 

waarmee ze als leraar begonnen gedurende hun professionele loopbaan vast houden en verder 

ontwikkelen. Ontwikkeling, uitdaging, variatie en erkenning spelen daar een belangrijke rol in. Zij 

zorgen ook voor een aantrekkelijk beroep, wat van belang is nu in veel landen sprake is van een groot 

en zorgwekkend lerarentekort. Tenslotte kan loopbaanontwikkeling van leraren bijdragen aan het 

versterken van de innovatiekracht van het onderwijs. 

However, the teacher profession is often seen as a flat profession with no or little career opportunities, 

which raises key challenges for policymakers: 

• In times of teacher shortages in many Member States, how to create an attractive profession, 

which is considered to be challenging by young people who stand in front of making their 

career choice; 

• In times of teachers leaving the profession prematurely in many Member States, how to keep 

the teachers, who enter the profession full of energy, passion and ambitions, motivated 

during a longer period of 10, 20 or 30 years; 

• How to avoid that teachers, after a number of years, fall back to disillusioned routines 

(essential from the perspective of the quality of pupil learning) or leave the profession 

concerned about the lack of opportunities or challenges. 

We wish to address these challenges by looking at how teachers can evolve during their career, and 

how this can be supported and promoted by leadership and policy. Leadership is central to this career 

advancement of teachers and may include helping them to: 

✓ become better teachers 

✓ stay passionate and motivated during their working life 

✓ be able to use all their expertise in the best interest of pupils. 

(Uit het voorbereidingsdocument voor de PLA) 

In een eerder rapport van de Europese Commissie4 is benadrukt dat het leraarschap beschouwd 

moet worden als een continuüm van professionele ontwikkeling. Bij dat continuüm hoort ook de 

mogelijkheid om te groeien in taken en verantwoordelijkheden. Een recent rapport van Eurydice5 

laat zien dat in de meeste lidstaten carrièremogelijkheden van leraren beperkt zijn of gericht zijn op 

hiërarchische ontwikkelpaden richting formele leiderschapsposities. 

                                                           
4 European Commission (2016). Shaping career-long perspectives on teaching: a guide on polices to improve 
Initial Teacher Education. Brussels: European Commission. 

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/Shaping%20career-
long%20perspectives%20on%20teaching.pdf  
5 European Commission (2018). Teaching Careers in Europe. Access, Progression and Support. Eurydice Report. 
Brussels: European Commission. 

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/Shaping%20career-long%20perspectives%20on%20teaching.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/Shaping%20career-long%20perspectives%20on%20teaching.pdf
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Om meer zicht te krijgen op de loopbaanmogelijkheden van leraren en de rol die schoolleiders en 

anderen binnen en buiten de schoolorganisatie hierin kunnen spelen is het PLA thema uitgewerkt in 

drie subvragen: 

 

De deelnemersgroep bestond uit duo’s (werkgroeplid/vertegenwoordiger vanuit het ministerie en 

een andere deelnemer vanuit praktijk/beleid) uit elf landen: België (Vlaanderen), Estland, Finland, 

Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Nederland6, Polen, Portugal en Slowakije, aangevuld met 

twee vertegenwoordigers vanuit Eurocities (de Europese koepel van grote steden, hier 

vertegenwoordigd door Antwerpen en München), en drie vertegenwoordigers vanuit de Europese 

Commissie (zie bijlage 1). 

De PLA kende het volgende format (zie bijlage 2) 

• Introductie (maandagmiddag, inclusief een keynote door Roel van Spaenhoven, HR expert 

binnen de chemische industrie) 

• Kennismaking met de Antwerpse context en praktijkvoorbeelden door een ‘education trail’: 

drie routes door de stad die elk langs drie plekken voerden, variërend van schoolbesturen, 

scholen, universiteit en een organisatie rond het werven van kandidaten voor de 

lerarenopleidingen en Eurocities, gevolgd door een feedbackronde richting de gastheren: 

Vlaamse departement en Eurocities/Antwerpen (dinsdag). 

• Presentaties vanuit de deelnemende landen en feedback van andere deelnemers in termen 

van strengths, suggestions en next steps (woensdag) 

• Verzamelen van inzichten en landoverstijgende thema’s (woensdag en donderdag) 

• Vertaling van de inzichten naar nationale ‘actieplannen’ (woensdag en donderdag) 

 

De Nederlandse context 
Het PLA-thema sluit erg goed aan bij de lopende discussies in Nederland rond loopbanen van leraren 

en de steeds belangrijkere rol voor professionalisering en strategisch personeelsbeleid in scholen. 

Allereerst is het lerarentekort aanleiding om stil te staan bij de vraag hoe het beroep van leraar 

aantrekkelijker gemaakt kan worden zodat leraren niet alleen kiezen voor het beroep van leraar, 

maar daar ook langere tijd in willen werken en zich daarin willen blijven ontwikkelen en 

professionaliseren. Een beroep met ontwikkelmogelijkheden kan ook nieuwe mensen richting het 

leraarschap trekken. Zo wordt onderkend dat zij-instroom, net als de initiële lerarenopleidingen, een 

belangrijke aanvoerroute is, zeker met het oog op het belang van een diverse, representatieve 

                                                           
6 Nederlandse deelnemers waren Marco Snoek (HvA) en Maud Lourens (OCW Directie PO). 

How can educational leadership support teacher development and careers? 

1. What strategies are there for teacher career advancement and how can these be 

strengthened? 

2. What are the pre-conditions, roles and needs of educational leadership to support 

these strategies, both at local and national level? 

3. How can these be co-ordinated and supported by coherent action at policy-level? 
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beroepsgroep. In een recent onderzoek7 bleek dat voor leerlingen in het voortgezet en 

beroepsonderwijs het ontbreken van loopbaanmogelijkheden een belangrijke overweging is om niet 

te kiezen voor een lerarenopleiding.  

Op verschillende plekken wordt nagedacht over en zijn er initiatieven rond het versterken van 

loopbaanmogelijkheden voor leraren. In november 2018 kwam de Onderwijsraad met haar advies 

over het beroep van leraar8. De Raad pleit voor een meer flexibele beroepsstructuur, zodat leraren 

makkelijker kunnen overstappen van de ene onderwijssector naar de andere en hun bevoegdheid 

kunnen uitbreiden naar andere schoolvakken. Met dit advies pleit de raad ook voor sterkere prikkels 

voor professionalisering en loopbaanontwikkeling op de werkplek, alsmede goede begeleiding van 

startende leraren.  

Naast verbreding van het domein waar leraren kunnen lesgeven kunnen leraren ook andere rollen 

vervullen. In opdracht van OCW heeft Berenschot een verkenning gedaan naar 

loopbaanmogelijkheden van leraren in het basisonderwijs9, terwijl het Kohnstamm Instituut in 

samenwerking met de HvA een vergelijkbaar onderzoek heeft uitgevoerd binnen het voortgezet 

onderwijs in opdracht van VOION10. In deze onderzoeken wordt zichtbaar dat er reeds verschillende 

loopbaanmogelijkheden bestaan. De meest duidelijke loopbaanmogelijkheden komen voort uit de 

functiemix en uit de organisatiestructuur van scholen. Binnen de functiemix bieden de verschillende 

functieprofielen mogelijkheid om door te groeien binnen het beroep van leraar. Deze groei is direct 

gekoppeld aan salaris. Daarnaast is er de mogelijkheid om als leraar door te groeien richting meer 

leidinggevende functies als teamleider, bouwcoördinator, afdelingsleider of schoolleider. Naast deze 

verticale ontwikkelmogelijkheden zijn er nog horizontale ontwikkelmogelijkheden waarbij leraren 

specifieke rollen binnen de school oppakken. Dat deze onderzoeken laten zien dat er al wel 

verschillende loopbaanmogelijkheden bestaan, roept tegelijkertijd vragen op over hoe inzichtelijk 

deze mogelijkheden zijn, alsook in hoeverre leraren binnen scholen daadwerkelijk de kans krijgen om  

zich te blijven ontwikkelen.  

In het Beroepsbeeld voor de leraar11 worden deze mogelijkheden systematisch in beeld gebracht in 

een samenhangend schema rond vier domeinen: het leren van leerlingen, het ontwikkelen van 

onderwijs, het organiseren van onderwijs en het leren van collega’s. Dit beroepsbeeld wordt breed 

gebruikt binnen  het voortgezet onderwijs als handvat om na te denken over loopbaanambities en 

loopbaanmogelijkheden. Tevens wordt het bijvoorbeeld in Amsterdam gebruikt om nieuwe 

loopbaanmogelijkheden te faciliteren door middel van leergangen en door het stimuleren van de 

ontwikkeling van loopbaanbeleid binnen scholen. Het mbo heeft een vergelijkbaar beroepsbeeld 

ontwikkeld dat aansluit bij de kenmerken van de mbo-sector12. Het beroepsbeeld en het advies van 

                                                           
7 Bahlmann, M., Eustatia, B., & Pillen-Warmerdam, D. (2018). Optimale inrichting van lerarenopleidingen. 
Leiden: Qompas. Zie 
https://corporate.qompas.nl/media/38169/Optimale%20inrichting%20van%20lerarenopleidingen%20-
%20Qompas%20(2018).pdf 
8 https://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/Ruim-baan-voor-leraren.pdf 
9 Broeks, L., Bakker, W., Hertogh, E., van Meeuwen-Kok, J., & Gondwe, M. (2018). Loopbaanpaden in het 
primair onderwijs. Utrecht: Berenschot.  
Zie https://www.berenschot.nl/publish/pages/6578/1382051_berenschot_po-
rapport_loopbaanpaden_in_het_primair_onderwijs-definitief_1.pdf  
10 Boogaard, M., Glaudé, M., Schenke, W., Weijers, D. & Snoek, M. (2018). Loopbanen van leraren in het 
voortgezet onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  
Zie https://www.kohnstamminstituut.nl/assets/ki996.pdf  
11 Zie www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl  
12 Zie https://www.bvmbo.nl/2016_02_18/wp-content/uploads/2019/02/Maart-2019_Beroepsbeeld-MBO-
docent.pdf  

https://corporate.qompas.nl/media/38169/Optimale%20inrichting%20van%20lerarenopleidingen%20-%20Qompas%20(2018).pdf
https://corporate.qompas.nl/media/38169/Optimale%20inrichting%20van%20lerarenopleidingen%20-%20Qompas%20(2018).pdf
https://www.berenschot.nl/publish/pages/6578/1382051_berenschot_po-rapport_loopbaanpaden_in_het_primair_onderwijs-definitief_1.pdf
https://www.berenschot.nl/publish/pages/6578/1382051_berenschot_po-rapport_loopbaanpaden_in_het_primair_onderwijs-definitief_1.pdf
https://www.kohnstamminstituut.nl/assets/ki996.pdf
http://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/
https://www.bvmbo.nl/2016_02_18/wp-content/uploads/2019/02/Maart-2019_Beroepsbeeld-MBO-docent.pdf
https://www.bvmbo.nl/2016_02_18/wp-content/uploads/2019/02/Maart-2019_Beroepsbeeld-MBO-docent.pdf
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de onderwijsraad zijn complementair ten opzichte van elkaar omdat ze verschillende 

loopbaanmogelijkheden benoemen. Binnen het primair onderwijs worden onder andere vanuit de 

PO-Raad en Onderwijsharten op dit moment gesprekken georganiseerd rond de kern van het beroep 

van leraar basisonderwijs.  

Het bovenstaande laat zien dat er reeds verschillende activiteiten en initiatieven zijn ten aanzien van 

loopbaanmogelijkheden voor leraren waarbij verschillende actoren actief zijn. Tegelijk laat het zien 

dat er nog geen sectoroverstijgend model of taal beschikbaar is voor het benoemen van 

loopbaanmogelijkheden van leraren. Dat biedt kansen. Het ministerie speelde tot nog toe vooral een 

rol ten aanzien van de kwalificatiestructuur, en voert gesprekken met initiatiefnemers die bezig zijn 

met beroepsgroepsvorming Op andere terreinen zijn vooral de sectorraden en de lerarenopleidingen 

de eerst-verantwoordelijken. Ten aanzien van het advies van de Onderwijsraad zijn vervolgstappen 

nodig, waarbij het ministerie in de beleidsreactie zal benoemen wat de rol en inzet van OCW zou 

kunnen zijn.   

Ook ten aanzien van de rol van leiderschap bij het versterken van loopbaanmogelijkheden van 

leraren zijn er in Nederland al diverse initiatieven. Vanuit de sectorraden is er reeds veel aandacht 

voor het versterken van strategisch personeelsbeleid binnen scholen en besturen. Dat strategisch 

personeelsbeleid speelt een belangrijke rol bij het stimuleren en creëren van 

ontwikkelmogelijkheden van leraren. Functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen daar een 

belangrijke rol bij spelen. Vanuit het ministerie is de intentie om de aandacht voor strategisch 

personeelsbeleid nog te versterken door de Inspectie heldere kaders te geven om het stimulerend 

gesprek met scholen te voeren en strategisch personeelsbeleid daarmee een impuls te geven.  

 

Korte presentatie van het Nederlandse beleid 
Tijdens de PLA schetste iedere lidstaat middels een korte presentatie de nationale situatie. Vanuit 

Nederland is aangegeven dat er sprake is van een gedecentraliseerd governance systeem 

waarbinnen scholen een grote mate van autonomie hebben. 

 

Vervolgens is aangegeven dat het lerarentekort een belangrijke context vormt voor het denken over 

loopbaanpaden. Enerzijds omdat loopbaanmogelijkheden een belangrijke rol kunnen spelen bij het 

terugdringen van het lerarentekort, terwijl anderzijds het lerarentekort ook het creëren van nieuwe 

ontwikkelmogelijkheden belemmert en daarmee ook een negatieve impact op kwaliteit kan hebben.  
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Verschillende beleidsmaatregelen zijn toegelicht, zoals de regionale middelen in het kader van het 

lerarentekort, professionaliseringsmiddelen, de Lerarenbeurs, het Lerarenontwikkelfonds en het 

Schoolleiders Innovatie Fonds, en activiteiten vanuit de sociale partners zoals STAP2 van de VO-Raad 

en HR Beter voor Elkaar van de PO-Raad. 

 

Deze maatregelen zijn nog niet heel expliciet gericht op het versterken van loopbaanmogelijkheden 

voor leraren. Als illustratie is daarom gekozen voor het traject Leraar, een Kleurrijk beroep13 dat 

uitgevoerd wordt in het kader van het Actieplan Lerarentekort Amsterdam en waarbinnen 

gemeente, schoolbesturen vo en lerarenopleidingen samenwerken aan het versterken van 

loopbaanmogelijkheden van leraren in Amsterdam. Een mooi voorbeeld van bottom-up regionale 

samenwerking tussen verschillende actoren.  

                                                           
13 Zie www.leraareenkleurrijkberoep.nl.  

http://www.leraareenkleurrijkberoep.nl/
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Kernvragen voor Nederland 
Het bovenstaande leidt tot een aantal kernvragen voor het Nederlands beleid, die betrekking hebben 

op drie niveaus: 

1. De leraar: wat zijn loopbaanmogelijkheden voor leraren? 

2. De schoolleider: Wat is de rol van schoolleiders bij het versterken, ondersteunen en 

stimuleren van die loopbaanmogelijkheden? 

3. De overheid: Hoe kan beleid dit ondersteunen, stimuleren en faciliteren? 
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Uitkomst van de PLA 
Voorbeelden uit verschillende landen 

In de presentaties van de landen was merkbaar dat elk land met vergelijkbare problematiek cq. 

vragen worstelt. Zo speelt in Vlaanderen net als Nederland het lerarentekort een grote rol waarbij 

ook de context (een grote schoolautonomie) vergelijkbaar is met Nederland. Belangrijke knelpunten 

die het lerarentekort veroorzaken cq. de oplossing daarvan niet makkelijker maken zijn de als hoog 

ervaren werkdruk en de uitval onder startende leraren. Net als in Nederland ontwikkelen de grote 

steden zoals Antwerpen hun eigen maatregelen in aanvulling op maatregelen vanuit de overheid en 

vanuit schoolbesturen.  Een van de aanpakken heeft betrekking op het stimuleren van een 

cultuuromslag in scholen van hiërarchisch of bedrijfsmatig georganiseerde organisaties naar 

organisaties die gebaseerd zijn op participatieve netwerken of als ‘organisme. In die aanpak is de 

aandacht verschoven naar het interesseren van leraren voor de rol van schoolleider naar het 

versterken van persoonlijk leiderschap van leraren (zonder formele positie). Dat vraagt ook wat van 

schoolleiders (‘school leaders need to step down and teachers need to step up’). Een vergelijkbare 

aanpak is te vinden in Amsterdam waar vanuit het Actieplan Lerarentekort gestart wordt met een 

leergang gedeeld leiderschap (zie www.leraareenkleurrijkberoep.nl)  

Verschillende landen hebben vergelijkbare carrièrepaden voor leraren. Zo kent Slowakije een 

loopbaanladder met vier stappen. 

 

Figuur 1: Loopbaanstappen in Slowakije 

Polen kent een vergelijkbaar model met vier stappen. Beide 

modellen lijken op de Nederlandse functiemix, met dit verschil dat 

de stappen in het Poolse en Slowaakse model meet 

vanzelfsprekend zijn omdat anciënniteit een belangrijke rol speelt. 

Veel leraren behalen in Slowakije na ca. 7 jaar lesgeven de hoogste 

schaal, wat weer de vraag oproept welke loopbaanontwikkeling er 

nog mogelijk is in de resterende (30 jaar van de) loopbaan. 

Andere landen zijn minder expliciet geweest over hun loopbaan 

structuur. Daar lag in de presentatie meer de nadruk op de 

ontwikkeling van schoolleiderschap. Zo gaf Finland aan wel 

schoolleidersopleidingen te hebben, maar daarbij vooral de nadruk 

te leggen op organisatie en financiën, terwijl aandacht voor het 

ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap en 

leiderschapskwaliteiten nog ontbreekt. 

Finland had nog wel een interessant perspectief op loopbanen, waarbij aangegeven werd dat de 

reikwijdte van leraren kan wisselen gedurende hun loopbaan, variërend van een reikwijdte binnen 

het eigen vak/de eigen klas, de school, lokaal/regionaal, nationaal en mogelijk zelfs internationaal. 

Leraren kunnen  daarbij zowel naar buiten als naar binnen bewegen. 

Figuur 2: Loopbaanstappen in Polen 

http://www.leraareenkleurrijkberoep.nl/
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Figuur 3: Loopbaanmogelijkheden in Finland 

 

Ondanks overeenkomsten zijn er soms ook grote verschillen. Die hebben soms te maken met 

nationale culturen of structuren. Zo is het Portugese systeem veel meer gecentraliseerd. Scholen 

hebben weinig zeggenschap over welke leraar er bij hen komt werken. Tegelijk is het 

schoolleiderschap een gekozen rol voor 4 jaar van binnenuit het team. Dat is op zich een interessant 

model omdat het leiderschap daarmee meer gedeeld kan zijn, maar het laat minder ruimte voor 

gerichte selectie op en ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten. Dit is enigszins vergelijkbaar met 

een idee waar de inspectie in Ierland meespeelt, namelijk om schoolleiders te verplichten maximaal 

8 jaar op één school te werken, waarmee continue professionalisering kan worden gestimuleerd.  

De feedback die we kregen naar aanleiding van onze presentatie over de Nederlandse context had 

betrekking op de volgende elementen: 

• Krachtige elementen in het Nederlandse beleid: 

o De samenwerking van actoren (sectororganisaties) in de ondersteuningsstructuur rond 

leraren en schoolleiders 

o Interessant initiatief: het Schoolleiders Innovatie-Ontwikkelfonds (SIOF). 

o Het beroepsbeeld biedt een mooi samenhangend beeld van loopbaanmogelijkheden. 

• Ontwikkelpunten lagen volgens andere deelnemers wellicht op de volgende terreinen: 

o Aandacht voor loopbaanontwikkeling en loopbaanbeleid in het curriculum van 

schoolleidersopleidingen 

o Het ontwikkelen van een flexibel curriculum  voor doorgaande levenslange ontwikkeling 

van leraren: een infrastructuur die verder gaat dan alleen de initiële opleiding en inductie 

o Het verwerven van meer inzicht in de oorzaken van het lerarentekort 

o Het gebruiken van good practices uit andere landen. 

 

 



12 
 

Algemene inzichten 

De bezoeken aan Vlaamse instellingen, de presentaties van de verschillende landen en de onderlinge 

discussies tussen de deelnemers leverde een aantal bruikbare en relevante inzichten op. 

Deelvraag 1: Loopbaanmogelijkheden 

Uit de discussies kwam een zestal relevante loopbaanmogelijkheden voor leraren naar boven: 

 

 
 

Hiërarchisch 
Deze loopbaanmogelijkheid heeft betrekking op doorgroei naar 
hogere hiërarchische posities: van leraar naar team- of 
afdelingsleider naar schoolleider naar bestuurder 

 

 
 

Groei in bekwaamheid 
Deze loopbaanmogelijkheid heeft betrekking het steeds beter 
worden in het beroep. Dit is weerspiegeld in de loopbaanmodellen 
van Slowakije en Polen en ook in de Nederlandse functiemix. 

 

 
 

Horizontale groei in rollen 
Leraren kunnen ook een loopbaanpad bewandelen waarbij ze 
groeien door naast het leraarschap andere taken en rollen op zich te 
nemen zoals taalcoördinator, schoolopleider, GMR-lid, coach van 
startende leraren, leraar-onderzoeker, etc. 
Deze mogelijkheid wordt benadrukt in het Beroepsbeeld voor de 
Leraar. 

 

 
 

Overstappen tussen contexten 
Leraren kunnen ook switchen tussen schoolsoorten, bijvoorbeeld 
van po naar vo of van vo naar mbo, en weer terug. Of ze kunnen hun 
werkdomein verbreden door een tweede bevoegdheid (bv. Voor een 
ander vak) te behalen. 
Dit is de kern van het advies van de Onderwijsraad.  

 

 
 

Reikwijdte 
Een loopbaanpad kan ook betrekking hebben op het vergroten (of 
verkleinen) van de reikwijdte van het handelen (de kern van het 
Finse model). Leraren kunnen gedurende hun loopbaan acteren op 
verschillende niveaus: binnen het eigen team, binnen de school, op 
lokaal/regionaal niveau, op landelijk niveau (bijv. binnen een 
beroepsgroep of vakvereniging, of als leraar-ambtenaar of lid van 
een curriculum.nu werkgroep) of mogelijk zelfs op internationaal 
niveau. 

 
 

 

Open en hybride 
Tenslotte hoeven loopbaanpaden zich niet te beperken tot de school 
en het educatieve domein. Leraarschap is te combineren met rollen 
in andere werkvelden. Dit kan gelijktijdig met het leraarschap 
(hybride loopbanen), of door het onderwijs een tijdje te verlaten en 
er later weer in terug te komen (circulaire loopbanen).  
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Deze loopbaanpaden staan niet los van elkaar en kunnen gecombineerd worden. Het zijn allemaal 

realistische loopbaanpaden die reeds door leraren bewandeld worden. Vaak worden echter binnen 

school- en overheidsbeleid maar één of enkele van deze loopbaanmogelijkheden geëxpliciteerd. Het 

zichtbaar maken van het volledige palet aan mogelijkheden kan helpen om het leraarschap te 

presenteren als een aantrekkelijk beroep met vele mogelijkheden, zowel voor leerlingen die nog een 

keuze voor een lerarenopleidingen moeten maken, als voor zittende leraren. 

Binnen de PLA leidde bovenstaande tot de volgende inzichten: 

• Expliciteer een gevarieerde loopbaanstructuur met verschillende loopbaanperspectieven en 

inspirerende mogelijkheden, Creëer daarbij ook mogelijkheden voor loopbaanoriëntatie, bv 

door meeloopstages, job shadowing, etc.) 

• Besteed aandacht voor de ontwikkeling van Loopbaancompetenties van leraren. Denk bijv. 

aan het werk van Marinka Kuijpers in Nederland. 

 

Deelvraag 2: De rol van schoolleiders 

Hoewel de schoolleider (en teamleiders) een belangrijke rol spelen bij het stimuleren en 

ondersteunen van loopbaanontwikkeling van leraren, kunnen ook andere actoren een rol spelen, 

variërend van sector-organisaties, lerarenopleidingen en leraren zelf. Leiderschap moet daarom 

opgevat worden als collectieve kwaliteit 

Loopbaanbeleid is enerzijds onderdeel van het strategisch personeelsbeleid, maar gaat ook een stap 

verder. Naast de strategie van de organisatie spelen ook de individuele ambities en dromen van 

leraren een rol. Tijdens de PLA kwam het begrip Purple Management14 aan de orde waarin naast de 

competenties van medewerkers ten behoeve van bedrijfsdoelstellingen ook aandacht is voor unieke 

individuele talenten. Een verschuiving van P&O (Personeel & Organisatie) naar M&O (Mens & 

Organisatie). 

Voor de PLA bleek het AMO-model dat ook door de VO-raad gebruikt wordt een bruikbaar 

conceptueel model. In het AMO-model is aandacht voor ability, motivation, en opportunity. Het 

model benadruk dat abilities of competenties alleen niet voldoende zijn, maar dat er ook de 

mogelijkheid moet zijn om die competenties in de praktijk te brengen (wat bijv. soms het probleem is 

al leraren een master-opleiding of academische pabo gevolgd hebben). Anderzijds is het niet 

voldoende om leraren de mogelijkheid te geven om nieuwe rollen te pakken, maar moet ook stil 

gestaan worden bij de vraag welke kwaliteiten of competenties die rol vragen, of leraren die reeds in 

huis hebben en hoe ze die zouden kunnen ontwikkelen.  

Schoolleiders hebben vaak weinig ervaring met het ontwikkelen van loopbaanbeleid en het 

ondersteunen van loopbaanontwikkeling. Ondersteuning van schoolleiders is daarom een belangrijke 

voorwaarde voor het versterken van loopbaanmogelijkheden van leraren. Die ondersteuning kan 

verschillende vormen krijgen:  

• Belang en overtuiging: Duidelijk moet zijn dat loopbaanontwikkeling geen doel op zichzelf is, 

maar een voorwaarde om langdurig met passie en energie in het onderwijs te blijven werken 

en gezamenlijk in te zetten op het bieden van het beste onderwijs aan leerlingen.  

                                                           
14 Zie https://www.quintessence.be/nl/purple-management 

https://www.quintessence.be/nl/purple-management


14 
 

• Voorstellingsvermogen: schoolleiders moeten zich net als leraren een voorstelling kunnen 

maken van mogelijke loopbaanroutes voor leraren. Dat vraagt om een explicitering van 

mogelijke loopbaanroutes die bijdraagt aan een gedeeld beeld en gedeelde taal t.a.v de 

ontwikkelingsmogelijkheden van leraren 

• Professionalisering: vervolgens vraagt het om professionalisering van schoolleiders t.a.v. 

loopbaanbegeleiding, bijv. hoe loopbaangesprekken gevoerd kunnen worden of hoe 

loopbaancompetenties van leraren versterkt kunnen worden. 

• Good practices van loopbaanroutes en loopbaanbeleid kunnen daar een belangrijke 

inspiratiebron bij zijn. 

• Instrumenten: Zoals er binnen het vo en mbo een groot aantal instrumenten ontwikkeld is 

die leraren handvatten bieden bij het ondersteunen van loopbaanoriëntatie bij leerlingen, is 

het belangrijk om ook schoolleiders concrete tools te geven die ze kunnen inzetten bij 

loopbaangesprekken. Die tools zijn nu nog nauwelijks beschikbaar. 

• Condities: Het ontwikkelen van loopbaanbeleid binnen scholen is meer dan het bespreken 

van mogelijkheden met leraren. Een klimaat waarin leraren uitgedaagd worden om zich te 

ontwikkelen vraagt om een schoolklimaat waarin aandacht is voor ontwikkeling en groei, niet 

alleen bij leerlingen, maar ook bij leraren, waarin op iedereen een appel gedaan wordt om 

leiderschap voor schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zich te nemen, waarin 

daarbij ondersteuning beschikbaar (zowel intern en extern), en waarin de HR-afdeling 

ondersteunt in doelen, processen, beleid, expertise. Het gaat hierbij dus om scholen als 

lerende, professionele organisaties.  

 

Deelvraag 3: De rol van de overheid 

Hoewel de kern van loopbaanbeleid binnen de school ligt, en scholen daar hun eigen 

verantwoordelijkheid in hebben, kan ook de overheid een belangrijke rol spelen bij het versterken 

van loopbaanmogelijkheden voor leraren. Dan kan op verschillende manieren: 

o Verbinden. Rond loopbaanbeleid spelen verschillende actoren een rol. Elk van die actoren 

heeft zijn eigen rol, visie, taal en belang. Voor samenhangend loopbaanbeleid is het van 

belang dat actoren elkaar verstaan in een gedeelde taal en gedeelde beelden.  Momenteel 

zijn er verschillende initiatieven die grotendeels los van elkaar staan. VO-Raad, MBO-Raad, 

PO-Raad hanteren verschillende perspectieven, evenals de vakbonden en ook de 

Onderwijsraad bracht een eigen perspectief in. De rol van de overheid kan gericht zijn op het 

verbinden van deze stakeholders en perspectieven om tot gedeelde beelden over 

loopbaanmogelijkheden van leraren te komen. De zes hierboven geschetste mogelijke 

ontwikkelpaden kunnen hier een handvat voor zijn. 

o Bij het ontwikkelen van beleid rond loopbanen van leraren is het van belang om 

verbindingen te maken met andere thema’s zoals schoolontwikkeling, onderwijsinnovatie en 

kwaliteitszorg. 

o Stimuleren: De overheid kan ook ontwikkeling van loopbaanbeleid stimuleren door aandacht 

voor loopbaanbeleid binnen scholen op te nemen in de Inspectiekaders (ook Vlaanderen is 

daar mee bezig).  

o De rol van de beroepsgroep: In de gesprekken kwam ook enkele keren de vraag op wat de rol 

van de beroepsgroep van leraren is ten aanzien van loopbaanbeleid. In de slotronde waarin 
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de verschillende landen hun voornemens presenteerden, gaf de Poolse delegatie aan dat het 

ontbreken van een beroepsgroep een handicap is t.a.v. het ontwikkelen van lerarenbeleid. 

Dat speelt ook in Nederland. Vraag is in hoeverre het onlangs opgerichte lerarencollectief en 

andere grass root initiatieven hier reeds een rol in kunnen spelen.  

o De lerarenopleidingen: tenslotte kwam aan de orde welke rol de lerarenopleidingen kunnen 

spelen in het versterken van loopbaanmogelijkheden van leraren. Die rol kan op twee 

niveaus liggen: 

o Het ontwikkelen van loopbaancompetenties (t.a.v. motievenreflectie, 

kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken15) in de initiële 

lerarenopleiding 

o Het ondersteunen van loopbaanroutes door bij te dragen aan een samenhangende 

(landelijke of regionale) infrastructuur van post-initiële trajecten die verschillende 

loopbaankeuzes ondersteunen.  

 

Tot slot 
De peer learning activiteit heeft een aantal nieuwe perspectieven geboden op de discussie rond 

loopbanen van leraren die ook in Nederland speelt. Die perspectieven zijn relevant voor de 

Nederlandse context omdat aantrekkelijke loopbaanmogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan 

de aantrekkelijkheid van het beroep en daarmee aan het bestrijden van het lerarentekort. 

Loopbaanmogelijkheden geven bovendien een impuls aan de professionele ontwikkeling van leraren 

en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs en het leren van leerlingen. 

Dat maakt het van belang om ook in Nederland verdere stappen te zetten t.a.v. de 

loopbaanmogelijkheden van leraren. Daar spelen leraren natuurlijk een sleutelrol is, maar ook 

schoolleiders en lerarenopleidingen zijn van belang bij het ondersteunen van loopbaanontwikkeling. 

Het ministerie kan tenslotte een belangrijke rol spelen in termen van systeemcondities en in het 

verbinden van actoren, zodat er een gezamenlijk en gedeeld perspectief ontstaat t.a.v. de 

loopbaanmogelijkheden van leraren.   

 

  

                                                           
15 Zie Kuijpers, M. (2005). Breng beweging in je loopbaan. Schoonhoven: Academic Service. 
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