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Het leraarsberoep

“And you called yourself a teacher? I was more than a teacher. And Less. 

In the high school classroom you are a drill sergeant, a rabbi, a shoulder to

cry on, a disciplinarian, a singer, a low-level scholar, a clerk, a referee, a 

clown, a counselor, a dress-code enforcer, a conductor, an apologist, a 

philosopher, a collaborator, a tap dancer, a politician, a therapist, a fool, a 

traffic cop, a priest, a mother-father-brother-sister-uncle-aunt, a 

bookkeeper, a critic, a psychologist, the last straw.”

Teacher Man – Frank McCourt (2005)



De kern van het 
leraarschap 
• Persoon van de leraar

• Relationeel 

(Kelchtermans, 2012)



Bouwstenen van het 
lerarenberoep 

• Reflectie op de leraar als professional
(Gardner & Shulman, 2005)

• Reflectie op de kern van het beroep

(Kelchtermans, 2012)

• Reflectie op Autonomie  

(Oolbekkink-Marchand et al., 2017; Podcast Stuurkracht van leraren)

Deskundigheid

Hart voor jongeren

Engagement

Autonomie

Verbinding 





Het leraarschap 
als aantrekkelijk 
beroep?!

• Statisch beroepsbeeld vs dynamisch beroepsbeeld
(vgl. Ook Snoek et al., 2020)

• Leraren als ‘constrained professionals’                
(Wills & Haymore Sandholz, 2009)

• Leraren hebben professionele ruimte nodig
(Onderwijsraad, 2016; Meirink et al., 2019)



Intermezzo 
Lerarentekort en een 
antwoord

Bestuursakkoord flexibilisering

• Flexibilisering routes lerarenopleiding

• Regionale samenwerking versterken: 
Samen Opleiden en Professionaliseren

In 2024 in Nederland:

1970 fte tekort in het Primair Onderwijs; 

1300 fte tekort in het Voortgezet Onderwijs 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/bestuursakkoord-flexibilisering-lerarenopleidingen


Stuurkracht van 
leraren: twee 
verhalen
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Stuurkracht van leraren

Etelapelto et al., 2014; 

Oolbekkink-Marchand, 2017



Belang stuurkracht in de onderwijspraktijk

• Gerelateerd aan fundamentele processen in het onderwijs: draagt bij 
aan leren van leerlingen, continue professionele ontwikkeling van 
leraren, wellbeing, omgaan met onderwijsvernieuwingen etc. (Toom 
et al., 2015)

• ‘missing link’ – gebrek aan dialoog over handelingsruimte (vgl. ook 
Louws et al., 2021; Meirink et al., 2019)



Stuurkracht of Professionele Agency

• Proces. Bewust en intentioneel 
handelen

• Interactie. Samenspel van ‘resources’
• persoon (identiteit, motivatie, kennis en 

expertise) 
• Context (materiaal, cultuur, structuur)

• Dynamisch. Tijd en context 

• Richting. Impact op werkcontext en 
professionele identiteit 

• Normatief. Stuurkracht is niet neutraal

(Etelapelto, et al., 2013; Oolbekkink-
Marchand et al., 2017)



Stuurkracht: 
een verhaal



Stuurkracht in de 
lerarenopleidingen

• Focus op leraar in de klas

• Zoektocht naar het opleiden van 

leraren die kritische en onderzoekend 

kijken naar de onderwijspraktijk en zelf 

mee vormgeven aan de 

onderwijspraktijk binnen de kaders  

• Enige focus op de leraar als onderzoeker van 

de eigen onderwijspraktijk

• Zoektocht naar het betekenisvol 

inzetten van praktijkonderzoek in het 

leerproces van ‘leraar worden’



Stuurkracht versterken in 
de lerarenopleidingen 

• Aandacht voor professionele 

identiteitsontwikkeling (Meijer et al., 2011) 

• Aandacht voor leraar in de klas én in de 

schoolgemeenschap (micropolitics) 

• Essentiele praktijken:

• Dialoog faciliteren                                  

(Lipponen & Kumpulainen, 2011)

• Reflectie leren en versterken                         

(Leijen et al., 2020)

• Voorwaardelijk:

• Voorbeeldmatig opleiden (congruentie) -> 

autonomie vs structuur 

• Professionaliteit lerarenopleiders 



Stuurkracht en 
continue 
professionalisering: 
twee kanten van 
dezelfde medaille

• Belang van professionalisering 
voor versterking stuurkracht 
van leraren in de 
onderwijspraktijk

• Maar beperkt tijd en facilitering; 
veel ligt bij leraren zelf 

• Weinig appel gedaan op 
verworven kennis en 
vaardigheden (capacity building)

• Belang van stuurkracht voor 
zoeken naar professionalisering 

• Maar beperkt vindbaar
• Onvoldoende aandacht voor 

kenmerken 
betekenisvolle/effectieve 
professionalisering



Versterken van 
stuurkracht in de 
school 

• Samenspel                       
(Louws et al., 2020)

• Leiderschapsparadox
(Kessels, 2019)

• Structuur / werkcondities 
(Etelapelto et al., 2013)



Samenspel scholen en 
lerarenopleidingen 
(Samen Opleiden & 
Professionaliseren) 

• Samen Opleiden & 

Professionaliseren als uitgangspunt

• Van 1op1 begeleiding naar school 

als leerwerkplek 

• Opleiden als samenspel in de ‘third

space’ (Imants et al., 2020)

Voorbeeldmatige praktijken

• Driehoeksgesprekken

• Leerateliers etc. 



Tot slot 

• Stuurkracht van leraren versterken draagt bij aan de aantrekkelijkheid 
van het beroep

• Opleiding en professionalisering van leraren leveren hier in potentie 
een bijdrage aan

• Essentieel is het samenspel in de schoolcontext en de dialoog over 
professionele ruimte 



Referenties

• Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2013). What is agency? Conceptualizing professional 
agency at work. Educational research review, 10, 45-65.

• Gardner, H., & Shulman, L. S. (2005). The professions in America today: Crucial but fragile. Daedalus, 134(3), 13-18.

• Imants, J., Meijer, P. C., & Blankesteijn, E. (2020, June). Expansive Learning in Teacher Education's Hybrid Spaces: 
The Challenges and Possibilities in and Beyond Learning Studios. In Frontiers in Education (Vol. 5, p. 64). Frontiers 
Media SA.

• Kelchtermans, G. (2012). De leraar als (on) eigentijdse professional. Reflecties over de “moderne professionaliteit” van 
leerkrachten.

• Kessels, J. De ecologie van de professionele ruimte.

• Leijen, Ä., Pedaste, M., & Lepp, L. (2020). Teacher agency following the ecological model: How it is achieved and how it 
could be strengthened by different types of reflection. British Journal of Educational Studies, 68(3), 295-310.

• Lipponen, L., & Kumpulainen, K. (2011). Acting as accountable authors: Creating interactional spaces for agency work 
in teacher education. Teaching and teacher education, 27(5), 812-819.

• Louws, M., Zwart, R., Zuiker, I., Meijer, P., Oolbekkink-Marchand, H., Schaap, H., & van der Want, A. (2020). Exploring
school leaders’ dilemmas in response to tensions related to teacher professional agency. Professional Development in 
Education, 46(4), 691-710.



Referenties 

• Meirink, J. A., Oolbekkink-Marchand, H., & Admiraal, W. F. (2018). Professionele ruimte van leraren in het voortgezet 
onderwijs. Inleiding bij het themanummer. Pedagogische Studiën, 95(3), 126-130.

• Meijer, P. C., De Graaf, G., & Meirink, J. (2011). Key experiences in student teachers’ development. Teachers and 
Teaching: theory and practice, 17(1), 115-129.

• Onderwijsraad (2016). Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs. 

• Oolbekkink-Marchand, H. W., Hadar, L. L., Smith, K., Helleve, I., & Ulvik, M. (2017). Teachers' perceived professional 
space and their agency. Teaching and teacher education, 62, 37-46.

• Oolbekkink-Marchand, H., van der Want, A., Schaap, H., Louws, M., & Meijer, P. (2022). Achieving professional agency 
for school development in the context of having a PhD scholarship: An intricate interplay. Teaching and Teacher 
Education, 113, 103684.

• Snoek, M., van Tartwijk, J. W. F., & Pauw, I. (2020). Leraar: een professie met perspectief 1: Een veelzijdig 
beroepsbeeld. Ten Brink Uitgevers.

• Toom, A., Pyhältö, K., & Rust, F. O. C. (2015). Teachers’ professional agency in contradictory times. Teachers and 
Teaching, 21(6), 615-623.

• Wills, J. S., & Sandholtz, J. H. (2009). Constrained professionalism: Dilemmas of teaching in the face of test-based 
accountability. Teachers college record, 111(4), 1065-1114.



Overige bronnen

• Podcast: Het belang van stuurkracht en leiderschap in het onderwijs 

• Podcast: De uitdaging bij ontwikkeling van leiderschap in het 
onderwijs

https://open.spotify.com/episode/7Cm3n0PANTMVbMFQ9BmQjp
https://open.spotify.com/episode/6A67eoBlR3Qhyc6jq2e3dl

