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De plaats van het beroepsonderwijs in het curriculum van de lerarenopleiding 
Netwerkbijeenkomst Kennispunt Opleiden in de school mbo, 13 april 2016 
 
Op woensdag 13 april jl. organiseerde het Kennispunt opleiden in de school mbo een bijeenkomst 
over het beroepsgerichte curriculum van de lerarenopleiding. Een bijeenkomst waarin mbo-scholen en 
lerarenopleidingen beide breed vertegenwoordigd waren en praktijkvoorbeelden met elkaar hebben 
gedeeld. Inholland en HAN ILS hebben een inkijk gegeven hoe ze hun opleidingsprogramma hebben 
samengesteld om toekomstige (v)mbo docenten goed voor te bereiden op werken als leraar in het 
beroepsonderwijs. Zie bijgaand beide presentaties.  
 
Het mbo zou volledig en evenwichtig geïntegreerd moeten zijn in de lerarenopleiding; mbo-scholen en 
lerarenopleiding zijn het hier over eens. Echter, zo ver is het nog niet.  
 
In beide presentaties komt naar voren dat  circa de helft van de studenten kiest voor de 
afstudeerrichting beroepsonderwijs. Hiervan kiest het merendeel voor vmbo.  
 
Het mbo is onbekend bij studenten en docenten van de lerarenopleiding 
Studenten van de lerarenopleiding komen vaak via Havo of vwo en zijn onbekend met het mbo, en 
hebben (gemiddeld) stereotype beelden van het mbo. Dit zelfde geldt voor (een deel van ) de 
docenten. Er moeten activiteiten ontplooid worden om bekendheid met het mbo te vergroten en 
bestaande vooroordelen te ontkrachten. Ideeën en voorbeelden die gedeeld worden door HAN ILS en 
Inholland zijn: 

- Goed netwerk en contact met het mbo-werkveld in de regio. Lerarenopleidingen kunnen 
sectorspecifieke input goed gebruiken in het vormgeven en actualiseren van hun opleiding. Dit 
is in de randstad makkelijker gezegd dan gedaan, als er veel verschillende grote instituten en 
mbo-scholen in één regio zitten, vraagt dit veel afstemming.  

- Input ophalen bij het mbo bij het vormgeven van het curriculum of verdiepende thema’s in het 
afstudeerfase. Voorbeeld hiervan is het thema toetsing en beoordeling: aandacht voor de 
proeve van bekwaamheid, panelgesprekken, portfolio toetsen; aandacht voor werken in een 
team van docenten en onderwijsondersteuners, met verschillende expertise.  

- Oriëntatie in het mbo: bv een dag in het mbo; niet alleen voor studenten, ook voor 
lerarenopleiders. Het vergroot de bekendheid en zicht op brede 
mogelijkheden als docent in het mbo.  Door lerarenopleiders te 
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betrekken bij deze oriëntatie leren zij hoe het mbo-werkveld eruit ziet, scherpt dit hun 
beeldvorming aan en ervaren zij hoe hun lessen hier op aan kunnen sluiten.  

- Oriëntatie van lerarenopleiders op het werkveld van het mbo,  de leerbedrijven, bv door stage 
te lopen in de bedrijven. Bekendheid met het onderwijs waarvoor opgeleid wordt, is cruciaal 
om studenten te leren het vakgebied betekenisvol in de context van het beroep in te kunnen 
vullen. De bekendheid met de beroepen levert ook weer een positieve bijdrage aan de 
beeldvorming van het mbo! 

- Beschrijven van Eindtermen met specifieke aandacht voor de context van het  
beroepsonderwijs (zie voorbeelddocument Inholland) 

- Professionaliseren van lerarenopleiders over mbo: pedagogiek, doelgroep, didactiek, 
sectoren, organisatie etc.  

- Vormgeven van doorlopende leerlijnen (leven lang leren) van startbekwaam tot expertleraar. 
Samen professionaliseren (lerarenopleiding en mbo-scholen), verbindt en draagt bij aan 
ontwikkeling.  

- Verdere aanpassing van de kennisbasis specifiek voor het mbo. Bijvoorbeeld voor 
geschiedenis, sterker verbinden met burgerschap.  

 
Effect op arbeidsmarkt van de afstudeerrichting beroepsonderwijs 
De studenten die afstuderen aan een tweedegraads lerarenopleiding en een afstudeerrichting hebben 
gekozen, blijven breed bevoegd voor werken in het AVO en/of beroepsonderwijs. Desondanks, 
twijfelen studenten om een keuze richting beroepsonderwijs omdat het mogelijk invloed heeft op de 
kansen op de arbeidsmarkt. Eens gekozen voor het (v)mbo en een baan in deze sector zou mogelijk 
tot gevolg kunnen hebben dat het niet meer mogelijk is om in het AVO aan de slag te komen, is de 
denklijn.  De toekomst zal uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo is. Om studenten en zittende docenten 
te stimuleren om zich blijvend te professionaliseren wil HAN-ILS mogelijk gaan experimenteren met 
het gebruik van vouchers om ook afgestudeerden themabijeenkomsten bij te laten wonen om hun 
kennis op te frissen of up-to-date te houden, of te verbreden voor de niet gekozen sector avo of 
(v)mbo.   
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