Inleiding sectorbeeld Onderwijs
Het sectorbeeld Onderwijs gaat over de opleidingen die zijn gericht op het leraarschap.
Voorbeelden daarvan zijn de pabo-opleidingen, de eerste- en tweedegraads
lerarenopleidingen en de universitaire lerarenopleidingen.
De belangrijkste ontwikkelingen, trends en de stand van zaken in de sector Onderwijs
worden in dit sectorbeeld weergegeven. U kunt lezen over groepen van opleidingen of
over specifieke indicatoren per opleidingsgroep.
Een sectorbeeld is bedoeld om feitelijk (neutraal) te informeren over de stand van zaken
bij de opleidingen. Hiervoor combineert de inspectie verschillende bestaande openbare
bronnen over bijvoorbeeld studentenpopulatie, studiesucces en studentenenquêtes. Ook
de oordelen over de kwaliteit van het onderwijs door de NVAO zijn een bron. Het
sectorbeeld Onderwijs is aangevuld met informatie en oordelen uit inspectieonderzoek
onder afgestudeerden van pabo’s en lerarenopleidingen.
Het sectorbeeld bestaat uit verschillende onderdelen. Na de inleiding, wordt ingegaan op
elf indicatoren. Elke indicator komt apart aan bod. Bij elke indicator worden de
verschillende groepen opleidingen met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt specifiek
aandacht besteed aan vijf groepen opleidingen:
• pabo;
• tweedegraads lerarenopleidingen;
• eerstegraadslerarenopleidingen;
• universitaire lerarenopleidingen;
• eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding.
Naast deze vijf groepen onderscheiden we ook opleidingen professionalisering,
onderwijsondersteuners en een groep overig. Omdat deze laatste drie groepen niet
opleiden tot een onderwijsbevoegdheid worden deze niet apart beschreven. Deze worden
wel meegenomen in de beschrijving van de indicatoren. Tenslotte zijn er twee bijlagen.
Een met de lijst met alle opleidingen van deze sector en een bijlage die ingaat op de
gebruikte databronnen en definities van de indicatoren.
U leest het sectorbeeld als een naslagwerk. Het is niet volgens de traditionele
rapportagewijze opgebouwd met de structuur: vraagstelling, onderzoeksbevindingen,
conclusie. Dit betekent dat het sectorbeeld niet van voor naar achter gelezen hoeft te
worden, maar dat u delen onafhankelijk van elkaar kunt lezen en kunt selecteren wat u
interessant vindt om te lezen.
Het sectorbeeld Onderwijs is het derde sectorbeeld dat we presenteren via de website.
Eerder publiceerden we al het sectorbeeld Gedrag & Maatschappij en het sectorbeeld
Techniek. Over de lerarenopleidingen publiceerden wij in 2014 het rapport De sector
lerarenopleidingen in beeld, dat u kunt beschouwen als voorloper van het sectorbeeld
Onderwijs.
De inspectie is benieuwd wat u vindt van de vorm en presentatie van het sectorbeeld. We
nodigen u van harte uit uw reactie met ons te delen.
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Beleidsontwikkelingen
In deze paragraaf gaan we kort in op de voornaamste ontwikkelingen binnen de
Sector Onderwijs. Voor informatie over ontwikkelingen die specifiek zijn voor een bepaald
type opleiding verwijzen we naar de teksten over de subsectoren.
Landelijke kennisbases en -toetsen
De pabo’s en de lerarenopleidingen in het hbo hebben maatregelen genomen om de
vakkennis van studenten te verhogen. Voor alle vakken zijn landelijke kennisbases
vastgesteld en geïmplementeerd. In de kennisbasis wordt vastgelegd over welke
(vak)kennis een afgestudeerde moet beschikken. Om vast te stellen of de studenten bij
hun afstuderen beschikken over de beoogde kennis, werken lerarenopleidingen in het
hbo nauw samen bij de toetsing van de vakkennis. Bij een aantal vakken worden
landelijke eindtoetsen afgenomen: in 2015-2016 voor Nederlandse taal en Rekenenwiskunde op de pabo en voor een aantal vakken van de tweedegraads opleidingen. Voor
vakken waarvoor geen landelijke kennistoets bestaan, waarborgen de opleidingen de
kwaliteit door middel van peer review. Deze gezamenlijke aanpak van de
lerarenopleidingen zorgt ervoor dat alle studenten die afstuderen over dezelfde vakkennis
beschikken. In het studiejaar 2015-2016 maakten ruim vijfduizend pabo-studenten een
of meerdere landelijke kennistoetsen Nederlandse taal en maakten bijna zesduizend
studenten een of meerdere kennistoetsen Rekenen-wiskunde. Bij de tweedegraads
lerarenopleidingen hebben drie en een half duizend studenten deelgenomen aan een
landelijke kennistoets.
Opleiden in de school
Scholen en lerarenopleidingen werken samen om aankomende docenten op te leiden en
al werkzame leraren verder te professionaliseren. Sinds 2009 gebeurt dit onder meer
binnen de samenwerkingsverbanden ‘Opleiden in de school’. In zo’n
samenwerkingsverband werken één of meer lerarenopleidingen en één of meer scholen
in po, vo en mbo samen. Deze samenwerkingsverbanden of ‘opleidingsscholen’ moeten
aan kwaliteitseisen voldoen en krijgen overheidssubsidie na een positieve beoordeling
door de NVAO. De deelnemende lerarenopleidingen moeten bijvoorbeeld geaccrediteerd
zijn en de deelnemende scholen moeten onder het basistoezicht van de Inspectie van het
Onderwijs vallen. Zie voor informatie over de beoordeling van de
samenwerkingsverbanden de factsheet Accreditaties.
In november 2016 zijn er 55 door OCW erkende samenwerkingsverbanden. De overheid
streeft naar uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen, hetzij binnen de huidige
opleidingsscholen, hetzij door uitbreiding met een aantal nieuwe opleidingsscholen. Uit
gegevens van OCW blijkt dat circa een vijfde deel van de studenten wordt opgeleid
volgens het concept van opleiden in de school (Kamerbrief derde voortgangsrapportage
Lerarenagenda: samen werken aan een doorlopende leerlijn voor leraren, 29 november
2016).
Binnen de 55 erkende samenwerkingsverbanden zijn er ongeveer 35 door het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als ‘academische opleidingsschool’. Dit wil
zeggen dat zij niet alleen zijn erkend als opleidingsschool maar ook voldoen aan extra
eisen. De academische samenwerkingsverbanden verbinden het opleiden van leraren met
praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling.
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Nieuwe trajecten en opleidingen
De laatste jaren zijn nieuwe routes en trajecten ontwikkeld om leraar te worden, met als
doel meer studenten te interesseren voor het leraarschap. Voorbeelden van routes die in
de afgelopen jaren zijn ontwikkeld zijn de academische pabo, de educatieve minoren in
het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, en de trajecten Eerst de
Klas en Onderwijstraineeship. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor zij-instromers in het
beroep van leraar. In de afgelopen jaren zijn ook nieuwe opleidingen ontwikkeld die niet
opleiden tot een bevoegdheid, maar wel van belang zijn voor de verdere
professionalisering van leraren. Voorbeelden daarvan zijn de hbo-masteropleidingen
Expertdocent Beroepsonderwijs, Talentontwikkeling en Toetsdeskundige.

Zij-instromers in het beroep
Sinds 2000 kunnen mensen met werkervaring en een hogeronderwijsdiploma via een
traject ‘zij-instroom in het beroep van leraar’ worden opgeleid tot docent. Er bestaan
trajecten voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs. De trajecten zijn kleinschalig maar voorzien in een behoefte van
studenten. Ook kunnen de trajecten bijdragen aan verhoging van het aantal universitair
opgeleide docenten in primair en voortgezet onderwijs. Uit een inventarisatie van de
inspectie uit 2015 (Zij-instroom van beroep leraar) bleek dat tussen 2010 en 2013 ruim
de helft van alle zij-instromers die een eerstegraads bevoegdheid behaalden, werd
opgeleid voor een tekortvak (in talen of een exact vak). Dertig procent werd opgeleid
voor natuur-, wis- of scheikunde en twintig procent voor een taal. Van de zij-instromers
die in de periode 2010-2013 een tweedegraads traject volgen, is twee derde gericht op
een tekortvak in bèta of talen. De trajecten voor zij-instroom in het beroep leveren
daarmee een bescheiden maar relevante bijdrage aan het tegengaan van het
lerarentekort.
Doorgaande professionalisering
Het beroep van leraar is veelzijdig. Het vraagt een goede basis binnen de opleiding, maar
ook begeleiding, intervisie en verdere scholing in het werk op school daarna. Op dit
moment bieden al veel scholen samen met pabo’s of lerarenopleidingen begeleiding en
scholing aan startende leraren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de projecten Begeleiding
Startende Leraren, waarin universiteiten en scholen voor voortgezet onderwijs
samenwerken. Sinds de start van de projecten in 2014 nemen circa 325 scholen voor
voortgezet onderwijs hieraan deel.
Zoals eerder aangegeven in de rapporten Beginnende leraren kijken terug, vindt de
inspectie het van belang dat deze initiatieven worden uitgebouwd naar een systematische
leerroute, zodat álle (startende) leraren de gelegenheid krijgen om op een
gestructureerde manier door te groeien. Daarvoor is nodig dat lerarenopleidingen,
scholen en onderwijsorganisaties samen nadenken over de vraag welke
beheersingsniveaus worden verwacht van startende dan wel meer ervaren leraren.
Ontwikkelingsdoelen zijn vooral nodig voor de complexere vaardigheden, waarvan
afgestudeerden nu vinden dat ze die te weinig meekrijgen: het ontwikkelen van toetsen
of examenopgaven, het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het bieden van
maatwerk. Scholen zouden daarbij een stimulerend personeelsbeleid moeten voeren,
zodat (beginnende) leraren daadwerkelijk gebruikmaken van scholingsaanbod, gekoppeld
aan de eigen ontwikkelingsdoelen.
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Meer bevoegde leraren opleiden
De hierboven genoemde maatregelen om nieuwe doelgroepen aan te spreken en verdere

ontwikkeling na de opleiding mogelijk te maken, blijven ook in de nabije toekomst uiterst relevant.

In het vo en mbo worden vooral in de bèta-vakken en de moderne vreemde talen
lerarentekorten verwacht. Ook in het basisonderwijs wordt een tekort aan leraren
voorspeld, vooral in bepaalde regio’s. De sterke daling van de instroom in de pabo’s de
afgelopen jaren in combinatie met de toenemende vraag naar lerarenbasisonderwijs
heeft tot gevolg dat er over een aantal jaren meer leraren nodig zullen zijn dan er
beschikbaar zijn. Dit is een zorgelijke situatie die vraagt om maatregelen. Voor de
komende jaren zal de belangrijkste uitdaging zijn om meer leraren op te leiden, met
behoud van kwaliteit en de hoge eisen die worden gesteld aan een bevoegde leraar.
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In dit deel wordt het aanbod van bekostigde- en niet-bekostigde opleidingen in de sector
Onderwijs weergegeven. We tellen de opleidingen op verschillende manieren.
 Opleidingen: Als een opleiding aan meerdere instellingen wordt gegeven dan
tellen we die allemaal (Brin-isat). Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt in de
voltijd- en deeltijdversie van een opleiding. Deze tellen als één.
 Opleidingsvarianten: Voltijd- en deeltijdvarianten van een opleiding worden als
twee varianten van één opleiding, en dus allebei, geteld. Als een opleidingsvariant
aan meerdere instellingen wordt gegeven dan tellen we die varianten bij alle
instellingen (Brin-isat),
 Breedte van het aanbod: Eenzelfde opleiding aan verschillende instellingen telt
één maal. De voltijd- en deeltijdvariant telt ook als één. We tellen daarmee alleen
verschillende opleidingscodes (Isat nummers).
De definitie van opleidingen sluit zo aan bij de definitie in de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en bij het accreditatieproces. Daar worden
voltijd- en deeltijdvarianten van een opleiding als één opleiding geaccrediteerd.
In dit sectorbeeld zijn ook opleidingen meegenomen uit andere CROHO-sectoren dan de
sector Onderwijs. Deze opleidingen zijn meegenomen omdat ze ook leiden tot een
onderwijsbevoegdheid en dat is relevant om in de vergelijkingen mee te nemen. Het zijn
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opleidingen uit de sector Natuur en de sector Taal & Cultuur. Voor een
opleidingenoverzicht zie bijlage Z1, bijlage Indeling opleidingen.
De informatie over het aanbod van opleidingen sluit aan bij de komende sectoranalyse
over het hoger onderwijs van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).
Deze analyse verschijnt medio 2017 en gaat dieper op de ontwikkelingen in.
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Onderwijs de grootste sector
De sector Onderwijs is met 514 opleidingen de grootste sector binnen het hoger
onderwijs. Bijna 17 procent van alle opleidingen (3.090) in het hoger onderwijs behoort
tot deze sector. In dat rapport hanteerden we overigens wel een andere telling voor
opleidingen.
Ruim de helft van de opleidingen (253) in de sector Onderwijs is een hbobacheloropleiding. Met 81 hbo-masteropleidingen op een totaal van 322
masteropleidingen in het gehele hoger beroepsonderwijsonderwijs is de sector Onderwijs
sterk vertegenwoordigd. In de sector Onderwijs zijn er geen wo-bacheloropleidingen.
Voor dit rapport hebben we als inspectie de opleidingen van de sector Onderwijs
ingedeeld in acht subsectoren. Het aanbod van opleidingen in de subsectoren naar
onderwijssoort (hbo en wo) en -fase (associate degree, bachelor en master) is
weergegeven in Figuur 1.1.
Meer dan de helft van de opleidingen in de sector Onderwijs is een hbo-bachelor,
voornamelijk tweedegraadslerarenopleidingen (190). Dit is de grootste subsector binnen
de sector Onderwijs. De andere hbo-bacheloropleidingen vallen in de subsector pabo en
de subsector lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding. De aantallen zijn daar
kleiner. De subsector universitaire lerarenopleidingen (ulo) komt op de tweede plaats als
we kijken naar aantallen (140). Het gaat hier om uitsluitend wo-masteropleidingen.
De eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master (44), de opleidingen professionalisering
hbo-master (37) en onderwijsondersteuner (35) hebben vergelijkbare aantallen. De
opleidingen onderwijsondersteuner bestaat uitsluitend uit associate degreeprogramma’s.
De eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master bestaan uitsluitend uit hbo-masters.
Opleidingen professionalisering bestaan overwegend uit hbo-masters, op twee womasteropleidingen na.
De opleidingen van de meeste subsectoren beperken zich tot een specifieke
onderwijssoort en -fase. Daarmee bedoelen we dat de groepen ofwel alleen hbo-bachelor
of alleen wo-masteropleidingen aanbieden. Dit is kenmerkend voor de sector Onderwijs.
Uitzondering zijn de opleidingen professionalisering die bestaan uit masters in hbo en wo.
Bij educatie overig is het opleidingsaanbod gespreid over hbo-bachelor en -master en
wo-master.
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Figuur 1.1: Sector Onderwijs: aantal bekostigde en niet-bekostigde opleidingen (brin-isat, voltijd
en deeltijd samengenomen), naar associate degree, hbo-bachelor, hbo-master en wo-master, in
subsectoren, 2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO
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Minder tweedegraads- en universitaire lerarenopleidingen
Figuur 1.2. laat zien dat het totale opleidingsaanbod in de meeste groepen van
opleidingen, zoals pabo, lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding en
eerstegraadslerarenopleidingen hbo-masters, de afgelopen jaren stabiel is gebleven.
Alleen bij de tweedegraadslerarenopleidingen en de ulo’s zien we vanaf 2012/2013
respectievelijk 2013/2014 dat er minder opleidingen worden aangeboden dan in
voorgaande jaren.
Het aantal tweedegraadslerarenopleidingen neemt sinds 2013/2014 weer geleidelijk toe
tot 190 opleidingen in 2015/2016. Verderop wordt duidelijk dat er wel nieuwe
opleidingen bijkomen, maar dat deze ontwikkeling nauwelijks invloed heeft op het aantal
opleidingen. Met andere woorden een aantal opleidingen wordt afgebouwd en daarvoor
komen nieuwe opleidingen in de plaats. Dus het aanbod van opleidingen binnen een
aantal subsectoren vernieuwt weliswaar, maar het totaal aantal opleidingen blijft gelijk.
Figuur 1.2: Sector Onderwijs: aantal bekostigde en niet-bekostigde opleidingen (brin-isat, voltijd
en deeltijd samengenomen) naar subsectoren, 2011-2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO.

Bekijken we de niet-bekostigde opleidingen aan niet-bekostigde instellingen, dan blijkt
dat de laatste tien jaar tussen de 11 en 15 procent van die opleidingen valt binnen de
sector Onderwijs. Deze opleidingen worden vooral aangeboden in de subsector
tweedegraadslerarenopleidingen en zijn over het algemeen opleidingen in deeltijd.
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Ruim 900 opleidingsvarianten
Als we het aantal opleidingen van de sector Onderwijs uitsplitsen naar voltijd- en
deeltijdvarianten dan ontstaat Figuur 1.3 met de 919 opleidingsvarianten. Dat is een
vijfde (21 procent) van het totaal aantal varianten in het totale hoger onderwijs.
Het hbo biedt meer opleidingsvarianten aan in deeltijd dan in voltijd, behalve bij de
lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding. Net als bij Figuur 1.1 zijn de
tweedegraadslerarenopleidingen en ulo’s in aantallen opleidingsvarianten het grootst.
De bekostigde opleidingen in de subsectoren tweedegraadslerarenopleidingen (183 van
de 335), eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master (55 van de 67) en de opleidingen
onderwijsondersteuner (35 van de 44) worden vaker in deeltijd dan in voltijd
aangeboden. Het aanbod van de ulo’s en de pabo’s is op dit punt ongeveer gelijk. De
subsector ulo’s heeft geen bacheloropleidingen. Verder zijn er nog enkele
deeltijdvarianten van pabo, eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master en opleidingen
professionalisering. Bij de niet-bekostigde opleidingen worden vooral
tweedegraadslerarenopleidingen aangeboden, maar er zijn ook drie deeltijdpabo’s.
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Niet-bekostigde lerarenopleidingen (71 opleidingen) worden alleen in deeltijd
aangeboden. Vooral door niet-bekostigde instellingen, maar ook bekostigde instellingen
(17 opleidingen).
De hbo-masteropleidingen binnen de subsector professionalisering zijn niet-bekostigde
masters die overwegend aangeboden worden door bekostigde instellingen. Deze
opleidingen zijn gericht op werkenden die al een bevoegdheid hebben en zich willen
specialiseren.
Niet-bekostigde opleidingen aan niet-bekostigde instellingen (54 opleidingen) komen
binnen de sector Onderwijs vooral voor bij de tweedegraadslerarenopleidingen. Dit zijn
met name deeltijdopleidingen. Het aantal opleidingen in deze groep neemt toe van 39 in
2014 tot 48 in 2015.
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Nieuwe opleidingsvarianten in sector Onderwijs
Als we kijken naar het aantal nieuwe opleidingsvarianten binnen de sector Onderwijs in
de afgelopen tien jaar dan valt op dat dit vooral in 2007 en in 2011 groter is dan andere
jaren (zie Figuur 1.4). Uit deze figuur leiden we af dat 60 procent van de nieuwe
opleidingsvarianten in het totale bekostigde onderwijs in 2007 nieuwe opleidingen zijn in
de sector Onderwijs. In 2011 gaat dat om 30 procent. Het blijkt niet alleen om een
vernieuwing van het aanbod te gaan, maar ook om het hernoemen van opleidingen
waardoor er tijdelijk een oude- en een nieuwe variant van de opleiding naast elkaar
bestaan.
Bij de niet-bekostigde opleidingsvarianten aan niet-bekostigde instellingen zien we
relatief veel nieuw opleidingsaanbod in het jaar 2007 en in 2010. Het gaat dan om
ongeveer een vijfde van de nieuw geregistreerde niet-bekostigde opleidingsvarianten in
het totale hoger onderwijs.
Figuur 1.4: Sector Onderwijs: aantal nieuwe opleidingsvarianten (brin isat; voltijd en deeltijd
apart), naar bekostigd en niet-bekostigd, in sector en het totale hoger onderwijs, 2006-2015
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De toename van nieuwe niet-bekostigde opleidingsvarianten aan niet-bekostigde instellingen in de
sector Onderwijs zien we door de jaren heen voornamelijk bij de tweedegraads-lerarenopleidingen
hbo. Het ontstaan van nieuwe niet-bekostigde opleidingsvarianten bij bekostigde instellingen zien
we alleen bij de professionaliseringsopleidingen.
De grootste toename zien we door de jaren heen bij bekostigde opleidingsvarianten aan bekostigde
instellingen. Daarbij zien we wel grote verschillen tussen de groepen:
Tabel 1.1: Sector Onderwijs: aantal nieuwe bekostigde opleidingsvarianten tussen 2006 en 2015,
naar subsectoren
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Opleidingsgroep
Pabo
Tweedegraadslerarenopleidingen hbo
Eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master
Ulo’s
Lerarenopleidingen kunst/ lichamelijke opvoeding
Professionalisering
Onderwijsondersteuner

Toename aantal bekostigde
opleidingsvarianten 2006-2015
9
187
113
342 (274 in 2007)
22
40
74

Bovenstaande nieuwe opleidingsvarianten betekenen niet dat er ook een toename is in
het totaal aantal opleidingsvarianten in de sector Onderwijs want er verdwijnen ook
opleidingsvarianten. Er verdwijnen meer opleidingsvarianten dan er bij komen, dus de
totaal aantallen nemen af.
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Ontwikkelingen in voltijd- en deeltijdaanbod
Het valt op dat bij de voltijdvarianten van opleidingen die na afronding een bevoegdheid
opleveren, het aantal ulo’s in de loop van de jaren afneemt (zie Figuur 1.7). Het aantal
daalt van 225 in 2008 naar 146 in 2010 en komt uit op 140 in 2015. Dit komt voor een
belangrijk deel omdat opleidingen met een oude- en de nieuwe naam voorheen tijdelijk
naast elkaar bestonden en de oude varianten vervolgens historisch zijn geworden.
In Figuur 1.7 is ook te zien dat het aanbod van tweedegraadslerarenopleidingen in een
voltijdvariant daalt van 191 in 2006 naar 152 in 2015. Het aantal is de laatste drie jaar
redelijk stabiel.
Het aantal voltijd pabo’s en lerarenopleidingen kunst/lichamelijk opvoeding is redelijk
stabiel. Opvallend is wel dat tussen 2008 en 2009 het aantal voltijd
eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master is gehalveerd (zie Figuur 1.7).
Figuur 1.7: Sector Onderwijs: aantal bekostigde voltijd opleidingsvarianten (brin-isat; voltijd en
deeltijd apart), naar subsectoren, 2006-2015
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Bron: BronHO: DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Ook binnen het deeltijdaanbod zien we dat het aantal opleidingsvarianten bij de
tweedegraadslerarenopleidingen en de ulo’s het sterkst afneemt (zie Figuur 1.8). Het
aantal ulo’s in deeltijd neemt meer af dan bij de tweedegraadslerarenopleidingen. Bij de
ulo’s daalt het aantal deeltijdvarianten van 327 in 2006 naar 133 in 2015. Het aantal
tweedegraadslerarenopleidingen halveert van 373 in 2006 tot 183 in 2015.
Het aantal eerstegraadslerarenopleiding hbo-master is na een aanvankelijke daling, sinds
2009 redelijk stabiel en telt rond de 55 opleidingen. Ook bij de pabo in deeltijd zien we
Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs 2017

13

dat het aantal opleidingsvarianten met ongeveer de helft is afgenomen sinds 2006. De
laatste jaren is het aantal redelijk stabiel.
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Figuur 1.8: Sector Onderwijs: aantal bekostigde deeltijd opleidingsvarianten aan bekostigde
instellingen (brin-isat) in het wo en hbo naar subsectoren, 2006-2015
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Het aantal deeltijd opleidingsvarianten binnen de subsector professionalisering is redelijk
stabiel. Hetzelfde geldt voor de deeltijdopleidingen onderwijsondersteuner. Deze zijn niet
opgenomen in Figuur 1.8.
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Relatief veel niet-gebruikte opleidingen
In het hoger onderwijs worden opleidingsvarianten aangeboden waar (op dat moment)
geen studenten staan ingeschreven. We noemen dat lege opleidingsvarianten. Van deze
lege varianten hebben we alleen cijfers beschikbaar van de bekostigde opleidingen. Voor
de sector Onderwijs gaat het om bijna 24 procent van alle opleidingsvarianten, tegen 6
procent voor het totale hoger onderwijs. Het gaat in de sector Onderwijs om 15 procent
van de voltijdvarianten en 30 procent van de deeltijdvarianten.
Figuur 1.5 en 1.6 tonen de lege voltijd en deeltijd opleidingsvarianten van vijf groepen
opleidingen die opleiden tot een bevoegdheid. Bij de voltijd opleidingsvarianten valt op
dat bij driekwart van de eerstegraadslerarenopleidingen hbo-masters geen studenten
ingeschreven staan. Daarentegen zijn er geen lege voltijd opleidingsvarianten bij de
subsectoren pabo en lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding. Bij de deeltijd
lerarenopleidingsvarianten zien we lege opleidingen in alle subsectoren die opleiden tot
een bevoegdheid, vooral bij de ulo’s en de tweedegraadslerarenopleidingen.
In de sector Onderwijs zijn er voor elk vak in het voortgezet onderwijs opleidingen.
Sommige van deze opleidingen hebben niet elk jaar nieuwe instroom, maar blijven in
stand omdat zij wel een landelijke unieke voorziening vormen.
Figuur 1.5: Sector Onderwijs: percentage bekostigde voltijd opleidingsvarianten (brin isat; voltijd
en deeltijd apart), naar gebruikt (ten minste één unieke hoofdinschrijving) en geen gebruik (zonder
unieke hoofdinschrijvingen), 2015
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Bron: BronHO: DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Figuur 1.6: Sector Onderwijs: percentage bekostigde deeltijd opleidingsvarianten (brin isat; voltijd
en deeltijd apart), naar gebruikt (ten minste één unieke hoofdinschrijving) en geen gebruik (zonder
unieke hoofdinschrijvingen), 2015
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Naast opleidingsvarianten waar geen enkele student staat ingeschreven, zien we ook
opleidingsvarianten waar een kleiner aantal studenten staat ingeschreven. In onderstaande tabel
wordt het aantal opleidingsvarianten weergegeven waar minder dan 50 of minder dan 100
studenten staan ingeschreven.
Tabel 1.2: Sector Onderwijs: aantal kleine opleidingsvarianten, naar subsector, voltijd en deeltijd,
varianten met 1 t/m 50 en 51 t/m 100 inschrijvingen, 2015

2egraads
hbo

1egraad 1egraad
s
s hbokunst/lo
ma

1 t/m
50

47

6

51 t/m
100

33

14

63

6

pabo

Voltijd

Deeltijd

1 t/m
50

3
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ulo

Professionalisering

Onderwijs
ondersteun
er

110

2

4

3

1

1

86

10

16

17

51 t/m
5
100

41
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Breedte van het aanbod
De 514 opleidingen aan verschillende instellingen in de sector Onderwijs, die zich
uitsplitsen in ruim 900 voltijd- en deeltijdvarianten, zijn samengesteld uit in totaal 173
unieke opleidingen (en bijbehorende isatnummers). Verschillende instellingen kunnen
een bepaalde opleiding aanbieden. De subsector pabo is met één unieke opleiding de
kleinste. Deze wordt aan 27 verschillende instellingen aangeboden. De
tweedegraadslerarenopleidingen en de ulo’s hebben van alle subsectoren de meeste
unieke opleidingen. Zie ook bijlage Z1 voor de namen van deze opleidingen.

Groepen opleidingen
Pabo
Tweedegraads-lerarenopleidingen hbo
Talen
Maatschappij
Exact
Groen
Beroepsgericht
Eerstegraadslerarenopleidingen hbomaster
Talen
Maatschappij
Exact
Universitaire lerarenopleidingen
Talen
Maatschappij
Exact
Beroepsgericht
Eerstegraads lerarenopleidingen kunst
/ lichamelijke opvoeding
Kunstvakken
Lichamelijke opvoeding
Professionalisering
Management en onderwijsvernieuwing
Special Needs
Kunsteducatie
Onderwijsondersteuner
Talen
Maatschappij
Groen
Beroepsgericht
Educatie overig
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Aantal opleidingen
(isatnummers)
1
40
8
11
5
1
15
17

6
7
4
61
29 (1 nieuw)
20 (1 nieuw)
11
1
5
4
1
17
12 (1 nieuwe)
4
1
22
2
2
2
16
11 (5 nieuw)
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Instroom en inschrijvingen
Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs ............................22
Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016 .................................24
Minder mbo’ers naar sector Onderwijs .....................................................................27
Minder mbo’ers en havisten naar pabo ....................................................................28
Minder studenten met niet-westerse achtergrond .....................................................30
Aantal mannelijke studenten iets toegenomen .........................................................34
Minder studenten in sector Onderwijs......................................................................36

In dit onderdeel gaat het over instroom en inschrijvingen van opleidingen.

‘Instroom’ in een (bekostigde) opleiding betreft de studenten die voor het eerst aan de
opleiding beginnen. Voor de bachelor opleidingen kunnen we een onderscheid maken
tussen ‘directe’ instroom een ‘indirecte’ instroom. Met de term directe instroom duiden
we studenten aan die niet alleen voor het eerst aan de betreffende opleiding beginnen
maar ook voor het eerst in het hoger onderwijs staan ingeschreven. Dit zijn bijvoorbeeld
studenten die uit het voortgezet onderwijs of het mbo komen. Indirect instromende studenten
is een aanduiding voor de studenten die al eerder in het hoger onderwijs stonden
ingeschreven in een andere studie, maar zich nu voor het eerst inschrijven voor de
betreffende opleiding. Bij de masteropleidingen zijn er voor het merendeel alleen
studenten die al eerder in het Nederlands hoger onderwijs hebben ingeschreven gestaan,
op de buitenlandse studenten na.
‘Inschrijvingen’ zijn alle studenten die staan ingeschreven bij een specifieke opleiding in het hoger
onderwijs, dus ook alle studenten in alle jaren van een opleiding (de ‘ouderejaars’).
De informatie over de instroom en inschrijvingen bij opleidingen sluit aan bij de komende
sectoranalyse over het hoger onderwijs van de Commissie Doelmatigheid Hoger
Onderwijs (CDHO). Deze analyse verschijnt medio 2017 en gaat dieper op de
ontwikkelingen in.
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Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs
Het aantal studenten dat instroomt in bekostigde opleidingen in de sector Onderwijs,
neemt af in de loop van de onderzochte jaren.
De directe instroom in de sector Onderwijs loopt van ruim 14.500 in 2005 terug naar
ruim 8.000 nieuwe studenten in 2016. Het aantal indirecte instromende studenten neemt
in die jaren af van ongeveer 13.000 naar ongeveer 12.000 studenten.
Dit betekent dat er in een periode van 9 jaar in totaal 6.500 duizend studenten minder
zijn ingestroomd in de sector Onderwijs. In sommige jaren neemt het aantal studenten
wel toe, bijvoorbeeld bij de directe instroom in het jaar 2009 en in 2013. De indirecte
instroom steeg in de jaren 2008, 2009, 2010, 2013, en 2014.
Het aandeel instromende studenten (direct plus indirect) in de sector Onderwijs als deel
van het aantal instromende studenten in het totale hoger onderwijs is door de jaren heen
kleiner geworden. In 2006 was het aandeel instromers in de sector Onderwijs als deel
van het totale hoger onderwijs 13 procent. In 2015 is dit gedaald tot ruim 8 procent. De
sector Onderwijs is in zijn/haar geheel dus relatief kleiner geworden.
Figuur 2.1: Sector Onderwijs: aantal studenten die instromen in bekostigde voltijd- en deeltijd
opleidingen, naar directe en indirecte instroom; en instroom in de sector Onderwijs als percentage
van de totale instroom in het hoger onderwijs, 2006-2015

30000

14,0%

25000

12,0%
10,0%

20000

Onderwijs direct
8,0%

15000

Onderwijs indirect
6,0%

10000

4,0%

5000

aandeel totale instroom
(direct en indirect) in totaal ho

2,0%
0,0%

0
2006200720082009201020112012201320142015

Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Het aandeel indirecte instroom in de sector Onderwijs is groot vergeleken bij het totaal
hoger onderwijs. Veel studenten die eerst een andere opleiding in het hoger onderwijs
volgden (al dan niet afgerond met een diploma) kiezen vervolgens voor een opleiding in
de sector Onderwijs. Dit is ook nog eens toegenomen over de loop der jaren. In 2005
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was het percentage indirecte instroom bijna 50 procent van de totale instroom. In 2016
is dat bijna 60 procent van de totale instroom in de sector Onderwijs. In het totale hoger
onderwijs is dat 45 procent. Er stromen dus steeds vaker studenten in in de sector
Onderwijs die eerst aan een andere studie zijn begonnen.
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Licht herstel instroom pabo na sterke daling in 2015
Van alle groepen onderwijsopleidingen zien we de grootste instroom in de bekostigde
tweedegraadslerarenopleidingen hbo. De instroom nam daar toe van 7.900 in 2012 tot
bijna 8.800 in 2013 en nam vervolgens geleidelijk af tot 8.300 in 2015 (zie Figuur 2.2).
Uit analyses blijkt dat de toename in 2012 een gevolg is van indirecte instroom, bij zowel
voltijd als deeltijd opleidingen. De directe instroom in deeltijd tweedegraads
lerarenopleidingen is in die hele periode (2011-2015) zelfs afgenomen.
Bij de pabo stromen tussen 2012 en 2014 elk jaar meer studenten in. In 2014 ongeveer
700 meer dan in 2012. In 2015 daalt echter de instroom fors ten opzichte van 2014 (zie
Figuur 2.2). Deze sterke afname van het aantal instromende studenten vindt zowel bij de
directe als indirecte instroom plaats én in voltijd- en deeltijdopleidingen, maar is het
grootst bij de voltijd studenten (direct en indirect). Hoewel in 2016 weer meer studenten
instromen in de pabo, is er geen sprake van een herstel tot het niveau van voor 2015.
Bij de lerarenopleidingen eerstegraads kunst/lichamelijke opvoeding daalt het aantal
studenten dat instroomt. In vijf jaar tijd daalt het aantal eerstejaars studenten met 20
procent. Uit figuur 2.2 blijkt dat het om 2.500 studenten in 2011 gaat en om bijna 2.000
in 2015.
In de subsector met opleidingen onderwijsondersteuner en de subsector onderwijs overig
stromen de minste studenten in (Zie figuur 2.2). De instroom in deze subsectoren is
ongeveer gelijkelijk verdeeld over voltijd en deeltijd opleidingen.
In de subsectoren pabo, ulo, tweedegraads hbo en eerstegraadsopleidingen kunst /
lichamelijke opvoeding stromen hoofdzakelijk voltijd studenten in. Bij de eerstegraads
lerarenopleidingen hbo-master en opleidingen professionalisering stromen voornamelijk
deeltijd studenten in.
Figuur 2.2: Sector Onderwijs: aantal instroom (direct en indirect, voltijd en deeltijd samen) in
bekostigde opleidingen, naar subsectoren, 2011-2015
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Studenten die instromen in opleidingen professionalisering en eerstegraads
lerarenopleidingen hbo-master, stromen hoofdzakelijk in als deeltijdstudenten. Dit zijn
masteropleidingen waarbij de studenten reeds een voorgeschiedenis in het hoger
onderwijs hebben, vandaar het hoge percentage indirecte instroom, zie Figuur 2.3. Dit
laatste geldt ook voor de ulo’s. De directe instroom wordt verklaard door internationale
instroom waarvan in Nederland geen eerdere inschrijving in het hoger onderwijs bekend
is.
In de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding stromen vooral studenten in die
voltijds gaan studeren. Vergeleken met de overige bacheloropleidingen in de sector
Onderwijs is het aandeel directe instroom groot. Dit zijn studenten die nog niet eerder in
het hoger onderwijs stonden ingeschreven. (zie Figuur 2.3).
Figuur 2.3: Sector Onderwijs: gestapeld percentage instroom in bekostigde opleidingen, naar
directe en indirecte instroom, in subsectoren, 2015
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Minder mbo’ers naar sector Onderwijs
We zien een scherpe afname van het aantal studenten dat sinds 2015 instroomt met een
mbo-diploma. Van ruim 37 procent in 2014 naar bijna 32 procent in 2015, terwijl de
jaren ervoor de instroom van mbo’ers elk jaar licht toenam. De daling van de instroom in
2015 is te verklaren uit de invoering van de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. In 2016 stijgt het aantal startende
studenten met een mbo-diploma licht.
Omdat er geen wo-bacheloropleidingen in deze sector zijn, stromen er relatief ook
minder studenten met een vwo-vooropleiding in deze sector in dan in het totale hoger
onderwijs (zie Figuur 2.4). Een vergelijking van instromende vwo’ers met die in het
totale hoger onderwijs is daarom niet zinvol.
In Figuur 2.4 is te zien dat het percentage instromende havisten in de sector Onderwijs
laatste twee jaar toeneemt. In absolute aantallen daalt het aantal instromende havisten
echter het laatste jaar. Het stijgende percentage in het laatste jaar kan verklaard
worden doordat de instroom van mbo’ers, procentueel en absoluut, sterker afneemt dan
de instroom van havisten.
Vergeleken met het totale hoger onderwijs stromen in de sector Onderwijs veel minder
studenten in met een buitenlands diploma. In het totale hoger onderwijs ligt het
percentage instromende studenten met een buitenlands diploma tussen de 7 en 8
procent. In de sector Onderwijs gaat het om ongeveer 2 procent.
Figuur 2.4: Sector Onderwijs: percentage directe instroom in bekostigde opleidingen in de sector
Onderwijs en het totale hoger onderwijs, naar vooropleiding, 2011-2015
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Minder mbo’ers en havisten naar pabo
Voor een aantal opleidingsgroepen hebben we een uitsplitsing gemaakt naar de
vooropleiding van instromende studenten. De percentages zijn berekend over de directe
instroom. Bij de andere groepen zijn de aantallen te klein voor een dergelijke uitsplitsing.
We zien aan de gestippelde lijntjes in Figuur 2.5 dat de terugloop van het percentage in
2015 instromende mbo’ers voornamelijk bij pabo’s plaatsvindt. De absolute aantallen
laten zien dat in 2015 de helft minder studenten met een mbo-vooropleiding instroomt in
de pabo. Dit zien we niet alleen bij de voltijdopleidingen (figuur 2.5) maar ook bij de
deeltijd pabo-opleidingen. In 2016 stijgt het aantal startende studenten met een mbodiploma licht.
Ook bij de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding stromen in 2015 zowel
procentueel als absoluut minder mbo studenten in dan in de jaren ervoor. In de
lerarenopleidingen tweedegraads hbo neemt het percentage instromende mbo’ers in
2015 niet af, maar heel licht toe.
Het percentage studenten dat met een havo-vooropleiding instroomt neemt in 2015 toe
bij de pabo en in mindere mate ook bij de lerarenopleidingen kunst/ lichamelijke
opvoeding als gevolg van het dalende percentage mbo-instroom. Hoewel het percentage
instromende havisten toeneemt, nemen de absolute aantallen af. Het aantal studenten
dat in 2015 instroomt bij de genoemde twee subsectoren is minder dan het aantal
studenten dat in 2014 instroomt. Dit heeft - zoals we eerder al zagen - te maken met de
grote terugloop van het aantal instromende mbo’ers.
Figuur 2.5: Sector Onderwijs: percentage directe instroom in bekostigde voltijd hbo
bacheloropleidingen , naar subsector en vooropleiding, 2011-2015
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Minder studenten met niet-westerse achtergrond
Het percentage instromende studenten met een niet-westerse achtergrond in hbo
bacheloropleidingen ligt in de sector Onderwijs lager dan in het totale hoger onderwijs. In het
totale hoger onderwijs ligt het percentage op 16 procent en in de sector Onderwijs heeft 12
procent van de instromende studenten een niet-westerse achtergrond. Na een stijging tussen 2011
en 2013 van 11 naar 13 procent, is het percentage daarna weer teruggezakt tot twaalf procent in
2015. In het totale hoger onderwijs stijgt in die jaren het percentage studenten met een nietwesterse achtergrond. Zie figuur 2.6.
Figuur 2.6: Sector Onderwijs: percentage directe en indirecte instroom van studenten met een
niet-westerse achtergrond in bekostigde hbo associate degree- en bacheloropleidingen, naar sector
en het totale hoger onderwijs (bekostigd hbo associate degree en bachelor), 2011-2015
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n.w.a.: niet-westerse achtergrond
We zien in nadere analyses dat de vooropleiding van de studenten met een niet-westerse
achtergrond iets verschuift in de sector Onderwijs. Het percentage studenten met een nietwesterse achtergrond en een vwo vooropleiding is gestegen van 5 procent in de jaren 2011-2014
naar 8 procent in 2015 in de sector Onderwijs. Het percentage havisten is tussen 2014 en 2015
met 3,5 procent afgenomen naar 38 procent en het percentage studenten met een mbovooropleiding is met 7 procent gedaald tussen 2014 en 2015 naar 40 procent.
Bij de sector Onderwijs verschilt de verdeling naar etnische herkomst van instromende studenten
per subsector. De lerarenopleidingen tweedegraads hbo hebben relatief het hoogste percentage
studenten met een niet-westerse achtergrond (21%) en ligt daarbij boven het gemiddelde van het
totale hoger onderwijs (hbo, 18%). Het percentage stijgt in de loop van de jaren; van 17 procent
in 2011 naar 21 procent in 2015. Onder alle hbo-bachelors in het totale hoger onderwijs ligt het
percentage studenten met een niet-westerse achtergrond in 2015 op 18 procent. Figuur 2.7 laat
dat zien.
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Pabo’s hebben in 2015 de minste eerstejaars studenten met een niet-westerse achtergrond. Het
aantal is tussen 2014 en 2015 ook bijna gehalveerd van 9 procent 5 procent in 2015, zoals te zien
is in Figuur 2.7. Ook in 2016 bleef dit percentage steken op 5 procent (niet afgebeeld). Tot
2014 hadden de lerarenopleidingen kunst/ lichamelijke opvoeding de minste instromende
studenten met een niet-westerse achtergrond.
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Figuur 2.7: Sector Onderwijs: percentage directe en indirecte instroom van studenten met een
niet- westerse achtergrond in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen, in subsectoren, sector en
het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 2011-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
Het percentage instromende studenten met een niet-westerse achtergrond ligt bij de ulo’s veel
lager dan bij de voltijd wo-master opleidingen in het totale hoger onderwijs. In het totale hoger
onderwijs zien we een stijging van 14 naar 16 procent in 2015. Bij de ulo’s daalt het aantal met
een half procent in dat jaar zie Figuur 2.8.
Figuur 2.8: Sector Onderwijs: percentage directe en indirecte instroom van studenten met een
niet-westerse achtergrond in bekostigde voltijd wo-masteropleidingen in sector en het totale hoger
onderwijs (bekostigd voltijd wo-master), 2011-2015
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Aantal mannelijke studenten iets toegenomen
In de sector Onderwijs is in 2015 62 procent van de studenten die instromen vrouw en
38 procent man. In het totale hoger onderwijs is de verdeling 50-50. In de afgelopen
jaren is het percentage instromende mannelijke studenten iets toegenomen van 36
procent in 2011 tot 38 procent in 2015.
De lerarenopleidingen kunst/ lichamelijke opvoeding hebben de grootste instroom van
mannelijke studenten. Het gaat om ruim 52 procent in 2015. In de afgelopen periode
neemt het percentage wel iets af.
De tweedegraads lerarenopleidingen hbo en de ulo’s hebben een kleine 45 procent
instroom van mannen in 2015. Bij de ulo’s wisselt het percentage mannelijke studenten
sterk per jaar. Het laatste jaar is het gestegen. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen
hbo neemt het percentage in de loop van de jaren iets af.
Bij de pabo’s is in 2015 maar een kleine 26 procent van de studenten die instroomt man.
Dit percentage stijgt de laatste jaren. In 2011 was de instroom van mannen slechts 19
procent. Bij de professionaliseringsopleidingen ligt het percentage mannen nog veel
lager.
Figuur 2.9: Sector Onderwijs: percentage directe en indirecte instroom van mannelijke studenten
in voltijd bekostigde opleidingen, naar subsectoren, 2011-2015
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Minder studenten in sector Onderwijs
Naast instroom, de nieuwe studenten die de sector Onderwijs verwelkomt, geven we ook
een beeld van het aantal inschrijvingen; alle studenten in de sector. Figuur 2.10 toont
dat het aantal studenten in bekostigde opleidingen van de sector Onderwijs is afgenomen
over de periode 2006-2015 en dat het aantal studenten in het totale hoger onderwijs is
toegenomen in die periode.
De sector Onderwijs kromp van bijna 72.000 studenten in 2006 naar bijna 62.000 in
2016. Ook als deel van het totale hoger onderwijs krimpt de sector Onderwijs. In 2006
maakt de sector Onderwijs ruim 12 procent uit van het totale hoger onderwijs, in 2015 is
dat 9 procent.
In 2012 is een kortstondige terugloop te zien in het aantal ingeschreven studenten. In de
sector Onderwijs is deze afname groter dan in het totale hoger onderwijs.
Figuur 2.10: Sector Onderwijs: geïndexeerd percentage inschrijvingen in het bekostigd onderwijs
van de sector Onderwijs en het totale hoger onderwijs, 2006-2015 (indexjaar: 2006)
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De pabo’s en de tweedegraadslerarenopleidingen hbo hebben in 2015 de meeste
ingeschreven studenten. Deze twee subsectoren samen hebben ruim 70 procent van het
aantal inschrijvingen in de sector Onderwijs. Vergeleken met de aantallen in 2013 is het
aandeel van de pabo afgenomen van 39 procent naar 34 procent van de inschrijvingen in
de gehele sector. Het aandeel inschrijvingen in tweedegraads hbo is sinds 2013 met 5
procentpunten toegenomen tot bijna 38 procent in 2015.
Bij de subsector professionalisering is het aandeel inschrijvingen als deel van de sector
Onderwijs toegenomen van bijna 7 procent in 2013 naar ruim 8 in 2015. Dit komt onder
meer doordat het aantal opleidingen in deze subsector is toegenomen. Overigens is het
aandeel inschrijvingen in hbo-master opleidingen (voltijd, deeltijd) dat staat
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ingeschreven in de subsector professionalisering 42 procent van het totaal aantal
inschrijvingen bij hbo-master opleidingen in het hoger onderwijs. Met andere woorden:
veel hbo-masterstudenten staan ingeschreven in de sector Onderwijs.
De hierboven gesignaleerde daling van het aantal inschrijvingen in 2012 ten opzichte van
2011 zien we voornamelijk terug bij de pabo (-2000), tweedegraads (-1.000) en
professionalisering (-1000). De afname zit in alle varianten, maar hoofdzakelijk in de
deeltijdvarianten. Alleen bij de pabo neemt ook het aantal inschrijvingen in de voltijd
opleiding af. Overigens neemt het aantal inschrijvingen in de tweedegraads (voltijd en
deeltijd) tussen 2012 en 2015 weer toe.
Het aantal inschrijvingen bij de lerarenopleidingen eerstegraads hbo masters (bijna
alleen deeltijd aanbod) en ulo (voltijd en deeltijd) is stabiel.
Figuur 2.11: Sector Onderwijs: aantal inschrijvingen per subsector van het bekostigd onderwijs als
deel van de sector, 2015
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Dit deel gaat in op de onderwijskwaliteit van bekostigde en niet-bekostigde opleidingen in
de sector Onderwijs, zoals die zijn beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO). De inspectie heeft de volgende onderdelen van de
accreditaties geanalyseerd:
• het eindoordeel van de NVAO over de opleidingsaccreditaties;
• het NVAO-oordeel over twee van de aspecten onderliggend aan het eindoordeel,
namelijk het beoogde eindniveau en het gerealiseerde eindniveau;
• het aantal opleidingen dat een hersteltermijn heeft gekregen;
• de accreditatie van nieuwe opleidingen (toets nieuwe opleiding).
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Vooraf
De NVAO accrediteert opleidingen eens in de zes jaar. In de loop van de tijd heeft de
NVAO verschillende beoordelingskaders gebruikt. Het beoordelingskader uit 2003 is
gebruikt tot medio 2011. Daarna is het vernieuwde ‘beoordelingskader 2010’ gebruikt tot
medio 2015. Vanaf medio 2015 wordt `beoordelingskader 2014’ gebruikt.
Het kader 2003 en kader 2010 beoordelen een opleiding op verschillende punten,
waardoor de uitkomsten niet te vergelijken of bij elkaar op te tellen zijn. Ook zijn de
eindoordelen niet hetzelfde. Dit beperkt de analysemogelijkheden van de indicatoren
voor de onderwijskwaliteit. De kaders 2010 en 2014 zijn wel vergelijkbaar.
In de andere factsheets van dit sectorbeeld is steeds een vergelijking gemaakt tussen de
sector Onderwijs en het totale hoger onderwijs. Deze vergelijking ontbreekt in dit deel
over accreditaties, omdat de inspectie niet beschikt over de aantallen accreditaties voor
het totale hoger onderwijs.
We sluiten het hoofdstuk af met informatie over ‘Opleiden in de school’. De NVAO heeft
naast het verlenen van accreditatie een taak in de beoordeling daarvan.
Ten slotte heeft de inspectie alleen opleidingen meegerekend die in de studiejaren
2013/2014, 2014/2015 en/of 2015/2016 in de sector Onderwijs actief waren.
Opleidingen die voor die tijd zijn beëindigd, zijn hier buiten beschouwing gelaten.
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494 accreditaties waarvan 35 nieuwe opleidingen
De inspectie heeft de accreditaties van 494 bachelor- en masteropleidingen in de sector
Onderwijs bekeken. Het gaat hierbij om zowel bekostigde als niet-bekostigde
opleidingen. Het zijn accreditaties van 459 reeds bestaande opleidingen en 35
accreditaties voor nieuwe opleidingen. Er is niet gekeken naar de accreditaties van
Associate Degree (ad) opleidingen in de sector Onderwijs.
Bij de eindoordelen van de accreditaties van bestaande opleidingen heeft de inspectie
onderscheid gemaakt naar het type beoordelingskader dat de NVAO heeft gebruikt. 150
bestaande opleidingen in de sector Onderwijs zijn beoordeeld met beoordelingskader
2003, 229 met beoordelingskader 2010 en 80 met beoordelingskader 2014 (zie Figuur
8.1). De kaders 2010 en 2014 zijn samengenomen, omdat de inhoudelijke verschillen
tussen deze kaders relatief gering zijn.
Bij de accreditaties van de 35 nieuwe opleidingen zijn 16 opleidingen beoordeeld met het
kader 2003, 11 opleidingen met het kader 2010 en 8 met het kader 2014.
Figuur 8.1: Sector Onderwijs: aantal accreditaties van bekostigde en niet-bekostigde opleidingen
actief in 2013/2014, 2014/2015 en/of 2015/2016 naar accreditatiekader, bestaande en nieuwe
opleidingen in bekostigd en niet-bekostigd onderwijs, eind 2016
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Bron: NVAO, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016

Opleidingen die door de NVAO met het kader 2003 zijn beoordeeld, konden ofwel een
positief ofwel een negatief oordeel krijgen bij de accreditatie. Bij een negatief oordeel
werd de opleiding niet geaccrediteerd. Van de bestaande opleidingen die met kader 2003
zijn beoordeeld, is alleen het aantal positief beoordeelde opleidingen bekend. Het aantal
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van 150 accreditaties in Figuur 8.1 komt dus overeen met het aantal positief beoordeelde
opleidingen.
Het aantal van 494 accreditaties komt niet overeen met het elders in dit sectorbeeld
genoemde aantal van 514 opleidingen. Het verschil tussen deze aantallen komt voort uit
een aantal zaken. Dit betreft voornamelijk:
• Voor het aantal van 494 accreditaties zijn de opleidingen die actief zijn in een
periode geteld (2013/2014, 2014/2015 en/of 2015/2016). Het aantal opleidingen
is geteld op een specifieke peildatum, namelijk oktober 2016.
• De ad programma’s zijn niet meegenomen in de telling van accreditaties en wel in
de telling van het aantal opleidingen. De ad programma’s zijn via een experiment
in het stelsel gekomen.
• Door wijzigingen in opleidingen kan er een telverschil ontstaan. Bijvoorbeeld een
conversie van meerdere opleidingen naar één opleiding, het wegvallen van
opleidingen, splitsingen van opleidingen, een extra isat voor een opleiding voor
het LevenLangLeren programma waarbij de accreditatie voor beide isats geldt.
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17 van de 309 opleidingen in hersteltraject
Sinds de NVAO het beoordelingskader 2010 gebruikt zijn er meer genuanceerde oordelen
mogelijk. Een opleiding krijgt het oordeel ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ of
‘excellent’. Bij een ‘onvoldoende’ kunnen opleidingen een hersteltermijn krijgen om
onvolkomenheden te herstellen.
Van de 309 bestaande opleidingen in de sector Onderwijs die met het kader 2010 of
2014 zijn beoordeeld, zijn 260 opleidingen direct als ‘voldoende’ beoordeeld, en 32 direct
als ‘goed’. Geen enkele opleiding heeft een ‘excellent’ gekregen.
24 opleidingen, van de 309 bestaande opleidingen, hebben het oordeel ‘onvoldoende’
gekregen bij hun laatste accreditatie. Zeven daarvan zijn al opnieuw beoordeeld en
hebben een ‘voldoende’ of ‘goed’ gekregen. Deze opleidingen maken deel uit van de 260
‘voldoendes’ of 32 ‘goed’ die hierboven zijn genoemd. Zeventien opleidingen zitten (per
november 2016) nog in een hersteltraject (zie Figuur 8.2).
Figuur 8.2: Sector Onderwijs: aantal bestaande accreditaties met kader 2010 of kader 2014 van
bekostigde en niet-bekostigde opleidingen actief in 2013/2014, 2014/2015 en/of 2015/2016 naar
eindoordeel, eind 2016
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Bron: NVAO, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Bij ulo-opleidingen 13 procent was onvoldoende
De subsectoren waar opleidingen relatief veel ‘goed’ hebben gescoord bij de accreditatie,
zijn de tweedegraads lerarenopleidingen hbo, de lerarenopleidingen kunst /lichamelijke
opvoeding, de pabo’s en de opleidingen in de subsector professionalisering.
De opleidingen die een ‘onvoldoende’ eindscore hebben, kunnen een hersteltermijn
krijgen vanaf dat gewerkt wordt met kader 2010. Het betreft in de sector Onderwijs een
lerarenopleiding kunst/lichamelijke opvoeding. Ook 16 van de 124 ulo-opleidingen (13%)
kregen in eerste instantie een onvoldoende. Zie Figuur 8.3. In maart 2017 zijn de ulo
opleidingen hersteld.
Figuur 8.3: Sector Onderwijs: aantal bestaande accreditaties met kader 2010 of kader 2014 van
bekostigde en niet-bekostigde opleidingen actief in 2013/2014, 2014/2015 en/of 2015/2016 naar
subsectoren en eindoordelen, eind 2016
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Meeste nieuwe opleidingen bij professionalisering
In de sector Onderwijs hebben 35 nieuwe opleidingen een positieve beoordeling
gekregen bij de toets voor nieuwe opleidingen (tno). Zestien opleidingen met kader
2003, elf met kader 2010 en acht met kader 2014. Met deze beoordeling zijn deze
opleidingen nu geaccrediteerd.
Er zijn 25 niet-bekostigde nieuwe opleidingen en 10 bekostigde, 7 nieuwe wo-opleidingen
en 28 hbo-opleidingen. In de subsector professionalisering en bij de tweedegraads
lerarenopleidingen hbo zijn de meeste nieuwe opleidingen van start gegaan, vijftien en
negen, zoals ook is te zien in Figuur 8.4.
Figuur 8.4: Sector Onderwijs: aantal bestaande en nieuwe opleidingen van bekostigde en nietbekostigde opleidingen actief in 2013/2014, 2014/2015 en/of 2015/2016 naar subsectoren en
sector, eind 2016
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Nieuwe opleidingen (aantal TNO’s) voor professionalisering en tweedegraads
lerarenopleidingen hbo.
Professionalisering:
act_
inst
01VU

Naam_instelling
Christelijke

Opleidings naam_opleiding
code
70187
M Expertdocent
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bama

soort_ho

i_bekost

o_bekost

ma

hbo

bekostigd

niet
44

10IZ

15BK

Hogeschool
Windesheim
PC Hogeschool
Marnix Academie,
Lerarenopleiding
Basisonderwijs
Driestar educatief

Beroepsonderwijs
70139

M Educational
Leadership

ma

hbo

bekostigd

niet
bekostigd

70139

M Educational
Leadership
M Evidence Based
Innovation in
Teaching
M Academisch
Meesterschap
M Docent Hoger
Gezondheidszorg
Onderwijs
M Teaching and
Learning in Higher
Education
M Master in
Leadership in
Education
M Educational
Leadership
M Educational
Leadership
M
Talentontwikkeling
en Diversiteit

ma

hbo

bekostigd

ma

wo

bekostigd

niet
bekostigd
niet
bekostigd

ma

wo

bekostigd

ma

hbo

bekostigd

ma

wo

bekostigd

niet
bekostigd

ma

hbo

bekostigd

niet
bekostigd

ma

hbo

bekostigd

ma

hbo

bekostigd

ma

hbo

bekostigd

niet
bekostigd
niet
bekostigd
bekostigd

21PJ

Universiteit
Maastricht

75081

21PK

Universiteit van
Amsterdam
Vrije Universiteit
Amsterdam

75092

21PL

Vrije Universiteit
Amsterdam

75070

22EX

Stenden Hogeschoo 70077

22HH

Viaa-Gereformeerd 70139
Hogeschool
Christelijke
70139
Hogeschool Ede
Hanzehogeschool
49099
Groningen

21PL

25BA
25BE

bekostigd

70168

niet
bekostigd
niet
bekostigd

25DW

Hogeschool van
Utrecht

70109

M Management of
Education

ma

hbo

bekostigd

niet
bekostigd

25DW

Hogeschool van
70113
Utrecht
Hogeschool
70139
INHOLLAND
NCOI
70186
Opleidingsgroep B.V

M Leren en
Innoveren
M Educational
Leadership
M Onderwijskunde

ma

hbo

bekostigd

ma

hbo

bekostigd

ma

hbo

niet
bekostigd

niet
bekostigd
niet
bekostigd
niet
bekostigd

27PZ
29PZ

Tweedegraads hbo-opleidingen:
act_ins Naam_ins
opleidings
t
telling
code
24LK

Hogeschool
Leidse
Onderwijsin
stellingen

30116

naam_opleiding

bama

soort_ho

i_bekost

o_bekost

B Opleiding tot
leraar voortgezet
onderwijs van de
tweede graad in

ba

hbo

niet
bekostigd

niet
bekostigd
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29PY

BV
Saxion
Next

35198

29PY

Saxion
Next

81011

29PZ

NCOI
Opleidingsg
roep B.V.

35197

29PZ

NCOI
Opleidingsg
roep B.V.

35198

29PZ

NCOI
Opleidingsg
roep B.V.

35201

29PZ

NCOI
Opleidingsg
roep B.V.

35203

29PZ

NCOI
Opleidingsg
roep B.V.

35388

29PZ

NCOI
Opleidingsg
roep B.V.

35411

Talen
B Opleiding tot
leraar voortgezet
onderwijs van de
tweede graad in
Nederlands
B Opleiding tot
leraar voortgezet
onderwijs van de
tweede graad in
Nederlands
B Opleiding tot
leraar voortgezet
onderwijs van de
tweede graad in
Geschiedenis
B Opleiding tot
leraar voortgezet
onderwijs van de
tweede graad in
Nederlands
B Opleiding tot
leraar voortgezet
onderwijs van de
tweede graad in
Aardrijkskunde
B Opleiding tot
leraar voortgezet
onderwijs van de
tweede graad in
Bedrijfseconomie
B Opleiding tot
leraar voortgezet
onderwijs van de
tweede graad in
Gezondheidszorg
en Welzijn
B Opleiding tot
leraar voortgezet
onderwijs van de
tweede graad in
Maatschappijleer
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Veel voldoendes op eindniveau
Het eindoordeel van een accreditatie wordt gevormd door deeloordelen op verschillende
aspecten. Het eindniveau van een opleiding is één van deze aspecten. Hierbij
onderscheidt de NVAO de ‘beoogde’ en ‘gerealiseerde’ eindkwalificaties. Op beide
kwalificaties wordt in deze paragraaf ingegaan. Het gaat om accreditaties voor bestaande
opleidingen en voor nieuwe opleidingen.
Als er op basis van kader 2003 een ‘onvoldoende’ werd gescoord op een van de
deelaspecten, werd de gehele accreditatie afgewezen. In de beoordelingskaders 2010 en
2014 gold en geldt dat een ‘onvoldoende’ op een deelaspect niet meteen tot een
afwijzing van de accreditatie leidt, maar de mogelijkheid biedt tot een hersteltermijn.
Omdat de beoordelingskaders van 2003 en 2010/2014 zo verschillend zijn, worden deze
in de figuren apart weergegeven.
Tijdens de periode dat de NVAO met kader 2003 werkte, hebben 144 opleidingen in de
sector Onderwijs een ‘voldoende’ gekregen op het onderdeel ‘beoogde eindkwalificaties’,
6 opleidingen zijn met ‘goed’ beoordeeld (zie Figuur 8.5 links). In de periode waarin de
NVAO met kader 2010 en 2014 heeft gewerkt, zijn 183 opleidingen met ‘voldoende’
beoordeeld, en 123 met ‘goed’ (zie Figuur 8.5 rechts).
Figuur 8.5: Sector Onderwijs: aantal ‘beoogde eindkwalificaties’ van bekostigde en niet-bekostigde
opleidingen actief in 2013/2014, 2014/2015 en/of 2015/2016, naar kader 2003 (links) en kader
2010 / 2014 (rechts), eind 2016
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Voor het onderdeel ‘gerealiseerde eindkwalificaties’ scoorde 133 accreditaties een
‘voldoende’ en 17 een ‘goed’ tijdens het gebruik van beoordelingskader 2003. Vanaf het
moment dat gewerkt werd met kader 2010 en 2014 kregen 35 accreditaties het oordeel
‘goed’, 252 het oordeel ‘voldoende’ en 17 een onvoldoende. Deze aantallen zijn
weergegeven in Figuur 8.6. 16 van de 17 genoemde onvoldoendes zijn per maart 2017
hersteld.
Figuur 8.6: Sector Onderwijs: aantal ‘gerealiseerde eindkwalificaties’ van bekostigde en nietbekostigde opleidingen actief in 2013/2014, 2014/2015 en/of 2015/2016, naar kader 2003 (links)
en kader 2010 / 2014 (rechts), eind 2016
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Beoogde eindkwalificatie beter dan gerealiseerde
Als we de uitkomsten van de indicatoren ‘beoogde eindkwalificaties’ en ‘gerealiseerde
eindkwalificaties’ bekijken voor de subsectoren in de sector Onderwijs, dan ontstaan de
beelden zoals weergegeven in Figuur 8.7 en 8.8.
We zien veel ‘goed’ voor de opleidingen als het gaat om de beoogde eindkwalificaties. De
gerealiseerde eindkwalificaties laten vooral veel voldoendes zien.
Bij de ulo’s valt op dat we veel voldoendes zien bij de indicator ‘beoogde
eindkwalificaties’. Bij de gerealiseerde eindkwalificaties vinden we ook onvoldoendes.
Deze onvoldoendes hebben geleid tot een ‘onvoldoende’ op de eindkwalificatie, maar zijn
per maart 2017 hersteld.
Figuur 8.7: Sector Onderwijs: oordelen beoogde eindkwalificaties van bekostigde en nietbekostigde opleidingen actief in 2013/2014 en/of 2014/2015 naar kader 2010 en 2014 in
subsectoren, eind 2016
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Figuur 8.8: Sector Onderwijs: oordelen gerealiseerde eindkwalificaties van bekostigde en nietbekostigde opleidingen actief in 2013/2014 en/of 2014/2015 naar kader 2010 en 2014 in
subsectoren, eind 2016

140
120
100
19
3

80
60

voldoende/goed

40
20
0

goed

108

voldoende

73
7
18

7
1
17
1

18
1

16

2
16

onvoldoende
2

geen oordeel

Bron: NVAO, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016

Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2017

50

Conclusies NVAO over pabo’s en lerarenopleidingen
Naast de analyses die de inspectie heeft gedaan op de accreditatie uitkomsten, worden in
dit sectorbeeld een aantal belangrijke conclusies opgenomen uit de systeembrede
analyses van de NVAO. De NVAO heeft naar aanleiding van de accreditaties van pabo’s,
tweedegraads lerarenopleidingen en universitaire lerarenopleidingen ‘systeembrede
analyses’ gemaakt, per genoemde groep van opleidingen. We vatten de belangrijkste
conclusies hieruit samen. Zie voor de rapporten:
https://www.nvao.net/actueel/publicaties/systeembrede-analyse-lerarenopleidingen.
De NVAO is positief over de curricula van de onlangs geaccrediteerde opleidingen in de
drie subsectoren. Met name de pabo’s en de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo
hebben veel maatregelen voor verbetering van het curriculum in gang gezet, er is een
stijgende lijn zichtbaar die nog doorgaat. De landelijke kennisbases- en toetsen lijken
een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de borging van de basiskwaliteit van
studenten. De opleidingen uit de onderzochte subsectoren werken intensief samen met
scholen in de regio, al dan niet in de vorm van een opleidingsschool.
De NVAO ziet ook verbeterpunten. Voor de pabo’s is het versterken van de eigen
onderzoekvaardigheden van docenten belangrijk om studenten de noodzakelijke
onderzoekende houding bij te brengen. Bij de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo is
extra aandacht nodig voor de kwaliteit van de instromende student, het taalniveau van
studenten en verbetering van het studiesucces. Een ander knelpunt is de voorbereiding
op het beroepsonderwijs: de opleidingen zijn begonnen met het invoeren van
specialisaties of afstudeerrichtingen voor algemeen vormend onderwijs en
beroepsonderwijs.
Ten aanzien van de ulo’s constateert de NVAO dat de opleidingen op bepaalde punten
kunnen én moeten verbeteren. De belangrijkste aspecten die aandacht behoeven, zijn:
de visie op leraarschap in functie van het opleiden van nieuwe leraren; het vergroten van
de instroom; de kwaliteit van de vakdidactiek en vakdidacticus en de kwaliteit van de
eindwerken. In een gezamenlijke notitie (Van verleden naar toekomst: de universitaire
lerarenopleidingen – link maken naar
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2016/11/24/van-verledennaar-toekomst-ulos) noemen NVAO en inspectie daarnaast het (blijven) bieden van
maatwerk als een onderwerp dat de komende aandacht vraagt. De ulo’s geven met
plannen en reeds in gang gezette acties een antwoord op de bevindingen en
aanbevelingen van de panels.
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Conclusies NVAO over ‘Opleiden in de school’
Naast het verlenen van accreditatie heeft de NVAO ook een taak in het beoordelen van
gesubsidieerde samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen, ook wel
opleidingsscholen of verbanden ‘Opleiden in de school’ genoemd. De
samenwerkingsverbanden zijn door de bezoekende panels beoordeeld op zeven
onderwerpen:
1.
De kwaliteit van het partnerschap
2.
Gecontroleerd uitbreiden van het partnerschap
3.
De kwaliteit van de begeleiding van de student
4.
De kwaliteit van de beoordeling van de student
5.
Integrale kwaliteitszorg
6.
Integraal personeelsbeleid
7.
Inbedding van het onderzoek bij de academische variant
Op grond van de rapporten van de panels die de samenwerkingsverbanden hebben
bezocht, schrijft de NVAO het volgende:
‘Panels concluderen met tevredenheid dat de samenwerking binnen de opleidingsscholen
de afgelopen jaren verder is uitgebouwd. Over de rollen en verantwoordelijkheden rond
begeleiding en beoordeling zijn afspraken gemaakt en vastgelegd, en er zijn stappen
gezet in de kwaliteitsborging van processen. Ten opzichte van de situatie van 2009 is de
kloof tussen theorie en praktijk kleiner geworden, met name doordat studenten op de
partnerscholen praktijkopdrachten uitvoeren waarin de op de instituten aangeleerde
theorie geïntegreerd is.’ Uit de rapporten blijkt ook dat het eigenaarschap over het
curriculum in de regel eerder bij de opleidingen dan bij de scholen ligt. De panels bevelen
veel partnerscholen aan om dat eigenaarschap evenwichtiger te verdelen.
Over de academische opleidingsscholen concludeert de NVAO dat de inbedding van
onderzoek nog verbetering behoeft: ‘Opleidingsschoolbrede onderzoeksvisies en
onderzoeksprogramma’s ontbreken grotendeels. Kennisdeling beperkt zich veelal tot
kennisdeling op de individuele scholen, bovenschoolse kennisdeling en zeker kennisdeling
buiten de eigen opleidingsschool zijn nog niet gebruikelijk. Om de samenwerking binnen
opleidingsscholen verder te bestendigen zal in de komende periode meer aandacht
moeten uitgaan naar het ontwikkelen van integraal personeelsbeleid, centrale
kwaliteitszorgsystemen en – in het geval van academische opleidingsscholen –
gezamenlijke onderzoeksprogramma’s. Het ligt in de lijn der verwachting dat
(academische) opleidingsscholen mede hierdoor een toegevoegde waarde ten opzichte
van reguliere stagescholen kunnen realiseren. De al dan niet aanwezige ‘meerwaarde’
van opleidingsscholen is echter een aspect dat in de rapporten grotendeels buiten beeld
blijft.’
Er is een verschil in de borging van de kwaliteit van het werkplekleren tussen scholen
behorend bij een opleidingsschool en overige stagescholen, zo blijkt uit de accreditatie
van zowel de ulo’s als de tweedegraads lerarenopleidingen. In opleidingsscholen zijn
structurele afspraken gemaakt tussen de scholen en instelling(en) die leiden tot een
adequate begeleiding van studenten. Op de kwaliteit van de begeleiding van overige
stagescholen bestaat veel minder zicht. Daarnaast zien de panels dat ook de diversiteit
tussen en binnen de erkende samenwerkingsverbanden (opleidingsscholen) groot is.
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Verschillen in kwaliteit van begeleiding en beoordeling zijn onwenselijk. NVAO en
inspectie vinden dat de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren op nietopleidingsscholen expliciete aandacht vraagt vanuit de opleiding. Het is daarom van
belang om na te gaan hoe deze verschillen kunnen worden geminimaliseerd en hoe
borgingsmechanismen die bij opleidingsscholen worden gehanteerd, een plek kunnen
krijgen in de samenwerking met overige scholen.
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Oordeel over de opleiding
Steeds meer studenten raden hun opleiding aan ......................................................55
Niet-bekostigd: studenten tweedegraads hbo raden studie vaker aan .........................56
Minder ulo-studenten raden opleiding aan ...............................................................59
Uitkomsten inspectie onderzoek vergelijkbaar met NSE uitkomsten ............................62
“Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s?” In dit deel is te lezen
in welke subsectoren of soort hoger onderwijs studenten in het hoger onderwijs dit vaker
doen.
De studentenoordelen zijn gebaseerd op de uitkomsten uit de Nederlandse Studenten
Enquête van 2016. Het gaat specifiek om vraag 21/V42 in de vragenlijst: “Zou je jouw
opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s?”.
We hebben de uitkomsten van eigen onderzoek naast de NSE uitkomsten gelegd. De
methode van onderzoek was overigens niet geheel gelijk: de NSE bevraagt studenten, de
inspectie heeft onderzoek gedaan onder afgestudeerden. De vragen in het
inspectieonderzoek luidden: “Zou u de pabo die u zelf hebt gevolgd, aanraden aan
vrienden en bekenden?” cq “Zou u de lerarenopleiding die u zelf hebt gevolgd, aanraden
aan anderen?”
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Steeds meer studenten raden hun opleiding aan
In de sector Onderwijs raden studenten in bekostigde opleidingen hun opleiding minder
vaak aan dan studenten in het totale hoger onderwijs. Het verschil tussen deze twee
groepen ligt al een aantal jaar op zo’n 4 tot 5 procentpunt. Voor beiden geldt dat het
percentage studenten dat hun opleiding aanraadt in de loop van de jaren toeneemt. Deze
stijging is terug te zien in Figuur 9.1.
Figuur 9.1: Sector Onderwijs: percentage studenten dat de opleiding aanraadt, in de sector en het
totale hoger onderwijs, bekostigd, 2012-2016
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Niet-bekostigd: studenten tweedegraads hbo raden studie vaker
aan
We kunnen de niet-bekostigde opleidingen in de sector Onderwijs vergelijken met de
niet-bekostigde opleidingen in het totale hoger onderwijs. De niet-bekostigde opleidingen
in de sector Onderwijs bestaan voor twee derde uit deeltijd
tweedegraadslerarenopleidingen hbo (bacheloropleidingen).
Uit Figuur 9.2 blijkt dat bij de sector Onderwijs vanaf 2014 verhoudingsgewijs steeds
meer studenten hun opleiding aan anderen aanraden. Dit gebeurt niet bij de nietbekostigde opleidingen in het totale hoger onderwijs. In 2012 en 2013 waren de
percentages ongeveer gelijk. Het verschil in 2016 is 18 procentpunten.
Figuur 9.2: Sector Onderwijs: percentage studenten dat de opleiding aanraadt, in de sector en het
totale hoger onderwijs, niet-bekostigd deeltijd hbo-bacheloropleidingen, 2012-2016
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De beschikbare gegevens over de indicator ‘aanraden’ over het niet-bekostigde onderwijs
gaan voor twee derde over de deeltijd tweedegraads lerarenopleidingen hbo. We kunnen
de gegevens over deze laatste groep ook vergelijken met de bekostigde voltijd- en
deeltijdopleidingen tweedegraads lerarenopleidingen hbo. Figuur 9.3 geeft dat weer.
In Figuur 9.3 is te zien dat het percentage studenten dat de opleiding aan anderen zou
aanraden, bij alle drie de groepen toeneemt. Binnen de subsector zijn de
deeltijdstudenten in de niet-bekostigde opleidingen hbo tevredener dan studenten in het
bekostigd onderwijs.
Als we de voltijd- en deeltijdvarianten in het bekostigd onderwijs vergelijken, blijkt dat
de voltijd-studenten positiever zijn over de opleiding dan deeltijders. De bekostigde
deeltijd opleidingen hebben tussen 2014 en 2015 een iets teruglopend percentage
‘aanraders’ waardoor het verschil tussen deeltijd en voltijd groter wordt.
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Figuur 9.3: Sector Onderwijs: percentage studenten dat de opleiding aanraadt, in de subsector
tweedegraads lerarenopleidingen hbo, naar bekostigd voltijd, bekostigd deeltijd en niet-bekostigd
deeltijd, 2012-2016
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Minder ulo-studenten raden opleiding aan
In Figuur 9.3 zagen we een verschil tussen voltijd- en deeltijdopleidingen in de subsector
tweedegraads hbo. We hebben onderzocht of dit verschil ook bij de andere subsectoren
aanwezig is.
De bekostigde voltijdopleidingen per subsector zijn te zien in Figuur 9.4, de bekostigde
deeltijdopleidingen in Figuur 9.5.
Studenten in de lerarenopleidingen kunst/ lichamelijke opleiding raden hun opleiding
vaker aan dan de andere studenten. Dit zien we zowel bij de voltijd opleidingen als bij de
deeltijd opleidingen. Bij de voltijdopleidingen is het percentage studenten dat de
opleiding aan andere zou aanraden zelfs een stuk hoger dan bij bachelor-opleidingen in
het totale hoger onderwijs.
Zowel bij de voltijd- als bij de deeltijdopleidingen is te zien dat de studenten in de ulo’s
minder vaak hun opleiding aan anderen aanraden dan studenten in de andere
subsectoren. En veel minder vaak hun opleiding aanraden dan master studenten in het
totale hoger onderwijs.
Bij de hbo- masteropleidingen ‘professionalisering’ zien we bij de voltijd opleidingen een
grillig verloop. Dat geldt niet voor de deeltijd-opleidingen en in het totale hbo-onderwijs
bij de masterstudenten. Dat grillige verloop betekent dat de studenten het ene jaar hun
opleiding veel vaker aanraden dan het andere jaar.
Figuur 9.4: Sector Onderwijs: percentage studenten dat de opleiding aanraadt, in bekostigde
voltijdopleidingen, naar subsector en het totale hoger onderwijs (respectievelijk bekostigde
voltijd hbo bachelor, hbo master en wo master), 2012-2016
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Figuur 9.5: Sector Onderwijs: percentage studenten dat de opleiding aanraadt, in bekostigde
deeltijdopleidingen, naar subsector en het totale hoger onderwijs (respectievelijk bekostigde
deeltijd hbo associate degrees, hbo bachelor, hbo master en wo master), 2012-2016
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De heftige fluctuaties in de lijn van professionalisering bij de voltijdopleidingen en bij de
ulo’s (deeltijdopleidingen) zijn waarschijnlijk het gevolg van het relatief kleine aantal
respondenten. De invloed van één oordeel weegt in zo’n geval veel zwaarder dan bij een
grotere groep, waardoor trends sneller een grillig patroon vertonen. Voor de
sectorbeelden hanteren we bij de gegevens van de NSE, hbo- en wo-monitor de regel dat
er minstens 50 respondenten moeten zijn.

Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2017

61

Uitkomsten inspectie onderzoek vergelijkbaar met NSE uitkomsten
We hebben de uitkomsten van eigen inspectieonderzoek (rapporten ‘Beginnende leraren
kijken terug’) naast de NSE-uitkomsten gelegd. De inspectie heeft afgestudeerden
bevraagd, de NSE de studenten.
De oordelen van afgestudeerden uit het inspectieonderzoek bevestigen het beeld dat de
tevredenheid onder studenten over de ulo’s (peildatum 2016) achterblijft bij de andere
opleidingen uit de sector Onderwijs. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat bijna zes van de
tien ulo-afgestudeerden de opleiding die hij of zij gevolgd heeft, zou aanraden aan
anderen. Vier van de tien zouden dat niet doen. Uit het NSE-onderzoek kwam een
percentage van 56 procent van de studenten die de opleiding zou aanraden (2016). Dat
percentage omvat zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Zie Figuur 9.4 en 9.5.
Voor de overige onderzochte subsectoren zien we dat de tevredenheid van
afgestudeerden steeds iets hoger is dan die van studenten.
Bij de pabo (2015) ligt het deel van de afgestudeerden dat de opleiding zou aanraden
rond de 80 procent, zo blijkt uit het inspectieonderzoek. In het NSE-onderzoek zou 68
procent van de voltijd- en deeltijdstudenten de pabo aanraden. Zie Figuur 9.4 en 9.5.
Het inspectieonderzoek onder afgestudeerden uit de eerstegraads-lerarenopleidingen
hbo-master (2016) laat zien dat ongeveer 80 procent de opleiding zou aanraden. De
studenten die bevraagd zijn in de NSE geven voor 72 procent aan de eerstegraads
lerarenopleiding hbo aan te raden. Zie Figuur 9.5. Het betreft hier alleen
deeltijdstudenten.
Bij de tweedegraads lerarenopleidingen hbo (2015) ligt het percentage afgestudeerden
dat de opleiding zou aanraden op 75 procent. Ook dit percentage uit het
inspectieonderzoek ligt boven de uitkomsten van de NSE onder studenten. Hieruit blijkt
dat 72 procent van de voltijd-studenten en 66 procent van de deeltijdstudenten de
opleiding zou aanraden (zie Figuur 9.4 en 9.5)
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Tevredenheid over docenten
Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs ....................................64
Studenten tevreden over docenten bij deeltijd niet-bekostigde tweedegraads
lerarenopleidingen hbo ..........................................................................................65
Pabo-studenten minder tevreden over docenten dan andere studenten in sector
Onderwijs ............................................................................................................68
Oordelen van afgestudeerden ................................................................................72

Hieronder presenteren wij hoe tevreden studenten zijn uit het bekostigd en nietbekostigd onderwijs van de sector Onderwijs over hun docenten. Het gaat om de
volgende vier aspecten.
•
•
•
•

de
de
de
de

inhoudelijke deskundigheid van docenten;
didactische kwaliteit van docenten;
kennis van docenten over de beroepspraktijk;
betrokkenheid van de docenten bij de studenten.

Wij baseren ons op de gegevens van de Nationale Studenten Enquête van 2016. Het
gaat om de deelvragen a, b, d, en h van vraag 6/V20.
Aanvullend zijn in dit factsheet bevindingen uit eigen inspectieonderzoek (rapporten
Beginnende leraren kijken terug) opgenomen over docenttevredenheid: de tevredenheid
van afgestudeerden over de theoretische en praktische kennis van docenten.
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Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs
De studenten in de bekostigde opleidingen van de sector Onderwijs zijn het meest
tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van docenten en het minst tevreden over
didactische kwaliteit van docenten. De tevredenheidspercentages voor deze aspecten zijn
respectievelijk 76 procent en 64 procent in 2016. De studenten in de sector Onderwijs
worden de laatste jaren wel steeds tevredener over alle vier de kwaliteitsaspecten van
hun docenten. Deze twee constateringen zijn af te leiden uit Figuur 10.1.
De tevredenheidspercentages voor de aspecten inhoudelijke deskundigheid en kennis
over de beroepspraktijk voor de sector Onderwijs zijn ongeveer gelijk aan die in het
totale hoger onderwijs. Opvallend is dat dit niet het geval is voor de aspecten didactische
kwaliteit en betrokkenheid van docenten, zoals te zien is in Figuur 10.1. Voor deze beide
aspecten zien we dat de tevredenheid onder studenten uit de sector Onderwijs een stuk
hoger is dan in het totale hoger onderwijs. Uit verdere analyses blijkt dat dit voor zowel
hbo-bachelors, hbo-masters en wo-masters geldt.
Figuur 10.1: Sector Onderwijs: percentage studenten in het bekostigd hoger onderwijs dat (zeer)
tevreden is over verschillende aspecten van de docenten van de opleiding, naar aspecten van
docenten, sector en totale hoger onderwijs (bekostigd), 2012-2016 (n>50)
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Studenten tevreden over docenten bij deeltijd niet-bekostigde
tweedegraads lerarenopleidingen hbo
Er zijn ook niet-bekostigde opleidingen in de sector Onderwijs. Dit zijn voornamelijk
deeltijd tweedegraads lerarenopleidingen hbo. We kunnen deze opleidingen vergelijken
met de bekostigde varianten. Dat is weergegeven in Figuur 10.2. en 10.3. De verschillen
tussen de bekostigde en niet-bekostigde opleidingen zijn het duidelijkst bij de aspecten
inhoud en didactiek.
De niet-bekostigde deeltijd-opleidingen vertonen een sterk fluctuerend verloop. Wel
scoren zij meestal een hoger percentage tevreden studenten dan de bekostigde
opleidingen.
De bekostigde voltijd opleidingen scoren een hoger tevredenheidspercentage dan de
bekostigde deeltijd opleidingen; alleen bij het aspect ‘betrokkenheid’ is het verschil
verwaarloosbaar. Het verloop van de percentages bij de voltijd- en deeltijd-opleidingen
is, ondanks het verschil, wel hetzelfde door de jaren heen.
Voor de tweedegraads lerarenopleidingen hbo geldt dat studenten in niet-bekostigde
deeltijd-opleidingen en bekostigde voltijd-opleidingen vaker tevreden zijn over de kennis
van de beroepspraktijk bij hun docenten dan de studenten in bekostigde
deeltijdopleidingen (zie Figuur 10.3).
Figuur 10.2: Sector Onderwijs: percentage studenten in het hoger onderwijs dat (zeer) tevreden is
over inhoudelijke kennis van docenten en over de didactische kwaliteit van docenten, naar nietbekostigde deeltijd opleidingen, bekostigde voltijd-opleidingen en bekostigde deeltijd-opleidingen
bij de tweedegraads lerarenopleidingen hbo, 2012-2016 (n>50)
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Figuur 10.3: Sector Onderwijs: percentage studenten in het hoger onderwijs dat (zeer) tevreden is
over betrokkenheid van docenten en over de kennis van de beroepspraktijk bij docenten, naar nietbekostigde deeltijd opleidingen, bekostigde voltijd opleidingen en bekostigde deeltijd opleidingen in
de tweedegraads lerarenopleidingen hbo, 2012-2016 (n>50)
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De heftige fluctuaties in de lijnen bij Figuur 10.2 en 10.3 zijn waarschijnlijk het gevolg
van het relatief kleine aantal respondenten. De invloed van één oordeel weegt in zo’n
geval veel zwaarder dan bij een grotere groep, waardoor trends sneller een grillig
patroon vertonen. Voor de sectorbeelden hanteren we bij de gegevens van de NSE, hboen wo-monitor de regel dat er minstens 50 respondenten moeten zijn.
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Pabo-studenten minder tevreden over docenten dan andere
studenten in sector Onderwijs
De pabo-studenten zijn, behalve bij het aspect kennis van de beroepspraktijk, minder
tevreden over hun docenten dan studenten in de meeste andere subsectoren (zie Figuur
10.4, 10.5, 10.6, 10.7).
De studenten in de eerstegraads lerarenopleidingen kunst/ lichamelijke opvoeding
hebben voor alle vier de aspecten hogere scores tevredenheid dan studenten van andere
opleidingen in de sector Onderwijs. Zie Figuur 10.4, 10.5, 10.6, 10.7. Als het gaat om de
aspecten didactische kwaliteit en kennis van de beroepspraktijk scoort deze subsector
het hoogst en is er een aanzienlijk verschil met de andere subsectoren .
De studenten op de ulo’s zijn vanaf 2014 steeds tevredener over de betrokkenheid van
docenten. De tevredenheidspercentages gaan omhoog en in 2016 hebben de ulo’s de
meeste tevreden studenten op dit aspect. Dit is te zien in Figuur 10.6
De tevredenheid van studenten op de ulo’s fluctueert wel. Dit geldt voor alle vier de
aspecten van tevredenheid over hun docenten (zie Figuur 10.4, 10.5, 10.6, 10.7).
Lerarenopleidingen eerstegraads hbo master horen op de aspecten inhoudelijke kennis
en betrokkenheid van docenten bij de beste twee subsectoren, dit in tegenstelling tot de
aspecten didactische kwaliteit en kennis over de beroepspraktijk waar deze subsector bij
de laagst scorende subsectoren zit.
Figuur 10.4: Sector Onderwijs: percentage studenten in het bekostigde hoger onderwijs dat (zeer)
tevreden is over inhoudelijke kennis van docenten naar subsectoren en het totale hoger
onderwijs (bekostigd), 2012-2016 (n>50)
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Figuur 10.5: Sector Onderwijs: percentage studenten in het bekostigde hoger onderwijs dat (zeer)
tevreden is over de didactische kwaliteit van docenten, naar subsectoren en het totale hoger
onderwijs (bekostigd), 2012-2016 (n>50)
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
Figuur 10.6: Sector Onderwijs: percentage studenten in het bekostigde hoger onderwijs dat (zeer)
tevreden is over de betrokkenheid van docenten, naar subsectoren van de sector Onderwijs en
het totale hoger onderwijs (geen uitsplitsingen), 2012-2016 (n>50)
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Figuur 10.7: Sector Onderwijs: percentage studenten in het bekostigde hoger onderwijs dat (zeer)
tevreden is over de kennis over de beroepspraktijk van docenten, naar subsectoren en het
totale hoger onderwijs (bekostigd), 2012-2016 (n>50)
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Oordelen van afgestudeerden
De inspectie heeft in 2015 en 2016 onderzoek gedaan naar tevredenheid van
afgestudeerden van pabo’s en lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs
(rapporten ‘Beginnende leraren kijken terug’). Daarbij is gevraagd naar de tevredenheid
van afgestudeerden over de praktische en theoretische kennis van docenten.
Verschillen tussen het inspectieonderzoek en de NSE-uitkomsten zijn dat het
inspectieonderzoek ingaat op de tevredenheid van afgestudeerden, de NSE-uitkomsten
hebben betrekking op de tevredenheid van studenten. Een ander verschil is dat het
inspectieonderzoek alleen ingaat op de subsectoren pabo, tweedegraads
lerarenopleidingen hbo, ulo’s en eerstegraadsleraren-opleidingen hbo-master.
Bij de vraag naar de praktische kennis van docenten lag de focus op het werkveld waar
de opleiding voor opleidt. Voor pabo’s gaat het vanzelfsprekend om praktische kennis
van het basisonderwijs, terwijl ulo’s en eerstegraads opleidingen hbo-master in de eerste
plaats gericht zijn op de bovenbouw van havo/vwo. Bij de tweedegraads
lerarenopleidingen hbo is onderscheid gemaakt tussen praktische kennis van docenten
over respectievelijk de onderbouw van havo/vwo, het vmbo en het mbo.
Het onderzoek laat zien hoe belangrijk docenten worden gevonden, niet alleen voor de
overdracht van kennis en ervaring maar ook als begeleider en ‘sparring partner’ wanneer
de student zelf ervaring opdoet in het beroep. Uit gesprekken en antwoorden op open
vragen in de vragenlijst blijkt dat de oordelen over docenten sterk uiteen kunnen lopen.
Sommige docenten worden zeer gewaardeerd, op anderen is stevige kritiek.
De afgestudeerden van pabo’s en lerarenopleidingen in het voortgezet onderwijs vinden
het belangrijk dat hun docenten zelf de onderwijspraktijk goed kennen. Dat is lang niet
altijd het geval, zo zeggen zij. De tevredenheid over de praktische kennis van docenten
varieert, zoals onderstaande figuur (Figuur 10.9) laat zien. Afgestudeerden van
tweedegraads lerarenopleidingen hbo zijn het minst tevreden over de kennis van hun
docenten over de beroepspraktijk. Deze studenten hebben vooral kritiek op de praktische
kennis van hun docenten over het mbo.
De tevredenheid over de praktische kennis van docenten blijft achter bij die over de
theoretische kennis van docenten in alle vier de onderzochte subsectoren. Over de
theoretische kennis van docenten is 75 procent tot 80 procent van de afgestudeerden
tevreden.
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Figuur 10.8: Sector Onderwijs: percentage oordelen van afgestudeerden van over de praktische
kennis van hun docenten, naar (zeer) tevreden, neutraal/geen mening en (zeer) ontevreden, in
subsectoren
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In figuur 10.1 lieten we de oordelen zien die studenten geven over ‘kennis van de
beroepspraktijk’ van docenten (NSE). Als we de percentages van de afgestudeerden
hiermee vergelijken dan zien we dat zij kritischer zijn op dit punt dan de studenten.
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Tevredenheid over
praktijkgerichtheid/contact beroepspraktijk
Studenten in sector vaker tevreden dan in totale hoger onderwijs ..............................75
Wisselende tevredenheid over praktijkgerichtheid.....................................................76
Pabo-studenten meest tevreden over contact met beroepspraktijk..............................77
Pabo-afgestudeerden meest tevreden over begeleiding school ...................................78

In dit onderdeel kijken we naar de tevredenheid van studenten in het onderwijs over
twee praktijkaspecten tijdens de opleiding. Het zijn de ‘praktijkgerichtheid van de
opleiding’ en het ‘contact met de beroepspraktijk tijdens de opleiding’ (bijv. stages,
gastsprekers). We laten zien hoe groot de groep studenten is die hier (zeer) tevreden
over is, gebaseerd op vraag 5/V19 b en c van de Nationale Studenten Enquête (NSE),
vragenlijst (2016).
De tekst is aangevuld met informatie uit de inspectieonderzoeken onder afgestudeerden
van lerarenopleidingen, waaronder pabo’s (rapporten Beginnende leraren kijken terug).
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Studenten in sector vaker tevreden dan in totale hoger onderwijs
In de sector Onderwijs (bekostigde opleidingen) zijn de studenten over zowel de
praktijkgerichtheid van de opleiding als het contact met de beroepspraktijk tijdens de
opleiding vaker tevreden dan in het totale hoger onderwijs. De groep (zeer) ontevreden
studenten in de sector Onderwijs is kleiner dan in het totale hoger onderwijs. Dit is te
zien in Figuur 11.1.
Studenten in de sector Onderwijs zijn iets tevredener over het aspect praktijkgerichtheid
van de opleiding dan over het aspect contact met de beroepspraktijk. 74 procent van de
studenten is (zeer) tevreden over de praktijkgerichtheid versus 68 procent over het
contact met de beroepspraktijk.
Figuur 11.1: Sector Onderwijs: gestapeld percentage tevredenheid van studenten in het bekostigd
hoger onderwijs over de praktijkgerichtheid en het contact met de beroepspraktijk tijdens de
opleiding, naar (zeer) tevreden, neutraal en (zeer) ontevreden, in de sector en het totale hoger
onderwijs (bekostigd), in 2016
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Wisselende tevredenheid over praktijkgerichtheid
Als we de tevredenheid in de sector Onderwijs over de praktijkgerichtheid van de
opleiding verder bekijken zien we dat er grote verschillen zijn tussen bekostigde voltijden deeltijdopleidingen. Dat laat Figuur 11.2 goed zien.
De tevredenheid over de praktijkgerichtheid van de opleiding is het hoogst onder voltijden deeltijdstudenten van pabo-studenten. Alleen de tevredenheid van deeltijdstudenten
in tweedegraads lerarenopleidingen hbo is lager dan de voltijd- en deeltijdgemiddelden
van het totale hbo hoger onderwijs.
Figuur 11.2: Sector Onderwijs: percentage van studenten in het bekostigd hoger onderwijs over de
praktijkgerichtheid van de opleiding, in de subsectoren, naar voltijd- en deeltijdvarianten hbobachelor, in 2016
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Uit de analyses door de inspectie komt ook een relatief grote stijging van de
tevredenheid van studenten over de praktijkgerichtheid van de opleiding bij de ulo’s naar
voren. Bij de voltijd-variant zien we een stijging van 63 procent tevredenheid in 2010
naar 73 procent in 2016, een stijging van 10 procentpunt. Bij de deeltijd-variant is die
toename ook aanwezig alleen iets minder.
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Pabo-studenten meest tevreden over contact met beroepspraktijk
Bij de tevredenheid van studenten over het contact met de beroepspraktijk zien we grote
verschillen tussen de groepen opleidingen. Zeker als we ook het verschil tussen
(bekostigde) voltijd en deeltijd opleidingsvarianten in aanmerking nemen. Zo zien we in
2016 een tevredenheid over het contact met de beroepspraktijk van bijna 82 procent
onder voltijd pabo-studenten en maar 50 procent tevredenheid onder deeltijdstudenten
in de tweedegraads lerarenopleidingen hbo (zie Figuur 11.3).
Wat opvalt is dat voor beide aspecten de tevredenheid over de deeltijdopleidingen steeds
(sterk) achterblijft bij die over voltijdopleidingen. Dat zien we ook in het totale hoger
beroepsonderwijs. Met name vanaf 2013.
Figuur 11.3: Sector Onderwijs: percentage studenten in het bekostigd hoger onderwijs dat
tevreden is over het contact met de beroepspraktijk tijdens de opleiding, in de subsectoren, naar
voltijd en deeltijd varianten hbo-bachelor, in 2016
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Bij voltijd ulo-studenten uit bekostigde opleidingen is de tevredenheid over het contact
met de beroepspraktijk toegenomen van 62 procent in 2010 naar 80 procent in 2016.
Tussen 2015 en 2016 stijgt ook de tevredenheid van deeltijd ulo-studenten over het
contact met de beroepspraktijk sterk: in 2016 is eveneens 80 procent van de ulodeeltijdstudenten tevreden over het contact met de beroepspraktijk.
De tevredenheid over het contact met de beroepspraktijk neemt in de loop van de jaren
heen sterk af bij studenten in professionaliseringsopleidingen. Bij voltijd-studenten
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neemt dit af van 78 procent in 2010 tot 54 procent in 2015, de percentages voor
deeltijdstudenten zitten daar een kleine 10 procentpunt onder.
In het niet-bekostigde onderwijs zijn opleidingen in de sector Onderwijs voornamelijk
tweedegraads lerarenopleidingen hbo die in deeltijd worden aangeboden. De
tevredenheid over deze opleidingen fluctueert sterk door de jaren heen. Dat geldt zowel
voor het aspect ‘contact met de beroepspraktijk’ als voor ‘praktijkgerichtheid van de
opleiding’. De tevredenheid loopt uiteen van ruim 50 tot 75 procent, waarbij de
tevredenheid over de praktijkgerichtheid van de opleiding hoger is dan voor het aspect
contact met de beroepspraktijk.

Pabo-afgestudeerden meest tevreden over begeleiding school
Naast de gegevens uit de NSE presenteren wij hier ook een aantal conclusies uit het
inspectieonderzoek Beginnende leraren kijken terug gerelateerd aan de
praktijkcomponent van de opleiding. Aan afgestudeerden van pabo’s en
lerarenopleidingen voortgezet onderwijs heeft de inspectie gevraagd hoe zij oordelen
over de begeleiding van hun stage of werkplekleren (rapporten Beginnende leraren
kijken terug). De twee vragen waren:
1. In hoeverre bent u tevreden over de kwaliteit van de begeleiding vanuit de
pabo/lerarenopleiding?
2. In hoeverre bent u tevreden over de kwaliteit van de begeleiding door de stageof opleidingsschool?
Voor alle onderzochte groepen opleidingen (pabo, tweedegraads lerarenopleidingen hbo,

ulo, eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master) geldt dat de tevredenheid over de
kwaliteit van de begeleiding vanuit de stage- of opleidingsschool hoger is dan de
tevredenheid over de begeleiding vanuit de opleiding (zie Figuur 11.4). Pabo studenten
zijn het tevredenst.

Voor de eerstegraads-lerarenopleidingen hbo-master is de situatie anders dan voor de
overige opleidingstypen: studenten van deze opleiding beschikken vrijwel altijd over een
tweedegraads-bevoegdheid en werken vaak al in het (voortgezet) onderwijs. Een deel
van deze afgestudeerden gaf aan dat de vraag niet van toepassing was op hun situatie.
Figuur 11.4 Sector Onderwijs: percentage oordelen van afgestudeerdenover de begeleiding vanuit
de opleiding en vanuit de stage- of opleidingsschool, naar (zeer) tevreden, neutraal/geen mening
en (zeer) ontevreden, in subsectoren
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Uitval studenten
Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit ............................................................81
Veel uitval bij 2e graads hbo ..................................................................................83
Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond ..............................................86
Steeds meer mannen vallen uit bij pabo ..................................................................89
Studenten met niet-westerse achtergrond vallen vaker uit .........................................90

Als studenten na een eerste jaar in een opleiding niet meer staan ingeschreven in het
bekostigd hoger onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers.
De jaartallen in de figuren geven het jaar waarop studenten gestart zijn. Uitvallers zijn in
de loop van dat studiejaar hun opleiding gestaakt en daarmee aan begin van het
volgende studiejaar een uitvaller.
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Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit
Hbo-bachelorstudenten in de sector Onderwijs vallen vaker uit dan hbobachelorstudenten in het totale hoger onderwijs. In de gehele gemeten periode vertoont
de uitval een redelijk stabiel verloop in zowel de sector als het totale hoger onderwijs.
Wel is er sprake van een kleine daling bij beiden bij studenten die in het jaar 2012 zijn
gestart (naar 16 procent in de sector Onderwijs en 18,5 procent in het totale hoger
onderwijs). Een daling is op zichzelf gunstig, want dat betekent dat er minder studenten
uitvallen.
Bij het onderwerp instroom werd duidelijk dat in de sector Onderwijs relatief veel
studenten instromen die eerst aan een andere studie zijn begonnen (al dan niet afgerond
met een diploma). Dit ligt op 60 procent in 2016 en neemt over de jaren toe. In het
totale hoger onderwijs is dat 45 procent (2016). Onderzoek van het SCP (Wikken en
wegen in het hoger onderwijs, blz. 58, 2016) heeft laten zien dat switch een voorspeller
is van uitval. Omdat veel van de indirect instromende studenten switchers zijn, kan de
grote groep indirect instromende studenten gelinkt zijn aan de uitval in deze sector die
hoger is dan in het totale hoger onderwijs.
Bij wo-masteropleidingen in de sector Onderwijs vallen meer studenten uit dan bij de womasteropleidingen in het totale hoger onderwijs. In 2014 is de uitval in de sector
Onderwijs meer dan twee keer zo hoog, namelijk 12 procent tegenover ruim 5 procent in
het totale hoger onderwijs. Zowel in de sector Onderwijs als in het totale hoger onderwijs
daalt de uitval uit wo-masteropleidingen in de loop van de jaren.
Figuur 3.1: Sector Onderwijs: percentage uitval uit het bekostigde onderwijs naar hbo-bacheloren wo-masteropleidingen in de sector (bekostigd, respectievelijk hbo bachelor en wo master),
2010-2014
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Veel uitval bij 2e graads hbo
Binnen de sector Onderwijs zijn veel bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen. De
uitval van deze opleidingen komt daarom overeen met het sectorgemiddelde. Bekijken
we de verdeling van deze opleidingen, dan valt op dat de tweedegraads
lerarenopleidingen hbo de hoogste uitval hebben, namelijk bijna 24 procent in het jaar
2014 (zie Figuur 3.1).
De laagste uitval bij voltijd hbo-bacheloropleidingen is bij lerarenopleidingen kunst/
lichamelijke opvoeding, zoals Figuur 3.2 laat zien. Met 14 procent ligt de uitval van
studenten uit deze opleidingen onder het gemiddelde van de uitval van de voltijd hbobacheloropleidingen in het totale hoger onderwijs. Beide andere subsectoren met hbobacheloropleidingen liggen boven dit gemiddelde en hebben dus meer uitval.
De pabo-opleidingen kennen tot 2014 een hoger uitvalpercentage dan gemiddeld in
voltijd hbo-bacheloropleidingen. (zie figuur 3.2). De invoering van de vooropleidingseisen
lijkt er voor gezorgd te hebben dat de uitval in het eerste jaar is gedaald: van 21 procent
in 2014/2015 naar 13 procent in 2015/2016.
We zien in Figuur 3.2 de studentuitval bij de ulo’s hoog is in vergelijking met andere womaster opleidingen in het hoger onderwijs. Daarentegen is de uitval bij de ulo’s laag als
deze vergeleken worden met de andere lerarenopleidingen. In 2014 valt bij de ulo’s net
iets minder dan 12 procent van de studenten uit. Voor de voltijd wo-masteropleidingen in
het totale hoger onderwijs is dat bijna 6 procent. De uitval uit de ulo’s is afgenomen,
waardoor het verschil met het totale hoger onderwijs in de loop van de jaren kleiner
wordt.
Figuur 3.2: Sector Onderwijs: percentage uitval in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen en
bekostigde voltijd wo-masteropleidingen, naar subsectoren, sector en het totale hoger onderwijs
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(respectievelijk bekostigd voltijd hbo bachelor en bekostigd voltijd wo master), 2010-2014
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Het uitvalpercentage bij de deeltijd hbo-bacheloropleidingen in de sector Onderwijs is
ongeveer gelijk aan de gemiddelde uitval van deeltijd hbo-bacheloropleidingen in het
hoger onderwijs.
Binnen de sector Onderwijs is het uitvalpercentage bij de voltijd hbo-opleidingen lager
dan bij de deeltijdopleidingen hoger. In 2014 valt 21 procent van de voltijd
bachelorstudenten uit en 24 procent van de deeltijd bachelorstudenten. In eerdere jaren
was het verschil tussen voltijd en deeltijd groter.
Het verschil in tussen voltijd en deeltijd in de sector Onderwijs wordt bepaald door het
grote verschil in uitval in de voltijd en deeltijd pabo-opleidingen. In 2014 valt 21 procent
van de studenten uit bij de voltijd pabo opleidingen en bij de opleidingen in deeltijd 30
procent. Dat is hoger dan dat van de deeltijdopleidingen in andere subsectoren. In de
drie jaren daarvoor lag de uitval zelfs nog hoger, namelijk op 35 procent. In 2015 is dit
verschil in uitval tussen voltijd en deeltijd bij pabo-opleidingen nog iets toegenomen. Bij
beide opleidingsvarianten, maar vooral in de voltijdopleiding is de uitval gedaald, naar
respectievelijk 28 procent en 13 procent.
De deeltijd lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding hebben de minste
uitvallende studenten, namelijk 16 procent uitval. Bij deze opleidingen is het
uitvalpercentage van voltijd en deeltijd gelijk.
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De analyses van de hbo-masteropleidingen zijn alleen gebaseerd op de opleidingen
deeltijd, vanwege het geringe aantal studenten in de voltijdvarianten. Het verloop van de
uitval vertoont gedurende de afgelopen vijf jaar weinig verschil tussen de
masteropleidingen bij zowel de eerstegraads hbo-masteropleidingen als de
masteropleidingen professionalisering.
Opvallend is wel de scherpe daling van de uitval bij de eerstegraads hbomasteropleidingen in 2014. In eerdere jaren is de uitval bij deze opleidingen steeds
hoger dan het gemiddelde van de sector (hbo ma deeltijd). In 2014 is de uitval bij deze
opleidingen met bijna 15 procent echter lager dan het gemiddelde van 17 procent in de
sector.
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Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond
Bij de bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen in de sector Onderwijs valt ongeveer 5
procent meer studenten uit dan gemiddeld in het hoger onderwijs. Dit verschil zien we
ook terug wanneer we onderscheid maken naar vooropleiding. Voor studenten met een
mbo-vooropleiding geldt in 2014 dat van degenen die hebben gekozen voor een opleiding
in de sector Onderwijs 5 procent meer uitvalt dan de mbo’ers in het totale hoger
onderwijs.
Zowel in de sector Onderwijs als in het totale hoger onderwijs vallen studenten met een
mbo-vooropleiding vaker uit dan studenten met een havo-vooropleiding. Het
uitvalpercentage van havisten en mbo’ers is wel stabiel. Ook dit geldt voor zowel de
sector Onderwijs als het totale hoger onderwijs.
Tot en met 2014 is de uitval van pabo studenten hoog bij met name studenten met een
mbo-vooropleiding. De uitval van de mbo’ers is hoger dan het gemiddelde
uitvalpercentage in de sector, terwijl havisten minder uitvallen dan gemiddeld in de
sector. Dit is te zien in Figuur 3.3. De uitval van de mbo’ers is twee keer zo hoog als dat
van de havisten bij de pabo-opleidingen. Na de invoering van nadere vooropleidingseisen
voorafgaand aan de studie, is de uitval van mbo’ers in de pabo sterk gedaald. De uitval
van die groep is ruim gehalveerd en ligt nu bijna op het niveau van de havisten.
De uitval van studenten met een havo-vooropleiding is niet alleen ten opzichte van het
totale hoger onderwijs relatief laag bij de pabo-opleidingen, maar ook in vergelijking met
de andere hbo-bacheloropleidingen in deze sector. Het aantal studenten met een havovooropleiding dat uitvalt is na 2014 bovendien licht gedaald.
Figuur 3.3: Sector Onderwijs: percentage uitval in de bekostigde voltijd pabo en het totale hoger
onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor) naar vooropleiding, 2010-2014
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In figuur 3.4 zien we dat er een verschil in uitval is bij de subsector tweedegraads hbo
tussen studenten met een mbo-of een havo-vooropleiding, maar dit verschil is niet zo
groot als het verschil tussen beide studentengroepen in het totale hoger onderwijs. Daar
is de uitval onder mbo’ers tien procentpunt hoger dan bij de havisten. Waar de mbo’ers
in deze subsector qua uitval dus ongeveer op hetzelfde niveau zitten, vallen de havisten
hier vaker uit dan in het totale hoger onderwijs.
Figuur 3.4: Sector Onderwijs: percentage uitval in de bekostigde voltijd 2e graads
lerarenopleidingen en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor) naar
vooropleiding, 2010-2014
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De uitval van (voltijd) studenten met een mbo-achtergrond is bij de lerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding (14%) lager dan bij de tweedegraads lerarenopleidingen
(26%) en pabo’s (28%). De uitval van mbo’ers bij de lerarenopleidingen kunst/
lichamelijke opvoeding daalt ook steeds verder.
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Steeds meer mannen vallen uit bij pabo
De analyses van uitval naar geslacht hebben betrekking op de bekostigde voltijd hbobacheloropleidingen, omdat voor deze categorie voldoende gegevens bekend zijn.
In het totale hoger onderwijs bedraagt de uitval van mannelijke studenten ongeveer 20
procent. Dit uitvalpercentage is de afgelopen jaren redelijk stabiel. In de sector
Onderwijs is de uitval van mannelijke studenten hoger, namelijk ongeveer 25 procent.
Ook het percentage uitval onder de vrouwen in de sector Onderwijs is met 19 procent
hoger dan gemiddeld van de vrouwen in het stelsel (15%). Ook deze percentages zijn de
afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven.
Alleen in het jaar 2012 vielen iets minder studenten uit, zoals Figuur 3.5 laat zien. Dat
gold voor mannen en vrouwen in de sector Onderwijs én in het totale hoger onderwijs.
Bij de mannen in de sector Onderwijs was deze vermindering van uitval het sterkst; de
uitval was 22 procent.
De uitval van studenten bij de pabo-opleidingen was in 2014 bij de mannen heel hoog:
29 procent. Dat is ruim boven het gemiddelde in het hoger onderwijs. Dit is te zien in
Figuur 3.5. In 2012 viel nog 24 procent van de mannen uit bij de pabo-opleidingen.
Figuur 3.5: Sector Onderwijs: percentage uitval naar geslacht, in bekostigde voltijdopleidingen van
de subsector pabo, sector en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 20102014
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Studenten met niet-westerse achtergrond vallen vaker uit
Studenten met een niet-westerse achtergrond in de sector Onderwijs in bekostigde
voltijd hbo-bacheloropleidingen vallen vaker uit dan in het totale hoger onderwijs.
Bij pabo-opleidingen zien we tot 2014 een groot verschil in het percentage studenten
met een niet-westerse achtergrond dat uitvalt en het percentage uitval bij studenten met
een westerse achtergrond. Het verschil is hier bijna 9 procentpunt, zo is te zien in Figuur
3.6. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen hbo is dit verschil maar ruim 1 procentpunt.
Het verschil in uitval tussen studenten met een westerse achtergrond en studenten met
een niet-westerse achtergrond in de pabo is vrijwel geheel verdwenen in 2015. De uitval
van de (relatief kleine) groep studenten met een niet-westerse achtergrond is dan
gehalveerd en ligt rond de 15 procent, terwijl de uitval van studenten met een westerse
achtergrond op 13 procent ligt.
Figuur 3.6: Sector Onderwijs: percentage uitval in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen naar
etniciteit, in subsectoren en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 2010-2014
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Veranderen van opleiding

Als studenten van bekostigde opleiding veranderen, noemen we dat een switch. Daarover
gaat deze tekst. Het gaat om studenten die in het eerste jaar dat zij staan ingeschreven
bij een specifieke opleiding en instelling een switch maken. We maken een onderscheid
tussen studenten die een overstap maken naar:
• een opleiding in een andere sector (sector-switch);
• een opleiding in een andere subsector binnen de sector (subsector-switch);
• een opleiding die tot dezelfde subsector behoort (opleidingsswitch binnen de
subsector)
Deze drie soorten switch opgeteld noemen we de totale switch.
De cijfers over switch zijn alleen berekend voor hbo bacheloropleidingen. In de sector
Onderwijs zijn geen wo-bachelor opleidingen en voor master opleidingen wordt, gezien
de kortere duur, doorgaans geen switch berekend.
Er zijn niet alleen studenten die switchen binnen en tussen sectoren, maar ook studenten
die:
• na een jaar in een hbo-bacheloropleiding overstappen naar een wo-bacheloropleiding;
• na een jaar in een wo-bacheloropleiding naar een hbo-bacheloropleiding gaan. (Ook
een student die vanuit het hbo naar een mbo-opleiding overstapt, verandert van
opleiding. Omdat deze student het hoger onderwijs verlaat, wordt deze onder uitval
gerekend.)
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Totale switch na stijging weer op 20 procent
Het percentage hbo-studenten dat studeert in een bekostigde opleiding in de sector
Onderwijs en van opleiding verandert, bedraagt ruim 20 procent. Dit is bijna gelijk aan
de totale switch bij hbo-opleidingen in het totale hoger onderwijs (Figuur 4.1).
In Figuur 4.1 is ook te zien dat de switch tijdelijk hoger was in 2012 en 2013. Dat geldt
zowel voor de sector Onderwijs als voor alle voltijd hbo-opleidingen in het hoger
onderwijs. Ook valt op dat de switch in die jaren in de sector Onderwijs hoger ligt dan de
switch van het voltijd hbo-onderwijs als geheel. De switch is in 2014 bij beide weer
ongeveer 20 procent.
Figuur 4.1: Sector Onderwijs: percentage studenten dat switcht (totale switch) vanuit een
bekostigde voltijd hbo-bacheloropleiding, in sector en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd
hbo bachelor), 2010-2014
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Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013
Studenten die studeren aan een bekostigde tweedegraads-lerarenopleiding hbo switchen
het meest van alle hbo studenten in de sector Onderwijs. Zo blijkt dat van de studenten
in deze opleidingen ongeveer 25 procent gedurende het eerste studiejaar van opleiding is
veranderd in 2014 (Figuur 4.2).
Figuur 4.2 toont ook dat pabo-studenten in 2014 ongeveer even vaak van opleiding
veranderen als hbo-studenten in het totale hoger onderwijs; zo rond de 20 procent. De
daling van het aantal switchende studenten, zet in 2015 verder door naar 17 procent en
is daarmee, gerekend vanaf 2010, niet eerder zo laag geweest.
In de jaren 2012 en 2013 nam het aantal switchers in de sector Onderwijs toe. Uit Figuur
4.2 blijkt dat deze toename wordt veroorzaakt door switchers in de pabo en in de
tweedegraads-lerarenopleidingen hbo.
Figuur 4.2: Sector Onderwijs: percentage studenten dat switcht (totale switch) vanuit een
bekostigde voltijd hbo-bacheloropleiding, in subsectoren en het totale hoger onderwijs (bekostigd
voltijd hbo bachelor), 2010-2014
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Meer switch van mbo’ers in sector Onderwijs in 2013
Hbo studenten met een havo-vooropleiding veranderen vaker van opleiding dan mbo’ers
en vwo-ers. Dat geldt voor de sector Onderwijs én voor het gehele hbo. Zie de groene
lijnen in Figuur 4.3. In deze figuur is ook te zien dat meer vwo-ers in de sector Onderwijs
van opleiding veranderen dan in het gehele hbo.
Studenten met een mbo-vooropleiding veranderen in 2013 vaker van opleiding dan de
mbo’ers in het gehele hbo. In 2013 scheelt dit zo’n 5 procentpunten. Dit is te zien in
Figuur 4.3. In voorgaande jaren lag dat andersom.
De toename van het aantal switchende studenten in 2012 en 2013 komt voornamelijk
door een sterke stijging van switchende studenten met een mbo-vooropleiding. In deze
jaren neemt het aandeel studenten met een mbo-vooropleiding dat van studie wisselt toe
van 17,5 procent in 2011 tot 24 procent in 2013. In 2014 is dat weer gedaald tot 17
procent.
Figuur 4.3: Sector Onderwijs: percentage hbo studenten dat switcht (totale switch) naar
vooropleiding, in de sector en het totale hoger onderwijs (hbo bekostigd), 2010-2014
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Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer switch van mbo’ers
Van de hbo studenten met een mbo-vooropleiding die begonnen met een studie in de
sector Onderwijs, veranderen vooral de mbo’ers in de tweedegraads-lerarenopleidingen
hbo vaak van opleiding (dertig procent van de studenten die instromen in de
tweedegraadslerarenopleidingen hbo heeft een mbo-vooropleiding).
De stijging van het aantal switchers in 2012 en 2013 is bij de mbo-switchers
voornamelijk te zien in de subsector pabo en minder bij de andere subsectoren.
De switchpercentages van de mbo’ers zijn in 2014 6 procent bij de lerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding, 17 procent bij de pabo-opleidingen en 24 procent bij de
tweedegraads-lerarenopleidingen hbo.
Figuur 4.4: Sector Onderwijs: percentage hbo studenten met een mbo-vooropleiding dat switcht
(totale switch), in subsectoren (bekostigd), 2010-2014
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Hbo studenten met een havo-vooropleiding switchen eveneens het vaakst in de
tweedegraads-lerarenopleidingen hbo. Het percentage studenten met een havoachtergrond dat van opleiding wisselt bij de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo (33%)
is aanzienlijk hoger dan het switchpercentage van havisten in de pabo’s en
lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding (22%) en lerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding (15%). Zie Figuur 4.5.
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Figuur 4.5: Sector Onderwijs: percentage hbo studenten met een havo-vooropleiding dat switcht
(totale switch), in subsectoren (bekostigd), 2010-2014
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Mannen veranderen vaker van opleiding
In de hbo opleidingen van de sector Onderwijs zijn de afgelopen jaren geen opvallende
wijzigingen in de percentages switchende mannen of vrouwen. In de gemeten periode
switchen de mannen vaker dan de vrouwen. Het percentage switchende mannen ligt
ongeveer 4 procentpunt hoger dan het percentage switchende vrouwen, zo is te zien in
Figuur 4.6.
In het totale hbo hebben de switchpercentages van de mannen eenzelfde verloop als dat
van de vrouwen. Het procentuele verschil blijft gelijk, zowel bij oplopende als bij
afnemende switch (vanaf 2013). Het verschil tussen de sector Onderwijs en het totale
hbo bedraagt in dat jaar 4 procentpunt bij de vrouwen en 3 procentpunt bij de mannen.
Figuur 4.6: Sector Onderwijs: percentage studenten dat switcht (totale switch) vanuit een
bekostigde voltijd hbo-bacheloropleiding, in de sector, het totale hoger onderwijs (bekostigd
voltijd hbo bachelor), naar geslacht, 2010-2014
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Toename switchende vrouwen bij kunst / lichamelijke opvoeding
In 2013 switchen bij de pabo zowel meer mannen als vrouwen ten opzichte van de jaren
ervoor (zie Figuur 4.7). In 2014 is het percentage bij beide groepen weer lager: 22
procent van de mannen switcht en 17 procent van de vrouwen.
Bij studenten in een lerarenopleiding kunst/lichamelijke opvoeding ligt de verhouding
tussen de switchende mannen en vrouwen anders. Tussen 2011 en 2013 veranderen
steeds meer mannen van opleiding en steeds minder vrouwen. In 2014 zijn de
percentages gelijk, zoals de blauwe lijnen in Figuur 4.7 laten zien.
Figuur 4.7: Sector Onderwijs: percentage studenten dat switcht (totale switch) vanuit bekostigde
voltijd hbo-bacheloropleidingen, naar subsectoren, 2010-2014
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Studenten in sector Onderwijs met niet-westerse achtergrond
switchen niet vaker dan in totale hoger onderwijs
Hbo-bachelor-studenten met een niet-westerse achtergrond in de sector Onderwijs
veranderen even vaak van studie als studenten met een niet-westerse achtergrond in het
totale hoger onderwijs (hbo-bachelor). Zie Figuur 4.8.
In Figuur 4.8 is ook te zien dat in 2014 bijna 30 procent van de studenten met een nietwesterse achtergrond van opleiding verandert. Van de studenten met een westerse
achtergrond is dat bijna 20 procent in dat jaar.
De studenten met een westerse achtergrond in de sector Onderwijs veranderen in 2013
iets vaker van opleiding dan in het totale hoger onderwijs (hbo).
Figuur 4.8: Sector Onderwijs: percentage studenten dat switcht (totale switch) vanuit bekostigde
voltijd hbo bacheloropleidingen, naar studenten met een westerse achtergrond en studenten met
een niet-westerse achtergrond, in sector en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo
bachelor), 2010-2014
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Waarheen switchen studenten?
In 2014 kiest 20 procent van de hbo studenten in het eerste jaar een andere
(bekostigde) opleiding. Dit percentage geldt voor het gehele hbo-onderwijs en ook voor
de sector Onderwijs.
Van de hbo studenten in de sector Onderwijs die van opleiding switchen, gaat drie kwart
naar een andere sector. In het totale hoger onderwijs (hbo ba vt) is dit ongeveer de
helft. Per groep van opleidingen in de sector Onderwijs zijn er aanzienlijke verschillen.
Figuur 4.9 laat per groep van opleidingen zien of de studenten die switchen kiezen voor
een opleiding in een andere sector of dat zij binnen de sector Onderwijs blijven.
Daarnaast is in Figuur 4.9 te zien welke keuze de studenten maken die binnen de sector
Onderwijs blijven. Een deel daarvan kiest een andere opleiding binnen de eigen groep
van opleidingen, en een ander deel kiest voor een opleiding in een andere groep
opleidingen binnen de sector Onderwijs. Drie procent van de studenten die switchen na
het eerste jaar pabo kiest voor een andere pabo.
Figuur 4.9: Sector Onderwijs: gestapeld percentage soorten switch in bekostigde voltijd hbobacheloropleidingen, naar subsectoren en sector, 2014
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Studenten sector Onderwijs vaakst naar andere sector
Ongeveer 20 procent van de studenten in de sector Onderwijs verandert gedurende het
eerste studiejaar van opleiding. Bijna drie kwart van deze groep kiest voor een opleiding
in een andere sector dan de sector Onderwijs. Dat is een grote groep. In de volgende
paragrafen leest u over de groep studenten die naar een andere sector gaan.
Het percentage hbo-studenten dat switcht naar een opleiding in een andere sector is in
de sector Onderwijs voor alle jaren zo’n 5 procentpunt hoger dan het percentage hboswitchers in het totale hoger onderwijs (Figuur 4.10). In 2014 is deze sectorswitch in de
sector Onderwijs 14 procent en in het gehele hoger onderwijs 9 procent. Dit verschil is
opvallend, omdat de sector Onderwijs een ruime keuze heeft aan opleidingen.
Desondanks geven er blijkbaar relatief veel switchende studenten de voorkeur aan een
opleiding in een andere sector te gaan volgen.
Figuur 4.10: Sector Onderwijs: Percentage studenten dat switcht naar een opleiding in een andere
sector (sectorswitch), voor bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen in de sector en het totale
hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 2010-2014
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Studenten pabo en tweedegraads-lerarenopleidingen hbo vaker
naar andere sector
De switch naar een andere sector is in de sector Onderwijs hoger dan de switch in het
gehele hbo (voltijd bacheloropleidingen). De sectorswitch van studenten in 2014 is met
16 procent het hoogst bij de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo. Van de pabostudenten in dat jaar switcht 13 procent naar een andere sector. Beide percentages
daalden iets vergeleken met het jaar ervoor.
Figuur 4.11: Sector Onderwijs: percentage studenten dat switcht naar een opleiding in een andere
sector (sectorswitch), voor bekostigde voltijd hbo- bacheloropleidingen in subsectoren en het totale
hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 2010-2014
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Mannen en vrouwen in sector Onderwijs switchen vaak naar
andere sector
Zowel mannen als vrouwen in de sector Onderwijs switchen aanzienlijk vaker naar een
andere sector dan in het totale hoger onderwijs (hbo).
In dit figuur is ook te zien dat de verschillen in de sector Onderwijs tussen mannen en
vrouwen groter zijn dan in het totale hbo onderwijs. In het totale hbo is de sectorswitch
voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk (9%), maar in de sector Onderwijs is de
sectorswitch bij mannen (15%) hoger dan bij vrouwen (13%).
Figuur 4.12: Sector Onderwijs: percentage studenten dat switcht naar een opleiding in een andere
sector (sectorswitch), voor bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen in de sector en het totale
hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), naar geslacht, 2010-2014
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Mannen uit tweedegraads-lerarenopleidingen hbo het vaakst naar
andere sector
De mannen bij de tweedegraads-lerarenopleidingen stappen vaker dan de mannen bij de
andere groepen hbo-bacheloropleidingen over naar een andere sector als zij van studie
wisselen. Ruim 17 procent in 2014. Hierna volgende mannen van de pabo (16%).
De mannen in de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding switchen minder naar
een andere sector dan de mannen van de andere subsectoren. In een aantal jaar
switchen deze studenten ook minder dan de vrouwen in de lerarenopleidingen kunst/
lichamelijke opvoeding naar een andere sector.
Bij pabo-opleidingen en bij de tweedegraads lerarenopleidingen hbo kiezen meer mannen
dan vrouwen voor een andere sector als zij van opleiding veranderen. (Figuur 4.13). In
het totale hoger onderwijs (hbo) ligt de sectorswitch voor zowel de mannen als de
vrouwen net onder de 10 procent.
Figuur 4.13: Sector Onderwijs: percentage studenten dat van sector switcht (sectorswitch) uit
bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen, naar geslacht, in subsectoren, 2010-2014
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Switch van studenten naar andere sector in sector Onderwijs nog
groter onder studenten met niet-westerse achtergrond
Hbo studenten in de sector Onderwijs gaan, als zij van opleiding wisselen, vaker naar een
opleiding in een andere sector dan in het totale hbo. In Figuur 4.14 is te zien dat dit nog
sterker geldt voor de studenten met een niet-westerse achtergrond dan voor studenten
met een westerse achtergrond.
Daarnaast is in Figuur 4.14 te zien dat het verschil tussen studenten met een westerse
achtergrond en met een niet-westerse achtergrond binnen de sector Onderwijs groter is
dan in het totale hoger onderwijs (hbo).
Figuur 4.14: Sector Onderwijs: percentage hbo studenten dat van sector switcht (sectorswitch),
naar achtergrond, in sector en het totale hoger onderwijs (bekostigd), 2010-2014
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Studenten Onderwijs vaak naar sector Gedrag & Maatschappij
Studenten uit de sector Onderwijs die in het eerste jaar van opleiding wisselen en daarbij
een studie kiezen in een andere sector dan de sector Onderwijs, gaan in 42 procent van
de gevallen naar de sector Gedrag & Maatschappij. Zie Figuur 4.15.
Figuur 4.15 laat ook zien dat ruim 20 procent naar de sector Economie gaat en ruim 10
procent naar de sectoren Gezondheidszorg, Techniek en Taal & Cultuur.
Figuur 4.15: Sector Onderwijs: percentage van het totaal aan studenten dat van sector switcht
(sectorswitch) naar de sector waar men naar toe is geswitcht (bekostigd), 2014
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Switch van hbo naar wo verschilt per subsector
Studenten die na hun eerste jaar van een bekostigde hbo-opleiding naar een bekostigde
wo-opleiding gaan, behoren ook tot de switchers.
Het percentage studenten uit de sector Onderwijs dat van hbo naar wo gaat, is vrijwel
gelijk aan het percentage in het totale hoger onderwijs en ligt op bijna 2 procent in 2014.
Het verschil neemt bovendien de laatste jaren steeds verder af (zie Figuur 4.16).
Figuur 4.16: Sector Onderwijs: percentage studenten dat switcht van een bekostigde voltijd hbobacheloropleiding naar een bekostigde wo-bacheloropleiding (opstroom) in de sector- en het totale
hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 2010-2014
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Binnen de sector Onderwijs verschilt het percentage studenten dat van een hbo- naar
een wo-opleiding gaat per subsector. Figuur 4.17 laat zien dat studenten van de
tweedegraads-lerarenopleidingen hbo verhoudingsgewijs vaker doorstromen naar het
wetenschappelijk onderwijs. Daarmee wijken deze studenten af van hun studiegenoten in
de sector en van die in het totale hoger onderwijs: het percentage opstromende
studenten is hoger dan het sectorgemiddelde en het gemiddelde in het totale hoger
onderwijs. Het verschil neemt de laatste jaren wel af.
De bachelorstudenten in de subsector lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding
stromen verhoudingsgewijs minder vaak op naar het wo zo is te zien in Figuur 4.17.
Vanuit de voltijd pabo ligt het percentage studenten dat switcht naar het wo iets onder
het sectorgemiddelde en het gemiddelde van het totale hbo. De verschillen zijn
marginaal.
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Figuur 4.17: Sector Onderwijs: percentage studenten dat switcht van een bekostigde voltijd hbobacheloropleiding naar een bekostigde wo-bacheloropleiding (opstroom), in subsectoren en het
totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 2010-2014
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Vwo’ers in sector Onderwijs switchen vaker naar wo
De hbo-studenten in de sector Onderwijs met een vwo-vooropleiding switchen
verhoudingsgewijs vaker naar een wo-opleiding dan studenten met een andere
vooropleiding. In de sector Onderwijs ligt het percentage studenten met een vwoachtergrond dat doorstroomt van hbo naar wo hoger dan dat van de vwo'ers in het totale
hoger onderwijs. Zie Figuur 4.18.
Figuur 4.18: Sector Onderwijs: percentage studenten dat switcht van een bekostigde voltijd hbobacheloropleiding naar een bekostigde wo-bacheloropleiding (opstroom) in de sector en het totale
hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), naar vooropleiding, 2010-2014
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Diploma behaald
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Dit onderdeel gaat over diploma’s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we
diplomarendement en het aantal diploma’s.
Diplomarendement is het percentage studenten dat een diploma heeft gehaald binnen de
nominale studietijd plus één jaar. Het rendement van bekostigde bacheloropleidingen
wordt berekend over de zogenaamde herinschrijvers. Dit is de groep van studenten die
na één jaar studie opnieuw staan ingeschreven aan dezelfde opleiding. De studenten die
in hun eerste jaar uitvallen worden op deze manier buiten de berekening gelaten.
Het rendement van masters wordt berekend over alle studenten die in de master zijn
ingestroomd.
Het aantal diploma’s betreft het aantal studenten dat in een specifiek studiejaar het
diploma heeft gehaald, ongeacht het aantal studiejaren.
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Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs
Een hbo-opleiding duurt vier jaar. Om inzicht te krijgen in het verloop van de
onderwijsloopbaan van hbo studenten, kijken we in 2015, na een nominale studieduur
van vier jaar plus een jaar, naar de groep studenten die in 2010 startte met de opleiding.
In 2015 is 30 procent van de groep die in 2010 startte uitgevallen uit het hoger
onderwijs.
Ruim 7 procent heeft onderweg gekozen voor een andere opleiding en heeft daar in die
vijf jaar ook een diploma gehaald. Nog eens 17 procent heeft gekozen voor een andere
opleiding, maar heeft deze opleiding nog niet afgerond (zie Figuur 7.1). Twee derde van
beide groepen switchers koos voor een opleiding in een andere sector.
Bijna 35 procent van de starters uit 2010 heeft de opleiding afgemaakt, en 11 procent
studeert nog in de opleiding waar hij/zij mee startte. Zie Figuur 7.1
Figuur 7.1: Sector Onderwijs: gestapeld percentage van de plek van studenten van bekostigde
voltijd hbo-bacheloropleidingen naar uitval, gediplomeerd aan andere opleiding, gediplomeerd aan
initiële opleiding, geswitcht van opleiding en nog steeds aanwezig in de opleiding, 2010nominaal+1
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We bekijken het rendement hier alleen voor de voltijdopleidingen. Studenten die hun opleiding in
deeltijd volgen, doen dit vaak naast hun werk of gezinsleven. Bij deze groep verspreid het
rendement zich meer over de tijd en is daarmee minder goed in kaart te brengen.
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Hbo-rendement tot voor kort dalend
Als we in 2015 niet het percentage gediplomeerden van de startgroep uit 2010
berekenen, maar het percentage gediplomeerden van de groep uit 2010 die ook na een
eerste jaar doorging met de studie, ligt dit zogenaamde diplomarendement, op 57
procent in plaats van 37 procent.
Het diplomarendement van bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen in de sector
Onderwijs daalt al een aantal jaar. Zie Figuur 7.1. Het percentage behaalde diploma’s
daalde van 62 procent van de studenten die in 2006 startte met een studie tot 56
procent van de studenten die in 2009 met een studie begonnen. Daarna stijgt het
diplomarendement weer licht tot 57 procent van de studenten die in 2010 begonnen met
hun opleiding.
Dezelfde ontwikkeling is te zien bij het totale hbo (voltijd bachelor), maar hier ligt het
diplomarendement steeds ruim 3 procentpunt hoger. Zie Figuur 7.2. Het rendement in
het gehele hbo stabiliseert in het laatste jaar, terwijl het in de sector Onderwijs iets
toeneemt.
Figuur 7.2: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) na nominale studieduur plus
één jaar, in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen in de sector en in het totale hbo-onderwijs
(bekostigd voltijd hbo bachelor), 2006-2010
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Wo-rendement stijgt
In het wo-onderwijs van de sector Onderwijs, de universitair lerarenopleidingen, zijn er
eenjarige en tweejarige voltijd masteropleidingen.
Het diplomarendement van de eenjarige ulo’s is hoger dan dat van het totale aantal
eenjarige masters in het hoger onderwijs. Voor de groep studenten die in 2012/2013
startte was het rendement twee procentpunt hoger. In voorgaande jaren was het verschil
groter, maar de diplomarendementen groeien in de laatste paar jaar naar elkaar toe.
Het diplomarendement van de tweejarige ulo’s is flink lager dan het gemiddelde
diplomarendement van alle tweejarige wo-masteropleidingen in het hoger onderwijs. Wel
is er een opvallende stijging te zien in het diplomarendement van de tweejarige masters
voor de groepen studenten die in 2010, 2011, 2012 startten, namelijk van 49 procent
naar 59 procent.
Figuur 7.3: Sector Onderwijs: percentage diploma’s na nominale studieduur plus één jaar in
bekostigde voltijd wo-opleidingen, naar eenjarige wo-masteropleidingen (2009-2013) en
tweejarige wo-masteropleidingen (2008-2012), in sector en het totale hoger onderwijs (bekostigd
voltijd wo master)
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Rendement relatief hoog bij pabo en laag bij tweedegraads

Bij de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding en de pabo’s ligt het
diplomarendement van studenten die in 2010 startte boven het gemiddelde van voltijd
hbo-bachelor studenten in het totale hoger onderwijs. Bij de pabo’s licht het percentage
zelfs beduidend hoger.
Het diplomarendement van de pabo’s daalt net als in het totale hoger onderwijs tussen
2006 en 2010 met vijf procentpunten. Bij de pabo’s van bijna 70 procent voor de groep
studenten die in 2006 startte naar 65 procent bij de groep die in 2010 startte met de
opleiding.
Het diplomarendement van de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding
opleidingen daalt sterker dan dat van de pabo-opleidingen. Het verloop van het
diplomarendement gaat hier van ruim 68 procent van de studenten die in 2006 met hun
opleiding begonnen naar 60 procent van de studenten die in 2009 begonnen maar stijgt
daarna naar bijna 63 procent.
Het diplomarendement van de tweedegraads lerarenopleidingen hbo is laag vergeleken
met het voltijd hbo-bacheloropleidingen in het totale hoger onderwijs. Alleen voor de
groep die in 2007 met een opleiding begon, kwam het net iets boven de 40 procent uit.
Het rendement daalt vervolgens tot 33 procent bij de studenten die in 2009 startten en
stijgt dan vervolgens licht naar 35 procent bij de starters uit 2010.
Figuur 7.4: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) na nominale studieduur plus
één jaar in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen in de sector en in het totale hoger onderwijs
(bekostigd voltijd hbo bachelor), 2006-2010
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Mbo’ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten
In elk gemeten jaar zien we dat de groep studenten met een havo-achtergrond een lager
diplomarendement hebben dan de vwo’ers. De havisten doen er dus gemiddeld langer
over om een hbo-bachelordiploma te halen dan de vwo’ers. Het verschil bedraagt vrijwel
elk jaar zo’n vijftien procentpunten. Bij havisten bedraagt het diplomarendement door de
jaren heen rond de 60 procent tegenover 75 procent bij de studenten met een vwoachtergrond. De mbo’ers zitten hier met een gemiddelde van 65 procent tussenin.
Het diplomarendement van de studenten die instromen in de sector Onderwijs met een
vwo-vooropleiding is elk jaar lager dan het rendement van de vwo’ers in het totale hbo.
Het diplomarendement van de vwo’ers in de sector onderwijs daalt met 4 procentpunt als
we de groep die in 2006 met de opleiding begon vergelijken met de groep die in 2010
startte. Dit verschil is iets meer dan de vwo’ers in het totale hbo; daar daalt het
diplomarendement met 2 procentpunt. Vooral de groep die in 2010 begon, heeft een veel
lager rendement.
De studenten met een mbo-achtergrond presteren beter dan de studenten met een havovooropleiding. De mbo’ers in de sector Onderwijs behalen vrijwel hetzelfde
diplomarendement als het gemiddelde van alle mbo’ers in het hoger onderwijs en wijken
dus niet negatief af, zoals de havisten en vwo’ers in vergelijking met het totaal aan
havisten en vwo’ers doen. Sterker nog, de groepen studenten die begonnen vanaf 2008
doen het zelfs iets beter dan gemiddeld in het hoger onderwijs.
De studenten met een havo-vooropleiding behalen het laagste diplomarendement, zowel
in de sector Onderwijs als in het totale hoger onderwijs (hbo). De havisten in de sector
Onderwijs presteren iets minder goed dan de havisten in het gehele hoger onderwijs. Van
de groep studenten die in 2006 begon, is het behaalde rendement nog ongeveer gelijk,
in de buurt van de 64 procent, maar bij de groep starters uit 2010 ligt het rendement
van de havisten in de onderwijssector 2 procentpunt lager dan in het totale hoger
onderwijs.
Figuur 7.5: Sector Onderwijs: percentage behaalde diploma’s (herinschrijvers) na nominale
studieduur plus één jaar, in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen, naar vooropleiding, sector
en totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 2006-2010
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De studenten met een mbo-vooropleiding die aan een pabo opleiding of een
lerarenopleiding kunst/lichamelijke opvoeding studeren, kennen een hoger
diplomarendement dan het gemiddelde rendement van de mbo’ers in het hoger
onderwijs.
Het rendement van de studenten met een mbo-vooropleiding die aan een tweedegraadslerarenopleiding hbo studeren, ligt echter beduidend lager. Het rendement daalde zelfs
flink: van de groep die startte in 2006 was het rendement bijna 50 procent, maar voor
de groep uit 2009 was dat nog maar 35 procent. De meest recente groep, de groep die in
2010 startte, heeft een beter diplomarendement; 43 procent.
Figuur 7.6: Sector Onderwijs: percentage behaalde diploma’s (herinschrijvers), na nominale
studieduur plus één jaar van studenten met een mbo-vooropleiding, in bekostigde voltijd hbobacheloropleidingen in subsectoren, sector en totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo
bachelor), 2006-2010
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Ook voor de havisten geldt dat de studenten die een pabo-opleiding volgen een hoger
diplomarendement kennen dan de havisten gemiddeld in het gehele hoger onderwijs. Wel
ligt dit rendement voor de recentere groepen lager dan bij de groepen daarvoor (72%
voor de starters uit 2006 en 67% voor de groep die in 2010 begon) en is het rendement
lager dan dat van de studenten met een mbo-vooropleiding.
De studenten met een havo-vooropleiding behalen aan de lerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding en tweedegraads-lerarenopleidingen hbo een lager
diplomarendement in vergelijking met de havisten in het gehele hoger onderwijs. Bij de
tweedegraads-lerarenopleidingen neemt het diplomarendement tussen 2007 en 2010 af
van 39 naar 33 procent.
De studenten met een vwo-vooropleiding aan de pabo en de lerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding behalen gemiddeld even snel een diploma als studenten
met een vwo-vooropleiding gemiddeld in het gehele hoger onderwijs. Voor vwo-ers in de
tweedegraads lerarenopleidingen hbo geldt, evenals voor de studenten met een mbo- en
havo-vooropleiding, dat het diplomarendement veel lager is dan het gemiddelde van
studenten met eenzelfde vooropleiding. Het gemiddelde diplomarendement van de
studenten uit het meest recente startjaar – 2010 - met een vwo-vooropleiding bedraagt
in het gehele hoger onderwijs 76 procent, terwijl dit bij de vwo’ers in de tweedegraadslerarenopleidingen hbo slechts 47 procent bedraagt. In 2007 was dat nog 64 procent.
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Vrouwen halen hoger rendement in hbo-bacheloropleidingen
Mannen en vrouwen in de sector Onderwijs hebben een lager diplomarendement dan
mannen en vrouwen in het gehele hoger onderwijs. Vooral de mannen presteren minder
goed, namelijk met een rendement dat elf procentpunt lager is. Zie figuur 7.7.
Van alle mannelijke studenten in de sector Onderwijs, die na het eerste studiejaar niet
zijn uitgevallen uit de studie, haalt slechts vier op de tien een diploma binnen een
tijdsperiode van de nominale studieduur plus één jaar. Vanaf de groep die in 2006 begon
tot en met de groep die in 2009 startte, daalt het rendement van de mannelijke
studenten. In 2010 stijgt het tot net boven de 40 procent.
De mannelijke studenten in de voltijd lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding
behalen een vrijwel even hoog diplomarendement als dat van het totale hoger onderwijs.
In Figuur 7.7 is ook te zien dat de mannelijke studenten in de pabo-opleidingen een
diplomarendement hebben dat zo’n 8 procentpunt lager ligt dan in het gehele hoger
onderwijs. Het diplomarendement van mannen in de tweedegraads- lerarenopleidingen
hbo is ongeveer 27 procent; van hen haalt dus net iets meer dan een kwart de
eindstreep binnen vijf jaar.
Dat de vrouwen in de sector Onderwijs een lager rendement hebben dan de vrouwen in
het gehele hoger onderwijs is het duidelijke gevolg van het lage diplomarendement van
de vrouwelijke studenten in de tweedegraads opleidingen en de ‘subsector educatie
overig’ zo is af te leiden uit Figuur 7.7.
Figuur 7.7: Sector Onderwijs: percentage behaalde diploma’s (herinschrijvers) na nominale
studieduur plus één jaar, in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen in subsectoren, sector en
totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), naar geslacht, 2010
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Kleiner verschil in rendement sector en totaal bij studenten met
een niet-westerse achtergrond
Studenten in de sector Onderwijs behalen een lager diplomarendement dan de
gemiddelde student in het hbo-onderwijs. Figuur 7.8 laat zien dat dit zowel geldt voor
studenten met een westerse achtergrond als voor studenten met een niet-westerse
achtergrond in de sector Onderwijs.
Net als in het totale hbo onderwijs ligt het rendement van studenten met een westerse
achtergrond hoger dan van studenten met een niet-westerse achtergrond. Figuur 7.8 laat
zien dat het rendement van studenten met een niet-westerse achtergrond in de sector
Onderwijs in de loop van de jaren beter wordt. Bijna twee derde van de herinschrijvende
studenten met een niet-westerse achtergrond haalt na hun eerste jaar de eindstreep
binnen vijf jaar niet.
Figuur 7.8: Sector Onderwijs: percentage behaalde diploma’s (herinschrijvers) na nominale
studieduur plus één jaar, in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen in sector en totale hoger
onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), naar etniciteit, 2006-2010
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Zowel studenten met een westerse als een niet-westerse achtergrond in de paboopleidingen hebben een hoger diplomarendement dan de gemiddelde student in het
totale hoger onderwijs. De studenten met een niet-westerse achtergrond van de paboopleidingen presteren sinds 2007 verhoudingsgewijs beter dan de studenten met een
niet-westerse achtergrond in het gehele hoger onderwijs. De pabo studenten hebben
namelijk een diplomarendement dat bijna 5 procentpunt hoger is.
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Beide groepen laten in de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo een zeer laag
diplomarendement zien. Over het diplomarendement bij de lerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding zijn geen betrouwbare uitspraken te doen vanwege het
geringe aantal studenten.

Figuur 7.9: Sector Onderwijs: percentage behaalde diploma’s (herinschrijvers) na nominale
studieduur plus één jaar, in bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen in subsectoren en het totale
hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), naar etniciteit, 2006-2010
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Diplomarendement vrouwelijke wo-masters in sector beter
In de vergelijking van de eenjarige ulo's met alle eenjarige masteropleidingen in het
hoger onderwijs valt op dat het diplomarendement van de vrouwelijke studenten aan de
ulo's hoger is dan dat van de vrouwelijke studenten in het gehele hoger onderwijs,
respectievelijk 81 procent versus 76 procent. Ook presteren de vrouwelijke studenten
beter dan de mannelijke studenten in zowel de ulo's als het totale hoger onderwijs.
De mannelijke studenten aan de ulo's presteren vrijwel gelijk aan de mannen in het
totale hoger onderwijs: hun diplomarendement ligt op 70 procent in 2013. Wel was er
sprake van een piek in 2012 van 74 procent, die zich niet voordeed bij de mannelijke
studenten in het gehele hoger onderwijs.
De trends in diplomarendement in de afgelopen jaren zijn bij alle groepen gelijk. Bij alle
beschreven groepen zien we dat het diplomarendement stijgt vanaf de studenten die
startten in jaar 2009, 2010 en 2011. Daarna stabiliseert het rendement (2011 – 2013).
Wanneer we de tweejarige ulo's met alle tweejarige masteropleidingen in het hoger
onderwijs vergelijken, valt op dat het diplomarendement van zowel de vrouwelijke
studenten als de mannelijke studenten in de ulo lager is dan de vergelijkingsgroepen in
het gehele hoger onderwijs. Vooral de mannen in de ulo's presteren slecht. Zij behalen
slechts een diplomarendement van 50 procent in 2013, terwijl in het gehele hoger
onderwijs dat percentage ligt op 67 procent. In voorgaande jaren was dit rendement
zelfs lager, met 41 procent in 2011.
De vrouwelijke studenten in de ulo's behalen een diplomarendement dat 10 procentpunt
lager is dan dat van de vrouwen in het gehele hoger onderwijs, namelijk 65 procent
versus 75 procent.
Figuur 7.10: Sector Onderwijs: percentage behaalde diploma’s na nominale studieduur plus één
jaar, in bekostigde eenjarige en tweejarige voltijd wo-masteropleidingen in de subsector ulo en het
totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd wo master), naar geslacht, 2012 (2-jarige masters) en
2013 (1-jarige masters)
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Rendement ulo-studenten met een niet-westerse achtergrond
daalt weer
In de eenjarige ulo masteropleiding presteren zowel de studenten met een westerse
achtergrond als studenten met een niet-westerse achtergrond in de sector Onderwijs iets
beter dan hun vergelijkingsgroepen in het gehele hoger onderwijs.
De studenten die in 2013 startte haalden een diplomarendement van 77 procent
(westerse achtergrond) en 67 procent (niet-westerse achtergrond). Daarmee presteren
zij iets beter dan het respectievelijk 75 procent en 65 procent diplomarendement in het
gehele hoger onderwijs. Let wel: de groep studenten met een niet-westerse achtergrond
is klein.
Vanaf de groep die in 2009 begon met de opleiding tot en met de groep van 2011 was er
bij de studenten met een niet-westerse achtergrond, zowel in de ulo's als in het gehele
hoger onderwijs, een behoorlijk stijgende lijn in het diplomarendement te zien, ongeveer
10 procentpunt.
Het diplomarendement is in de jaren daarna (2011-2013) redelijk stabiel, behalve bij de
studenten met een niet-westerse achtergrond;.
Figuur 7.11: Sector Onderwijs: percentage behaalde diploma’s na nominale studieduur plus één
jaar, in bekostigde eenjarige voltijd wo-masteropleidingen in subsector ulo en het totale hoger
onderwijs (bekostigd eenjarige voltijd wo master), naar etniciteit, 2009-2013
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Aantal gediplomeerden in subsector professionalisering daalt
Hiervoor beschreven we het percentage afgestudeerden van een groep die in een
specifiek jaar met de studie startte – het rendement. We kunnen ook het aantal
afgestudeerden per jaar bekijken, ongeacht in welk jaar deze studenten met hun
opleiding zijn begonnen. Dan kijken we dus naar het aantal gediplomeerden per jaar van
bekostigde opleidingen.
In het bepalen van het aantal diploma’s tellen we hier de bachelor- plus de
masterdiploma’s (voltijd, deeltijd en duaal samen). De absolute aantallen diploma’s in de
sector Onderwijs dalen tussen 2010 en 2015. In het totale hoger onderwijs stijgt het
aantal diploma’s in deze periode. Dit betekent dat het percentage diploma’s van de
sector Onderwijs als deel van het totaal aantal diploma’s in het hoger onderwijs daalt.
Van 11 procent in 2010 naar iets minder dan 8 procent in 2015.
Wanneer in de sector onderscheid gemaakt wordt naar subsectoren met hbobacheloropleidngen, namelijk de pabo’s, lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding
en tweedegraads-lerarenopleidingen hbo, dan is de pabo de grootste, namelijk 3.385
diploma’s in 2015. Ter vergelijking: het aantal diploma's van de tweedegraadslerarenopleidingen hbo bedroeg 3.072 en het aantal diploma's van de lerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding was 1.249.
Wel zijn laatstgenoemde subsectoren relatief stabiel in hun diploma-aantallen over de
jaren heen, terwijl het aantal diploma’s bij de pabo-opleidingen duidelijk afneemt: van
4.900 diploma's in 2010 naar ruim 3.600 in 2015. In 2011 was een opmerkelijke piek in
het aantal diploma’s dat aan tweedegraads-lerarenopleidingen hbo werd behaald (bijna
3.300 diploma’s).
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Figuur 7.12: Sector Onderwijs: jaarlijks aantal diploma’s aan bekostigde hbo-bacheloropleidingen
(voltijd en deeltijd samen), naar subsectoren, 2010-2015
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Als we kijken naar het aantal hbo- en wo-masterdiploma’s per jaar, zien we het hoogste
aantal diploma's in de subsector professionalisering; in 2015 was deze subsector met een
aantal van 1.854 diploma’s de grootste. Het aantal ulo-diploma's bedroeg 913 en het
aantal diploma’s van eerstegraads-lerarenopleidingen hbo-master bedroeg 440.
Het aantal diploma’s van tweejarige ulo opleidingen is in 2015 ongeveer een derde van
het aantal diploma’s bij eenjarige opleidingen.
Wat vooral opvalt is de enorme daling van het aantal diploma’s in de subsector
professionalisering: van bijna 3.200 in 2010 naar 1.734 in 2014. In 2015 studeren er iets
meer studenten af (1.854). Dat effect zien we niet bij de andere twee subsectoren, die
een relatief stabiel aantal diploma’s uitreiken in de afgelopen jaren.
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Figuur 7.13: Sector Onderwijs: jaarlijks aantal diploma’s aan bekostigde eenjarige en tweejarige
hbo en wo-masteropleidingen (voltijd en deeltijd bij elkaar opgeteld), naar subsectoren, 2010-2015
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Een overzicht
In Figuur 7.14 worden de indicatoren uitval en switch afgezet tegen de indicator
rendement. Zo is te zien of de studenten in de verschillende voltijd hbo-subsectoren in
de sector Onderwijs meer of minder uitval en switch laten zien en of het rendement
hoger of lager is in de subsectoren. De stippellijnen geven de gemiddelden van het totale
hoger onderwijs (hbo) aan, om de sector daar ook mee te vergelijken.
Het kwadrant rechtsboven is het kwadrant met weinig uitval en switch en veel
rendement. Het kwadrant links-onder is het kwadrant van de achterblijvers met veel
uitval en switch en weinig rendement. Dan hebben we nog twee kwadranten waar goed
wordt gescoord op een van de indicatoren maar waar ook nog een aandachtspunt is. Bij
het kwadrant links-boven is het rendement goed maar is er bij uitval en/of switch nog
winst te behalen. In het kwadrant rechts-onder geldt dat de uitval en switch op
acceptabele niveaus zitten, maar dat het rendement in vergelijking met anderen nog een
stuk hoger kan.
Zo is te zien in Figuur 7.14 dat studenten in de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo
zich in het kwadrant links onder bevinden en dus veel uitval en switch kennen en ook een
laag rendement. De lerarenopleidingen kunst/ lichamelijke oefening bevinden zich in het
kwadrant rechts-boven. Dit betekent dat zij een voorloper zijn, gezien de lage uitval en
switch en het hoge rendement.
De pabo-studenten en de studenten in de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke
opvoeding hebben een relatief hoog rendement. Bij de studenten in de
lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding is er daarentegen ook een minder dan
gemiddelde uitval en switch. De som van switch en uitval bij pabo-studenten is even
hoog als het gemiddelde van hbo-bachelor studenten in het hoger onderwijs.
Figuur 7.14: Sector Onderwijs: uitval, switch en diplomarendement van voltijd studenten in het
bekostigd hoger onderwijs, hbo-bachelor, naar subsectoren, 2016
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Baan op niveau en in richting
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De inspectie heeft geanalyseerd hoeveel afgestudeerden in de sector Onderwijs binnen
achttien maanden een baan hebben. Voor deze groep is vervolgens gekeken wie een
baan:
- op niveau heeft;
- in de richting waarvoor zij zijn opgeleid heeft.
Hiervoor is gebruik gemaakt van de hbo-monitor en wo-monitor (nu: Nationale alumni
Enquête) voor het bekostigd onderwijs.
De informatie over ‘baan op niveau en in richting’ sluit aan bij de komende sectoranalyse
over de hoger onderwijs van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).
Deze verschijnt medio 2017 en gaat dieper op de ontwikkelingen in.
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Studenten Onderwijs meer kans op baan gemiddeld
Hbo-bachelorstudenten uit de sector Onderwijs die in studiejaar 2013/2014 zijn
afgestudeerd aan een bekostigde opleiding, hebben iets vaker een baan binnen achttien
maanden dan de gemiddelde hbo-bachelorstudent in het hoger onderwijs. In Figuur 13.1
is te zien dat de percentages op 96 procent en ruim 94 procent liggen.
Zowel in de sector Onderwijs als in het totale hoger onderwijs nam de kans op een baan
binnen achttien maanden tussen 2007 en 2012 af. Studenten die in het studiejaar
2011/2012 afstudeerden hadden gemiddeld 93 procent kans op een baan binnen achttien
maanden. Dit geldt voor zowel de studenten in de sector Onderwijs als gemiddeld voor
het hoger onderwijs. Die trend is gekeerd. De afgestudeerden uit de sector Onderwijs uit
2012/2013 en 2013/2014 vonden weer vaker een baan dan in de paar jaar daarvoor. Zie
Figuur 13.1.
Figuur 13.1: Sector Onderwijs: percentage afgestudeerden van hbo-bacheloropleidingen (voltijd en
deeltijd) dat binnen achttien maanden na afstuderen een baan heeft, naar sector en het totale
hoger onderwijs (hbo bachelor), 2007/2008-2013/2014
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Bron: HBO-monitor 2016, ROA, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016

Bij wo-studenten is de kans op een baan op dezelfde manier teruggelopen als bij hbostudenten (niet afgebeeld). Studenten die in 2014 zijn afgestudeerd hebben bijna 96
procent kans op een baan binnen achttien maanden. Dit is 2,3 procentpunt meer dan de
gemiddelde wo-student in het hoger onderwijs. Studenten in de sector Onderwijs die in
2012 afstudeerden hadden maar 90 procent kans op een baan binnen achttien maanden.
Voor het totale hoger onderwijs lag dit 0,5 procentpunt lager. Het verschil met studenten
uit afstudeerjaar 2008 is aanzienlijk. Van die lichting gaf 100 procent van de studenten
uit de sector Onderwijs aan binnen achttien maanden een baan te hebben gevonden.
Voor een gemiddelde wo-student in het hoger onderwijs lag dit percentage op 94
procent.
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Pabo had sterkste terugloop baankansen in 2012
De verminderde kans op een baan voor hbo-studenten die in 2012 afstudeerden, gold
voornamelijk bij pabo studenten (voltijd en deeltijd). Maar ook deeltijdstudenten bij de
lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding hadden minder kans op een baan binnen
achttien maanden (zie Figuur 13.2).
Bij de lerarenopleidingen tweedegraads hbo (voltijd en deeltijd), de lerarenopleidingen
eerstegraads kunst/lichamelijke opvoeding voltijd, de lerarenopleidingen eerstegraads
hbo master en bij de opleidingen professionalisering is de terugloop in baankansen voor
afgestudeerden in 2012 veel minder sterk geweest.
De deeltijdstudenten in bij de pabo’s en bij de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke
opvoeding die in 2014 afstudeerden hebben nog steeds minder kans op een baan binnen
achttien maanden dan de afgestudeerde voltijd studenten bij deze opleidingen.
Figuur 13.2: Sector Onderwijs: percentage afgestudeerden van hbo-bacheloropleidingen dat binnen
achttien maanden na afstuderen een baan heeft, naar voltijd en deeltijd, in subsectoren en het
totale hoger onderwijs (respectievelijk voltijd hbo bachelor en deeltijd hbo bachelor), 2007/20082013/2014

100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%

pabo (vt)
pabo (dt)
kunst/lo (vt)
kunst/lo (dt)
totaal ho ba (vt)
totaal ho ba (dt)

80%

Bron: HBO-monitor 2016, ROA, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Hbo-studenten in sector vaker baan op niveau en in richting
Van de afgestudeerden die binnen achttien maanden een baan hebben, is gekeken of de
baan op niveau is en of de baan verwant is aan de gevolgde studierichting.
Opvallend is dat de hbo-studenten in de sector Onderwijs een grotere kans hebben op
een baan op niveau en in een aan de studie verwante richting dan de gemiddelde hbostudent in het totale hoger onderwijs. Voor studenten die in 2013-2014 afstudeerden ligt
de kans op een baan op niveau en in een richting die verwant is aan de studie rond de 92
procent. In het totale hoger onderwijs ligt dit voor beide aspecten op 77 procent. Zie
figuur 13.3.
Figuur 13.3: Sector Onderwijs: percentage hbo-afgestudeerden dat binnen achttien maanden na
afstuderen een baan op niveau en in een aan de studierichting verwante richting hebben, naar
sector en het totale hoger onderwijs (hbo), 2007/2008-2013/2014
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Bron: HBO-monitor 2016, ROA, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Voltijd studenten kunst/lo minste kans op baan op niveau
Als we de kansen op een baan op niveau per subsector bekijken, zien we aanzienlijke
verschillen.
De studenten in voltijd- en deeltijd varianten die de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke
opvoeding hebben gevolgd, hebben de laagste kans op een baan op niveau. De kans ligt
op 80 procent voor studenten die in 2013/2014 zijn afgestudeerd, zie Figuur 13.4.
Voltijd- en deeltijd studenten die in 2013/2014 afstudeerden aan een lerarenopleiding
tweedegraads hbo hebben rond de 93 procent kans op een baan op niveau (zie Figuur
13.4).Afgestudeerden van eerstegraads hbo master-opleidingen hebben de meeste kans
op werk. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die al een onderwijsbevoegdheid
hebben: veel van hen werken al in het onderwijs tijdens de opleiding.
Figuur 13.4: Sector Onderwijs: percentage hbo-afgestudeerden dat binnen achttien maanden na
afstuderen een baan op niveau heeft, naar voltijd en deeltijd, in subsectoren, 2007/20082013/2014
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Bron: HBO-monitor 2016, ROA, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016

Als we de kansen op een baan in een aan de studie verwante richting bekijken, zien we
minder verschillen tussen de subsectoren dan bij het aspect ‘baan op niveau’.
De studenten die in 2013/2014 afstudeerden aan een lerarenopleiding kunst/lichamelijke
opvoeding hebben minder kans op een baan die verwant is aan de studierichting dan de
afgestudeerden uit andere subsectoren. Wel zijn de kansen voor deze groep in de laatste
paar jaar voor hierop gegroeid. Zie Figuur 13.5.
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Figuur 13.5: Sector Onderwijs: percentage hbo-afgestudeerden dat binnen achttien maanden na
afstuderen een baan in een aan de studie verwante richting heeft, naar voltijd en deeltijd, in
subsectoren, 2007/2008-2013/2014
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Bron: HBO-monitor 2016, ROA, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016

Uit de HBO-monitor van ROA blijkt verder dat als leraren afgestudeerd zijn, ze niet
allemaal in het onderwijs gaan werken. Soms kiezen ze daar voor, zo is al jaren te zien
dat afgestudeerden van de tweedegraads lerarenopleiding minder vaak direct in het
onderwijs gaan werken dan pabogediplomeerden.
Leraren komen weer gemakkelijker aan het werk dan voorheen, een trend die zich naar
verwachting zal doorzetten. Voor de komende jaren wordt in het basisonderwijs een tekort

aan leraren voorspeld, vooral in bepaalde regio’s. In het vo en mbo worden vooral in de
bèta-vakken en de moderne vreemde talen tekorten verwacht (Kamerbrief derde
voortgangsrapportage lerarenagenda).
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Ulo-studenten dezelfde kansen als overige wo-studenten
Studenten die in 2014 afstudeerden van de ulo en binnen achttien maanden een baan
vonden, hadden in bijna 99 procent van de gevallen ook een baan in de richting van de
studie. Een baan op niveau is lastiger. In 2014 heeft 73 procent van de studenten een
baan op niveau. De cijfers voor de ulo-afgestudeerden en de afgestudeerden in het totale
hoger wo-onderwijs lopen niet ver uiteen (zie Figuur 13.4).
Uit het inspectieonderzoek onder afgestudeerden (Beginnende leraren kijken terug) blijkt
dat 75 procent van de afgestudeerden ten tijd van het onderzoek lesgaf aan bovenbouw
havo/vwo. 75 procent stond (ook)voor de onderbouw havo/vwo, een gaf kwart (ook) les
op vmbo of mbo.
Figuur 13.6: Sector Onderwijs: percentage wo-afgestudeerden die binnen achttien maanden na
afstuderen een baan heeft die verwant is aan de studierichting of op niveau is, naar uloafgestudeerden en het totale hoger onderwijs (voltijd wo master), 2008-2014
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Bron: NAE2016, VSNU, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Deze factsheet geeft voornamelijk informatie over het bekostigde onderwijs. De
informatie over het aantal opleidingen, de accreditatiegegevens en de
studenttevredenheid over docenten gaat ook over het niet-bekostigd onderwijs.

Gediplomeerden van de pabo krijgen een bevoegdheid voor het geven van onderwijs in
het primair onderwijs. Afgestudeerden van de pabo zijn bevoegd voor het geven van
onderwijs op basisscholen en op scholen voor speciaal basisonderwijs. Zie voor meer
informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welkeonderwijsbevoegdheden-zijn-er
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Samenvatting en conclusies
In Nederland zijn 27 pabo’s, waaronder 2 niet-bekostigde pabo’s. Als we deze opsplitsen
naar voltijd- en deeltijd varianten zijn er 54 pabo-opleidingen. Met name het aantal
bekostigde pabo-opleidingen in deeltijd is tot 2011 flink gedaald. Ook het aantal
ingeschreven studenten is in de afgelopen vijf jaar met 20 procent gedaald.
Onderwijskwaliteit
Het eindoordeel van de accreditatie is bij 7 pabo’s ‘goed’ en bij 18 pabo’s ‘voldoende’.
Het beoogde eindniveau wordt over het algemeen als ‘goed’ beoordeeld en de
gerealiseerde eindkwalificaties als ‘voldoende’. Uit de systeembrede analyse die de NVAO
maakte van pabo-accreditaties blijkt dat de pabo’s opmerkelijke verbeteringen hebben
doorgevoerd en actief hebben gereageerd op de maatschappelijke bezorgdheid over de
kwaliteit van de lerarenopleidingen. Dit blijkt onder meer uit adequaat toetsbeleid,
invoering van een intakeprocedure en de aangescherpte kennisbases (wiskunde/rekenen
en taal). De NVAO vindt de onderzoekshouding van studenten nog een aandachtspunt.
Om studenten de noodzakelijke onderzoekende houding bij te kunnen brengen zouden
docenten ook zelf onderzoek uit moeten voeren. Dat is nog een aandachtspunt.
Tevredenheid van studenten en afgestudeerden
Studenten uit de deeltijdopleidingen van de pabo raden hun studie minder vaak aan dan
studenten uit de voltijdopleidingen: in 2016 is dat respectievelijk 68 en 79 procent. Dit is
vergelijkbaar met het totale hoger beroepsonderwijs. De voltijdstudenten zijn vooral
tevreden over de kennis van docenten van de beroepspraktijk, de deeltijdstudenten zijn
het meest tevreden over de inhoudelijke kennis van de docenten. Het minst tevreden zijn
de pabo-studenten over de didactische kwaliteit.
Uit inspectieonderzoek blijkt dat reeds afgestudeerden vaker dan nog studerenden
zeggen dat zij hun opleiding zouden aanraden aan anderen: circa 80 procent zou dat
doen. Ook de afgestudeerden zijn gevraagd naar hun tevredenheid over docenten: 83
procent van hen is tevreden over de theoretische kennis van pabo-docenten en 71
procent is tevreden over de praktische kennis van pabo-docenten.
De tevredenheid van de studenten over de praktijkgerichtheid en het contact met de
beroepspraktijk neemt de laatste jaren toe en ligt rond de 80 procent in 2016. Uit het
inspectieonderzoek blijkt dat van de afgestudeerden 90 procent tevreden is over de
begeleiding vanuit de school en 65 procent tevreden is over de begeleiding door de
opleiding.
Verder blijkt uit inspectieonderzoek dat de pabo-afgestudeerden zeer tevreden zijn over
de aandacht binnen de opleiding voor basale pedagogisch-didactische vaardigheden. Zij
zijn tevreden over de vakkennis en -didactiek van rekenen en taal die zij hebben
gekregen. Toch geeft de helft van de afgestudeerden aan te weinig geleerd te hebben
hoe het individuele lesprogramma aan te passen voor leerlingen met een achterstand
(43%) of een voorsprong (53%).
De pabo-afgestudeerden zijn in vergelijking met andere afgestudeerden van hboopleidingen, minder tevreden over het niveau van de opdrachten en toetsen en over de
uitdaging die de opleiding biedt.
Start, tijdens- en na de studie
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Na een jaarlijks stijgend studentenaantal tussen 2012 en 2014 neemt de instroom van
studenten in de pabo-opleidingen in 2015 fors af. Er starten in 2015 veel minder
studenten met een mbo-vooropleiding dan het jaar ervoor, ongeveer de helft. In 2016 is
sprake van een licht herstel. De invoering van de vooropleidingseisen voor
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek vormen een belangrijke oorzaak van
de daling. Vooral mbo’ers beschikken over te weinig kennis om aan de eisen te kunnen
voldoen.
De uitval in het eerste studiejaar was tot en met 2014 hoog vergeleken met de andere
subsectoren, vooral bij studenten met een mbo-vooropleiding. Na de invoering van de
nadere vooropleidingseisen voorafgaand aan de studie, is de uitval van mbo’ers sterk
gedaald. Ook het aantal studenten dat van studie wisselt daalde vanaf dat moment,
vooral onder mbo’ers. Pabo-studenten veranderen ongeveer even vaak van opleiding als
gemiddeld in het hbo-bacheloronderwijs. Mannen en studenten met een niet-westerse
achtergrond switchen relatief vaak.
Het diplomarendement van de pabo’s is in de afgelopen jaren gedaald, maar ligt hoger
dan gemiddeld bij hbo-bachelors: in 2015 rond de 65 procent. Het verschil in rendement
tussen mannen en vrouwen is groot: bij de mannen is dit iets meer dan 40 procent en bij
de vrouwen ongeveer 70 procent.
Het totale aantal behaalde diploma’s daalt jaarlijks. In 2010 werden er nog bijna
vijfduizend diploma’s behaald bij de pabo’s, in 2015 waren dit er zo’n 1.250 minder.
Pabo-afgestudeerden vinden in de laatste twee jaar weer vaker een baan dan in de paar
jaar daarvoor. Ongeveer 96 procent van de afgestudeerden heeft in 2014 binnen achttien
maanden een baan. De sterke daling van de instroom de afgelopen jaren in combinatie
met de toenemende vraag naar lerarenbasisonderwijs heeft tot gevolg dat er over een
aantal jaren meer leraren nodig zullen zijn dan er beschikbaar zijn. Dit is een zorgelijke
situatie die vraagt om maatregelen.
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De pabo
Pabo-opleidingen zijn hbo-bacheloropleidingen. Er zijn 27 pabo’s in Nederland (instellingopleidingscombinaties oftewel brin-isatcombinaties): 25 bekostigde pabo’s en 2 nietbekostigde. Als we dit uitsplitsen naar voltijd- en deeltijdvarianten dan splitsen de 27
pabo’s zich uit naar 54 opleidingsvarianten (brin-isat naar onderwijsvorm). In het
bekostigde onderwijs zijn 25 voltijdsvarianten en 26 deeltijdvarianten (waaronder enkele
2 dualevarianten). Binnen het niet-bekostigd onderwijs zijn er 2 deeltijd- en 1
dualevariant. Zie Figuur A1.
Figuur A1: Sector Onderwijs: aantal pabo opleidingsvarianten (brin-isat, voltijd en deeltijd apart),
naar voltijd en deeltijd, bekostigd en niet-bekostigd, 2015
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Bron: BRON-HO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Het aantal van met name de bekostigde deeltijdopleidingen is de afgelopen jaren flink
afgenomen (zie Figuur A2). Ook binnen de bekostigde pabo-opleidingen in voltijd is er
sprake van een afname, maar deze is geringer en het aantal bekostigde
voltijdopleidingen is sinds 2011 redelijk stabiel. Sinds 2012 worden ook twee nietbekostigde pabo-opleidingen in deeltijd aangeboden.
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Figuur A2: Sector Onderwijs: ontwikkeling aantal pabo opleidingsvarianten (brin-isat, voltijd en
deeltijd apart), naar voltijd en deeltijdvarianten, bekostigd en niet-bekostigd, 2006-2015
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Bron: BRON-HO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Inschrijvingen aan de pabo
Het aantal ingeschreven studenten aan de pabo’s is in de afgelopen jaren flink gedaald.
In 2011 waren er 26.700 studenten ingeschreven, in 2016 waren dit er nog iets minder
dan 20.700; dit is een daling van meer dan 20 procent. Het aantal voltijdstudenten is in
de genoemde periode gedaald met 20 procent naar 17.610 studenten. Het aantal
studenten dat deeltijd of duaal studeert, is in de genoemde periode nog sterker
afgenomen, namelijk met meer dan een derde. In 2016 waren er 3.083 deeltijdstudenten
ingeschreven.
Het percentage inschrijvingen in gehele sector Onderwijs is tussen 2011 en 2015 met 14
procent afgenomen. In het totale hoger onderwijs is het aantal studenten in die periode
juist gegroeid (22%)
Het aantal nieuwe studenten dat jaarlijks in de studies instroomt, wordt in het hoofdstuk
‘starten met de studie’ besproken.
Figuur A3: Sector Onderwijs: aantal inschrijvingen per jaar aan de pabo’s naar voltijd- en
deeltijd/duale opleidingsvarianten, 2011-2016
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Bron: BRON-HO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Ontwikkelingen binnen de pabo
Aandacht voor vakkennis
In de afgelopen jaren hebben de pabo’s maatregelen doorgevoerd om het niveau van de
vakkennis bij hun studenten te verhogen. Na introductie van landelijke entreetoetsen om
het ingangsniveau van studenten voor taal en rekenen te garanderen, volgden landelijk
vastgestelde kennisbases en eindtoetsen voor alle vakken. Met ingang van 1 september
2015 moeten pabo-studenten al vóór de start van de studie voldoen aan ‘nadere
vooropleidingseisen’ op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en
techniek.
In het studiejaar 2015-2016 maakten ruim vijfduizend pabo-studenten een of meerdere
landelijke kennistoetsen Nederlandse taal en bijna zesduizend studenten een of meerdere
kennistoetsen Rekenen-wiskunde. Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn de landelijke
afspraken over de taaltoets in het eerste jaar van de pabo komen te vervallen. De pabo’s
mogen wel een eigen taaltoets hanteren. De landelijke entreetoets rekenen (WISCATpabo) blijft voorlopig nog bestaan; de resultaten tellen mee voor het bindend
studieadvies dat studenten aan het eind van het 1e jaar krijgen.
Het percentage studenten dat in één keer slaagt voor de entreetoets is in de afgelopen
jaren toegenomen. Wel hebben studenten met een mbo-vooropleiding gemiddeld meer
moeite om de toets te halen dan studenten met een havo- of vwo-vooropleiding. De
Raad voor de Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen vindt dat de voorbereiding op
de toetsen bij de meeste pabo’s goed verloopt. Toch zijn er nog grote verschillen tussen
pabo’s en opleidingslocaties onderling, die niet alleen zijn te verklaren uit het verschil in
vooropleiding. Sommige pabo’s blijven achter waar het gaat om het aantal studenten dat
de toets in één keer haalt en de voorbereiding op herkansing. De Raad vindt deze
verschillen tussen opleidingen te groot en beveelt concrete maatregelen aan. Met name
bestuurders van pabo’s waarvan de slagingspercentages al enige jaren onder het
landelijk gemiddelde liggen worden opgeroepen om maatregelen te nemen. Bij
ongewijzigd beleid kan het voor de student uitmaken op welke pabo hij studeert om de
kennistoetsen te kunnen halen. Dat zou een maatschappelijk ongewenste situatie zijn.
Ook op andere terreinen was er aandacht voor vakkennis. Zo werd in 2014 het landelijke
project ‘Wetenschap en technologie’ gestart en zijn er activiteiten om de aandacht voor
het vak muziek te vergroten, bijvoorbeeld door samenwerking met conservatoria.
Academische pabo
Sinds een aantal jaren werken veel pabo’s met universiteiten samen in ‘academische
pabo-opleidingen’. Er zijn verschillende varianten mogelijk. De eerste variant leidt op tot
een dubbel diploma: een pabodiploma en een universitaire bachelor voor Onderwijs- of
Pedagogische wetenschappen. De academische pabo kan ook bestaan uit een apart
curriculum voor de pabo, met daarbinnen of aanvullend daarop een schakelprogramma
voor de universitaire master Onderwijswetenschappen. In de derde variant wordt de
student in vier jaar opgeleid tot een pabo-diploma en een universitaire master. Zie voor
meer informatie de site van de Vereniging Hogescholen:
http://www.vereniginghogescholen.nl/academische-pabo.
Uit gegevens van het Landelijk Netwerk Academische Pabo’s Nederland blijkt dat de
instroom in de academische pabo’s tussen 2008-2009 en tot 2013-2014 geleidelijk
toeneemt, waarna het aantal weer daalt. In 2016 starten 321 studenten met een
academische pabo, dat is iets meer dan 5% van het totale aantal instromers in de pabo.
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Onderstaande Figuur A4 geeft de ontwikkeling weer van de instroom in de academische
pabo's naar studiejaar:

Figuur A4: Sector Onderwijs: aantal instromende studenten in academische pabo's,
2008-2016
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Bron: Landelijk Netwerk Academische Pabo’s Nederland; bewerkingen Inspectie van het
Onderwijs, 2017

Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2017

149

Onderwijskwaliteit: accreditaties
De groep van pabo’s kent 25 accreditaties van bestaande bekostigde opleidingen en 2
toetsen voor nieuwe niet-bekostigde opleidingen. Dit betreffen alle pabo opleidingen. Er
zijn 7 pabo’s waarbij het eindoordeel van de accreditatie ‘goed’ was en 18 hebben een
voldoende gescoord. Er zijn geen onvoldoendes gescoord.
Naast het eindoordeel van de accreditatie, hebben we ook naar het NVAO-oordeel over
twee van de onderliggend aspecten gekeken, namelijk het beoogde eindniveau en het
gerealiseerde eindniveau. Bij de indicator beoogde eindkwalificaties hebben veel
opleidingen ‘goed’ behaald. Bij de gerealiseerde eindkwalificaties hebben paboopleidingen veel het oordeel ‘voldoende’ gekregen. Zie Figuur A5.
Figuur A5: Sector Onderwijs: oordelen beoogde eindkwalificaties (links) en gerealiseerde
eindkwalificaties (rechts) van bekostigde en niet-bekostigde opleidingen actief in 2013/2014 en/of
2014/2015 naar kader 2010 en 2014* voor de subsector pabo
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Bron: NVAO, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016
* In de loop van de tijd heeft de NVAO verschillende beoordelingskaders gebruikt. Het kader 2003
en kader 2010 beoordelen een opleiding op verschillende punten, waardoor de uitkomsten niet te
vergelijken of bij elkaar op te tellen zijn. De kaders 2010 en 2014 zijn wel vergelijkbaar.
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Onderwijskwaliteit: conclusies van de NVAO
Naast de analyses die de inspectie heeft gedaan op de accreditatie-uitkomsten, worden in
dit sectorbeeld een aantal belangrijke conclusies opgenomen uit de systeembrede
analyses van de NVAO. De NVAO heeft naar aanleiding van de accreditaties van pabo’s,
tweedegraads lerarenopleidingen hbo en universitaire lerarenopleidingen ‘systeembrede
analyses’ gemaakt, per genoemde groep van opleidingen.
De NVAO is van mening dat de pabo’s opmerkelijk verbeterd zijn, de kwaliteit van de
pabo’s is de afgelopen jaren toegenomen. We citeren hieronder de voornaamste punten
uit de samenvatting van de Systeembrede analyse van de NVAO (juli 2015). Zie voor het
complete rapport
https://www.nvao.net/actueel/publicaties/systeembrede-analyse-lerarenopleidingen.
De NVAO schrijft:
‘De verbetering van de kwaliteit manifesteert zich in de instroom, het docentenkorps, het
eindniveau van en de kwaliteitscultuur in de opleidingen.
De ontwikkeling in de eindkwalificaties bij alle pabo’s heeft geleid tot een aanscherping
van de programma’s en de toetsing. De pabo’s werken nu met een adequaat toetsbeleid.
Wat betreft de samenwerking met het werkveld worden de docenten bij bijna alle pabo’s
ingezet om de studenten op de werkplek te begeleiden. Ook de onderzoekscomponent
wordt door de meeste pabo’s samen met het werkveld uitgevoerd.
De pabo’s hebben een opvallende verbeterslag gemaakt ten opzichte van de vorige
beoordelingsronde in 2009, waarbij nog aanvullende beoordelingen nodig waren. De
NVAO stelt vast dat er veel in beweging is gezet om de kwaliteit van de pabo’s te
versterken en dat zij actief hebben gereageerd op de maatschappelijke bezorgdheid over
de kwaliteit van de lerarenopleidingen. De intakeprocedure en de kennisbases in het
programma (wiskunde/rekenen en taal) zijn aangescherpt. Ook de interne kwaliteitszorg
en de kwaliteit van het personeel(sbeleid) laten verbetering zien. De stijgende lijn in de
kwaliteit van de opleidingen zet zich aantoonbaar door. De NVAO kijkt daarom met
vertrouwen naar de ontwikkelingen binnen de pabo’s.
Hoewel bij alle opleidingen hard is gewerkt aan het versterken van de onderzoekslijn in
het curriculum, ziet de NVAO nog als aandachtspunt het versterken van de
onderzoekvaardigheden bij en het zelf uitvoeren van onderzoek door docenten om
studenten de noodzakelijke onderzoekende houding bij te brengen.’
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Tevredenheid: studie aanraden?
De tevredenheid van pabostudenten over hun opleiding is vergelijkbaar met het totale
hoger beroepsonderwijs. In 2016 zou 68 procent van de deeltijdstudenten en 79 procent
van de voltijdstudenten hun pabo aanraden aan anderen. Voor het totale hoger
beroepsonderwijs lagen de percentages op 72 procent voor de deeltijdopleiding en 76
procent voor de voltijdopleiding.
Over de jaren heen stijgt het percentage voltijdstudenten bij de pabo’s dat hun studie
aan anderen zou aanraden van 74 procent in 2012 tot 79 procent in 2016. Deze stijging
van een aantal procentpunten zien we ook terug in de sector Onderwijs en in het totale
hbo-bacheloronderwijs.
De studenten bij de deeltijdopleidingen raden hun opleiding minder vaak aan dan de
studenten uit de voltijdopleidingen. Dit is een algemene trend in het hoger onderwijs
(hbo), maar bij de pabo is het meer uitgesproken. Bij de deeltijdopleidingen pabo neemt
het percentage studenten dat de opleiding aanraadt zelfs af tussen 2012 en 2014 van 65
naar 58 procent. Daarna neemt het percentage studenten dat hun deeltijdopleiding aan
anderen zou aanraden weer toe naar 68 procent in 2016. Een mogelijke verklaring voor
de onlangse stijging is dat er bij de opleidingen de laatste jaren meer aandacht is
gekomen voor flexibilisering van het onderwijs.
Figuur A6: Sector Onderwijs: percentage pabo-studenten in het bekostigde hoger onderwijs dat de
opleiding wel, misschien en niet aanraadt, in voltijd- en deeltijdopleidingsvarianten, 2012-2016
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

In onderzoek van de inspectie onder afgestudeerden (Beginnende leraren kijken terug,
deel 1) hebben we afgestudeerden gevraagd hoe ze de opleiding ervaren hebben. Een
aantal uitkomsten daarvan worden besproken op andere webpagina’s van deze
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subsector: zie ‘Afgestudeerden over de voorbereiding op de beroepspraktijk’,
‘Tevredenheid over docenten’ en ‘Praktijkgerichtheid/ contact met de beroepspraktijk’.
Afgestudeerden zeggen vaker dan studenten dat zij hun opleiding zouden aanraden aan
anderen: circa 80 procent van de pabo-afgestudeerden zou hun opleiding aanraden.
In het onderzoek is ook gevraagd wat afgestudeerden vinden van het niveau van de
opleiding. Twee derde van de afgestudeerden vinden het niveau van de opleiding als
geheel voldoende, maar bijna een vijfde deel is (zeer) ontevreden hierover. Eveneens
ruim een vijfde deel van de pabo-afgestudeerden vindt het (vakinhoudelijk) niveau van
de tentamens en opdrachten niet hoog (genoeg). Dit beeld wordt bevestigd door de HBOMonitor. Daaruit blijkt dat pabo-studenten veel minder vaak tevreden zijn over het
niveau van de opdrachten en toetsen en over de uitdaging die de opleiding biedt, dan
afgestudeerden van andere hbo-opleidingen. Belangrijk is wel om te bedenken dat de
tevredenheid van afgestudeerden sterk kan verschillen per instelling.
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Tevredenheid: over docenten
Als we kijken naar de tevredenheid van studenten over vier aspecten van het
docentschap, zien we dat de studenten van de pabo’s het minst tevreden zijn over de
didactische kwaliteit van hun docenten. Slechts 60 procent van de studenten is hierover
in 2016 tevreden. Dit geldt voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten.
Voltijd pabo-studenten zijn het meest tevreden over de kennis van docenten over de
beroepspraktijk. In 2016 is 72 procent van de studenten hier tevreden over.
Deeltijd pabo-studenten zijn het meest tevreden over de inhoudelijke kennis van de
docenten. In 2016 is bijna 75 procent van de studenten hierover tevreden. Opvallend is
de plotselinge terugval in tevredenheid in 2015 bij deeltijdstudenten die zichtbaar is in de
stippellijnen in Figuur A7.
In het totale hoger onderwijs (bekostigde bachelor opleidingen) zijn de voltijdstudenten
het meest tevreden over de kennis van docenten over de beroepspraktijk (72%) en het
minst tevreden over de didactische kwaliteiten van docenten (57%). In de bekostigde
deeltijdopleidingen zijn studenten het meest tevreden over de inhoudelijke kennis van de
docenten (73%) en het minst over de didactische kwaliteit (61%).
Figuur A7: Sector Onderwijs: percentage pabo-studenten in het bekostigde hoger onderwijs dat
(zeer) tevreden is over diverse aspecten van docenten, naar aspect, voltijd en deeltijd, 2010-2016
(n>50)
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

De inspectie heeft in het onderzoek onder afgestudeerden onder meer gevraagd hoe
afgestudeerden van pabo’s oordelen over de docenten van de opleiding die zij hebben
gevolgd (Beginnende leraren kijken terug, deel 1). Daaruit blijkt dat 83 procent van de
afgestudeerden tevreden is over de theoretische kennis van pabo-docenten. Een
verwaarloosbaar percentage (4%) is ontevreden. De tevredenheid over de praktische
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kennis van pabo-docenten blijft daarbij achter: 71 procent van de pabo-afgestudeerden
is tevreden hierover, 13 procent is dat niet.
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Tevredenheid: over praktijkaspecten
De tevredenheid van pabo-studenten over de praktijkgerichtheid (74%) en het contact
met de beroepspraktijk tijdens de opleiding (68%) is een stuk hoger dan gemiddeld in
het hoger beroepsonderwijs (respectievelijk 57% en 51%).
De tevredenheid is bij pabo voltijdstudenten iets groter dan bij de pabo-studenten van
deeltijdopleidingen. Zie Figuur A8. Bij beide groepen neemt de tevredenheid in de laatste
paar jaar toe.
In het totale hoger onderwijs (bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen) is de
tevredenheid over de praktijkgerichtheid in 2016 68 procent. Voor de deeltijdopleidingen
is dat 63 procent. Voor de indicator contact met de beroepspraktijk geldt dat 60 procent
van de voltijd studenten in het totale hbo-bacheloronderwijs tevreden is en 50 procent
van de deeltijdstudenten.
Figuur A8: Sector Onderwijs: percentage afgestudeerden van een bekostigde pabo dat (zeer)
tevreden is over de praktijkgerichtheid van de opleiding en het contact met de
beroepspraktijk tijdens de opleiding, naar voltijd- en deeltijdvarianten, 2010-2016
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In het inspectieonderzoek onder afgestudeerden (Beginnende leraren kijken terug, deel
1) zijn vragen gesteld over de begeleiding van de stage of het werkplek-leren door
respectievelijk de opleiding en de (stage-)school. De tevredenheid over de begeleiding
vanuit de school is hoog: bijna 9 van de 10 pabo-afgestudeerden zijn hier tevreden over,
de ontevredenheid is verwaarloosbaar. Het merendeel van de afgestudeerden is ook
tevreden over de begeleiding door de opleiding, al is dit percentage wel een stuk lager:
65 procent is tevreden over de kwaliteit van de begeleiding vanuit de pabo, 17 procent is
dat niet.
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Tevredenheid: over de basis die de opleiding biedt
De afgestudeerden van pabo-opleidingen zijn tevredener over de basis die de opleiding
biedt voor de verdere ontwikkeling op de arbeidsmarkt dan over de basis die de opleiding
biedt voor de start op de arbeidsmarkt. In 2013-2014 scheelt het vier procentpunten.
In het afstudeerjaar 2013/2014 zijn de afgestudeerden iets tevredener dan het jaar
ervoor. Bij de indicator ‘basis voor de start op de arbeidsmarkt’ is de tevredenheid met 5
procentpunten toegenomen. Voor de indicator ‘basis voor de verdere ontwikkeling op de
arbeidsmarkt’ was dat 3 procentpunten.
In vergelijking met het totale hbo bacheloronderwijs zijn er bij de pabo evenveel
tevreden studenten over de basis die de opleiding biedt voor de start op de arbeidsmarkt
(52% versus 52%). Voor de basis die de opleiding biedt voor de verdere ontwikkeling op
de arbeidsmark zijn er in het totale hbo bachelor onderwijs meer tevreden studenten
(68%) dan in de sector Onderwijs (57%).
Figuur A9: Sector Onderwijs: percentage afgestudeerden van een bekostigde voltijd pabo dat
(zeer) tevreden is over de basis die de opleiding vormde voor de start en verdere ontwikkeling op
de arbeidsmarkt, 2007/2008-2013/2014
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Bron: HBO-monitor 2016, ROA, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Tevredenheid: over de voorbereiding op de beroepspraktijk
In de afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzocht hoe tevreden
recentelijk afgestudeerden zijn over de voorbereiding door hun pabo of lerarenopleiding
op het geven van onderwijs. De resultaten van het onderzoek onder paboafgestudeerden zijn beschreven in het rapport Beginnende leraren kijken terug, deel 1.
We vatten hier de voornaamste conclusies samen.
Pabo-afgestudeerden zijn zeer tevreden over de aandacht binnen de opleiding voor
basale pedagogisch-didactische vaardigheden. Negen van de tien afgestudeerden zeggen
geleerd te hebben om duidelijke lesdoelen te stellen, gevarieerde en passende
lessenseries te ontwerpen, voor een ordelijk verloop in de les te zorgen, een veilig
pedagogisch klimaat te scheppen en leerlingen duidelijk te maken welk gedrag ze
verwachten.
Toch vindt een derde van de afgestudeerden - alles overziende - dat de pabo hen niet in
de gelegenheid heeft gesteld om alles te leren wat nodig is voor de beroepspraktijk in het
basisonderwijs. Veel afgestudeerden voelen zich te weinig voorbereid op het bieden van
maatwerk en passende zorg. Hoewel het merendeel van de afgestudeerden vindt dat de
opleiding voldoende aandacht heeft voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen,
geeft de helft toch aan te weinig geleerd te hebben het individuele lesprogramma aan te
passen voor leerlingen met een achterstand (43%) of een voorsprong (53%).
Drie van de vier afgestudeerden zijn tevreden over de aandacht voor vakkennis en
vakdidactiek van rekenen en taal. Zo vindt 75 tot 80 procent dat de pabo voldoende
eigen kennis en vaardigheden heeft bijgebracht voor de onderwerpen rekenen/wiskunde
en Nederlandse taal. Een iets kleiner deel van de afgestudeerden, circa tweederde tot
driekwart, vindt dat zij ook hebben geleerd om die vakken goed uit te leggen. Ook over
de meeste andere vakken zijn veel afgestudeerden tevreden. Kritiek is er wel op de
voorbereiding op de vakken Engels en cultuureducatie, slechts een krappe helft van de
afgestudeerden is tevreden over deze vakken.
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Starten met de studie
Bij de pabo stromen tussen 2012 en 2014 elk jaar meer studenten in, voornamelijk
voltijd-studenten die nog niet eerder waren ingeschreven in het hoger onderwijs. In 2014
stromen ongeveer 700 meer studenten in dan in 2012.
Het aantal pabo-studenten dat instroomt is tussen 2006 en 2016 ongeveer gehalveerd.
Vooral in 2015 daalt het aantal inschrijvingen fors ten opzichte van 2014. Ongeveer 2800
minder studenten stromen in. Deze sterke afname van het aantal instromende studenten
vindt zowel bij de directe als indirecte instroom plaats én in voltijd- en
deeltijdopleidingen, maar is het grootst bij de voltijd studenten (direct en indirect)..
Hoewel in 2016 weer meer studenten instromen, is er geen sprake van een herstel tot
het niveau van voor 2015. Zie Figuur A10.
Figuur A10: Sector Onderwijs: aantal instroom (direct en indirect samen*), in bekostigde paboopleidingsvarianten, naar voltijd- en deeltijd, 2011-2016
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
* Met de term directe instroom duiden we studenten aan die niet alleen voor het eerst aan de
betreffende opleiding beginnen maar ook voor het eerst in het hoger onderwijs staan ingeschreven.
Dit zijn bijvoorbeeld studenten die uit het voortgezet onderwijs of het mbo komen. Indirect
instromende studenten is een aanduiding voor de groep die al eerder in het hoger onderwijs stond
ingeschreven in een andere studie, maar zich nu voor het eerst heeft ingeschreven voor de
betreffende opleiding.
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De scherpe daling van het aantal studenten in 2015 ten opzichte van 2014 komt voor
een groot deel omdat er veel minder studenten met een mbo-opleiding instromen: van
bijna 1.900 naar bijna 900. In 2016 stijgt het aantal startende studenten met een mbodiploma licht naar 1.057. Dit patroon zien we niet alleen bij de voltijdopleidingen (Figuur
A11), maar ook bij de deeltijdopleidingen pabo.
De daling van de instroom in 2015 is te verklaren uit de invoering van de bijzondere
nadere vooropleidingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Met
name voor mbo-gediplomeerden zijn de vooropleidingseisen een hoge drempel, zij
blijken over te weinig kennis te beschikken om te voldoen aan de eisen.
Figuur A11: Sector Onderwijs: aantal directe instroom in bekostigde pabo-opleidingsvarianten,
naar voltijd en deeltijd, en vwo-, havo- en mbo-vooropleiding, 2011-2016
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Pabo’s hebben in 2015 de minste studenten met een niet-westerse achtergrond van de
subsectoren in de sector Onderwijs. De relatieve instroom van studenten met een nietwesterse achtergrond is in de voltijdopleidingen tussen 2014 en 2015 ook bijna
gehalveerd van 9 procent naar 5 procent in 2015, zoals te zien is in Figuur A12. Ook in
2016 bleef dit percentage steken op 5 procent. Ter vergelijking: in 2015 ligt het
percentage instromende studenten met een niet-westerse achtergrond in het totale
hoger onderwijs op 16 procent, binnen de sector Onderwijs op 12 procent.
Figuur A12: Sector Onderwijs: gestapeld percentage instroom (direct en indirect samen) in
bekostigde pabo-opleidingsvarianten, naar studenten met een niet-westerse achtergrond en
studenten met een westerse achtergrond, voltijd en deeltijd, 2011-2016
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Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid door om meer mannen naar
de Pabo-opleiding te trekken, onder meer vanuit de projecten ‘Veel meer meester!’ en
‘Kerels voor de klas’. In 2011 was de instroom van mannen 19 procent, dit percentage
stijgt de laatste jaren. In 2016 is iets meer dan 28 procent van de startende pabostudenten een man.
Figuur A13: Sector Onderwijs: gestapeld percentage instroom (direct en indirect) in bekostigde
pabo-opleidingsvarianten, naar mannen en vrouwen, voltijd en deeltijd, 2011-2016
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Tijdens de studie
Een pabo-opleiding duurt vier jaar. Om inzicht te krijgen in het verloop van de
onderwijsloopbaan van pabo-studenten, kijken we in 2015, na een nominale studieduur
van vier jaar plus een jaar, naar de groep voltijdstudenten die in 2010 startte met de
opleiding.
In 2015 heeft ruim 42 procent van de groep voltijdstudenten die in 2010 startte een
diploma gehaald aan de pabo en 7 procent een andere opleiding voltooid. Dit zien we aan
respectievelijk het blauwe vlak en het gele vlak.
Bijna 23 procent studeert nog, 8 procent daarvan aan de pabo waar men gestart is
(oranje vlak). De rest is van studie gewisseld en volgt een andere opleiding zo is te zien
aan het groene vlak (15%). Dit kan zijn in de sector Onderwijs, in een andere sector of is
overgestapt naar het wo. Een klein deel is geswitcht naar een andere pabo.
28 procent studeert niet meer in het hoger onderwijs (roze vlak) en is daarmee
uitgevallen. Zie Figuur A14.
Figuur A14: Sector Onderwijs: gestapeld percentage studenten in bekostigde voltijd pabo’s dat
gedurende vijf jaar na de start van de opleiding in 2010, uitvalt, een diploma haalt aan deze of
een andere opleiding, niet meer studeert of aan een andere opleiding studeert
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Tijdens de studie: uitval studenten
We lazen eerder dat van de groep voltijd studenten die in 2010 met de pabo is gestart,
28 procent na vijf jaar is uitgevallen. Dat betekent dat zij niet meer staan ingeschreven
in het hoger onderwijs.
We kunnen het percentage uitgevallen studenten ook per jaar bekijken. Dan kijken we
naar de studenten die na één jaar in de opleiding niet meer staan ingeschreven in het
hoger onderwijs. Van de groep pabo studenten die in 2014 startte is 30 procent van de
deeltijdstudenten na een jaar uitgevallen en 21 procent van de voltijd studenten. In 2015
zijn deze percentages gedaald naar respectievelijk 28 procent en 13 procent. Zie Figuur
A15. Ter vergelijking: in 2014 was de uitval in het totale hoger onderwijs 17 procent
(voltijd) en 24 procent (deeltijd).
Figuur A15: Sector Onderwijs: percentage uitval na een jaar uit bekostigde pabo’s, naar voltijd en
deeltijd, 2010-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

In Figuur A16 worden de uitvalpercentages van direct instromende studenten gegeven.
Dat zijn studenten die nog niet eerder in het hoger onderwijs stonden ingeschreven.
Daarnaast zijn er indirect instromende studenten, de studenten die al eerder in het hoger
onderwijs stonden ingeschreven, maar zijn geswitcht van studie en nu de pabo volgen.
Tot en met 2014 is de uitval van pabo studenten hoog bij met name studenten met een
mbo-vooropleiding. De invoering van de vooropleidingseisen lijkt er voor gezorgd te
hebben dat de uitval in het eerste jaar is gedaald: van 21 procent in 2014/2015 naar 13
procent in 2015/2016. Vooral bij voltijdstudenten met een mbo-vooropleiding zien we
een flinke daling. De uitval van die groep is ruim gehalveerd en ligt nu bijna op het
niveau van de havisten (figuur A16).
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Figuur A16: Sector Onderwijs: percentage uitval na een jaar uit bekostigde voltijd pabo’s van
studenten die direct zijn ingestroomd, naar vooropleiding, pabo en het totale hoger onderwijs
(bekostigd voltijd hbo bachelor), 2010-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Naast het verschil in uitval op basis van vooropleiding is er ook een verschil tussen het
percentage mannen en vrouwen dat uitvalt. Mannen vallen vaker uit dan vrouwen. Het
verschil is in 2014 bij de pabo zo’n 11 procentpunten. Bij zowel de mannen als de
vrouwen is de uitval in 2015 flink lager dan in de jaren daarvoor.
Figuur A17: Sector Onderwijs: percentage uitval na een jaar uit bekostigde voltijd pabo’s, naar
mannen en vrouwen, 2010-2015

Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2017

165

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
man
vrouw

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2017

166

Studenten met een niet-westerse achtergrond vallen iets vaker uit dan studenten met
een niet-westerse achtergrond bij andere voltijd hbo-bacheloropleidingen in het hoger
onderwijs. In 2014 scheelt dit 3 procentpunten. Omdat de uitval onder studenten met
een westerse achtergrond in zowel pabo als het totale hbo bacheloronderwijs even groot
is, is daarmee is het verschil tussen uitval van studenten met een westerse achtergrond
en studenten met een niet-westerse achtergrond in de pabo iets groter dan in het totale
hbo-onderwijs. Dit verschil in uitval tussen studenten met een westerse achtergrond en
studenten met een niet-westerse achtergrond in de pabo is vrijwel geheel verdwenen in
2015. De uitval is dan gereduceerd naar respectievelijk 13 en 15 procent en is daarmee
lager dan in het totale hoger onderwijs.
Figuur A18: Sector Onderwijs: percentage uitval na een jaar uit bekostigde voltijd pabo’s, naar
studenten met een westerse en een niet-westerse achtergrond, in subsector en het totale hoger
onderwijs (bekostigde voltijd hbo bachelor), 2010-2015
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Tijdens de studie: veranderen van opleiding
We zagen eerder (Figuur A13) dat van de groep voltijd studenten die in 2010 startte met
de pabo, na vijf jaar bijna 22 procent (7 + 15) is overgestapt naar een andere opleiding.
Omdat gedurende het eerste jaar van de opleiding het vaakst van studie wordt
gewisseld, kijken we daarom ook naar het percentage switchers in het eerste studiejaar.
Dat is het percentage studenten dat na een jaar ingeschreven te hebben gestaan bij een
pabo, het jaar daarop staat ingeschreven bij een andere opleiding. Dat kan zijn: een
andere opleiding aan dezelfde of een andere hbo instelling, of een pabo opleiding aan een
andere hbo instelling. Het percentage voltijd studenten dat na een jaar van opleiding is
gewisseld, voor studenten die startte in 2010 17 procent is (Figuur A19). In de jaren
daarna is dus 5 procent extra geswitcht.
Van de studenten die in 2014 start met de pabo switcht ruim 18 procent in het eerste
studiejaar. Dat percentage ligt net onder het percentage switchers in het totale hboonderwijs van dat jaar. In 2013, lag het percentage studenten dat van opleiding wisselde
bij de pabo’s hoger dan in het totale hbo-onderwijs, daarna daalt het aantal. De daling
van het aantal switchende studenten, zet in 2015 verder door en is daarmee, gerekend
vanaf 2010, niet eerder zo laag geweest. De switch in het totale hoger onderwijs neemt
daarentegen toe in dat jaar. Zie Figuur A19.
Figuur A19: Sector Onderwijs: percentage studenten dat na een jaar naar een andere opleiding
overstapt, in bekostigde pabo’s en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd bachelor), 20102015
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In de loop van de jaren neemt bij de pabo-opleidingen het percentage toe van studenten
met een mbo-vooropleiding dat naar een andere opleiding overstapt. Bij studenten met
een havo of vwo vooropleiding is dit niet het geval. Het jaar 2013 vertoont een flinke
piek van mbo’ers die switchen. Daarna daalt de switch van de mbo’ers tot een niveau dat
in voorgaande jaren niet zo laag was. Ook de switch van de havisten uit 2015 is lager
dan van havisten uit eerdere jaren. Zie Figuur A20.
Figuur A20: Sector Onderwijs: totale switch vanuit bekostigde voltijd pabo’s, naar vooropleiding,
2010-2015
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Bij de pabo veranderen mannen vaker van opleiding dan vrouwen. In 2015 is het verschil
zo’n 7,5 procentpunten. Ruim 17 procent van de vrouwen verandert in het eerste jaar
van opleiding en bijna 22 procent van de mannen.
Figuur A21: Sector Onderwijs: totale switch vanuit bekostigde voltijd pabo’s, naar mannen en
vrouwen, 2010-2015
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Evenals in het totale hoger onderwijs is ook bij
Door de jaren heen is de switch onder pabo studenten met een niet-westerse
achtergrond hoger dan onder studenten met een westerse achtergrond. Dit geldt ook
voor het totale hoger onderwijs. In 2015 switcht 27 procent van de pabo studenten met
een niet westerse achtergrond en ruim 16 procent van de pabo studenten met een
westerse achtergrond.
Sinds 2013 veranderen er minder pabostudenten van opleiding. De daling van het aantal
switchers onder studenten met een niet-westerse achtergrond is groter dan bij studenten
met een westerse achtergrond. Het verschil tussen de twee groepen is daardoor met
ruim 5 procentpunten afgenomen sinds 2013.
Het verloop van de switch lijnen door de jaren heen is bij pabo studenten met een nietwesterse achtergrond gelijk aan dat van studenten met een westerse achtergrond. Dit
geldt ook voor het totale hoger onderwijs, alhoewel het verloop hier anders is dan bij de
pabo studenten.
Figuur A22: Sector Onderwijs: totale switch vanuit bekostigde voltijd pabo’s, naar studenten met
een westerse en niet-westerse achtergrond, in subsector pabo en het totale hoger onderwijs
(bekostigd voltijd hbo bachelor), 2010-2015
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Als studenten wisselen van studie kunnen zij kiezen voor een andere opleiding binnen
hun eigen sector of een minder verwante opleiding buiten de sector Onderwijs. Van de
pabo-studenten die in 2014 kozen voor een andere opleiding (ruim 18%), is ruim 13
procent overgestapt naar een opleiding buiten de sector Onderwijs. Slechts 5 procent van
de 18 procent heeft dus opnieuw voor een studie in de sector Onderwijs gekozen.
Het blijkt dat studenten met een vwo-vooropleiding het vaakst overstappen naar een
opleiding in een andere sector in vergelijking met studenten die een mbo- of havovooropleiding hebben. Zie Figuur A23.
Figuur A23: Sector Onderwijs: switch naar een andere sector vanuit bekostigde voltijd pabo’s, naar
vooropleiding, 2010-2014
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Het percentage pabo-studenten met een niet-westerse achtergrond dat na switch kiest
voor een opleiding in een andere sector stijgt vanaf 2011. In 2013 is er een piek, waarna
het percentage in 2014 weer licht afneemt.
Figuur A24: Sector Onderwijs: percentage studenten dat na een jaar naar een opleiding in een
andere sector overstapt vanuit bekostigde voltijd pabo, naar studenten met een westerse en een
niet-westerse achtergrond, 2010-2014
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Studiesucces: rendement
We lazen eerder dat in 2015 44 procent van de groep voltijd studenten die in 2010
startte met een pabo-opleiding een diploma heeft behaald aan de pabo en ruim 5 procent
een andere opleiding afgerond met een diploma.
Als we in 2015 niet het percentage gediplomeerden van de startgroep uit 2010 nemen,
maar het percentage gediplomeerden van de groep uit 2010 die ook na een eerste jaar
doorging met de studie, ligt dit zogenaamde diplomarendement, op 65 procent in plaats
van 44 (voltijd studenten). Dit laat zien dat de propedeuse selecterend werkt. Het
diplomarendement in de pabo is in de afgelopen jaren gedaald, maar ligt hoger dan
gemiddeld bij voltijd hbo-bacheloropleidingen (60%).
Bij de voltijd pabo-opleidingen ligt het rendement van studenten met een mbo- of een
havo-vooropleiding lager dan van studenten met een vwo-vooropleiding. Bij deze laatste
groep zien we een stijging van het rendement van de groep studenten die in 2009 is
gestart met de opleiding. Het rendement ligt ten opzichte van 2008 6 procentpunten
hoger op ruim 82 procent in 2009. In 2010 is het rendement weer gedaald naar 75
procent.
Het rendement van studenten met een mbo- of een havo-vooropleiding ligt maar een
paar procentpunten uit elkaar. Het lijkt er dus op dat - ondanks de hoge uitval in het
eerste jaar onder studenten met een mbo-vooropleiding - de mbo’ers die eenmaal de
drempel van het eerste jaar hebben gehaald vervolgens niet achterblijven bij havisten.
Figuur A25: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) van bekostigde voltijd pabo’s
na nominale studieduur plus één jaar, naar vooropleiding, 2006-2010.
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Als we kijken naar het rendement bij de mannen en vrouwen valt op dat het verschil
tussen de percentages steeds ongeveer even groot is. De verschillen in
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rendementspercentages tussen mannen en vrouwen zijn groot en bij beide groepen daalt
het rendement iets over de jaren heen. Bij de vrouwen is het percentage bij de groep
studenten die in 2010 is gestart met de studie overigens weer iets toegenomen. Het
verschil met 2009 is bijna een procentpunt.

Figuur A26: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) van bekostigde voltijd pabo’s
na nominale studieduur plus één jaar, naar mannen en vrouwen, 2006-2010
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Het rendement van zowel studenten met een westerse achtergrond als van studenten
met een niet-westerse achtergrond ligt binnen de sector Onderwijs de laatste jaren een
paar procentpunten hoger dan voor de respectievelijke groepen in het totale hbo. Zie
Figuur A27.
Figuur A27: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) van bekostigde voltijd pabo’s
na nominale studieduur plus één jaar, naar studenten met een westerse en een niet-westerse
achtergrond, 2006-2010.
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Studiesucces: aantal diploma’s
De vorige paragraaf toonde de percentages afgestudeerden bij de pabo’s. Deze paragraaf
laat het aantal diploma’s zien dat per jaar is behaald. Dit is ongeacht wanneer een
student gestart is met de opleiding.
Het aantal uitgereikte pabo-diploma’s is in de afgelopen jaren gestaag gedaald: van bijna
4.900 in 2010/2011 naar iets meer dan 3.600 in 2015/2016.
Figuur A28: Sector Onderwijs: aantal behaalde diploma’s aan bekostigde pabo’s, naar voltijd,
deeltijd en totaal, 2010-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Het aantal diploma’s is vanaf 2010 tot en met 2015 met meer dan een kwart gedaald.
Het percentage geslaagden is echter slechts licht gedaald door de jaren heen (zie
hiervoor bij rendement). Het lagere aantal diploma’s lijkt daarmee vooral te wijten aan
kleinere cohorten (minder inschrijvingen). Vooral studenten met een mbo-vooropleiding
hebben zich minder vaak ingeschreven.
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Na de studie
Pabo-afgestudeerden die in 2012/2013 en 2013/2014 afstudeerden vonden weer vaker
een baan dan in de paar jaar daarvoor, al gaat het vaak om werk op invalbasis. De
afgestudeerden zijn ongeveer anderhalf jaar na afstuderen bevraagd. Tussen studiejaar
2007/2008 en 2011/2012 nam de kans om binnen achttien maanden een baan te vinden
terug. Daarnaast hadden afgestudeerden in die periode ook een verminderde kans om
een baan op niveau te vinden en een baan in de richting die aan de studie verwant is.
Deze ontwikkelingen gelden zowel voor afgestudeerden van deeltijd- als voor
voltijdopleidingen.
Van de voltijdstudenten die in 2013/2014 afstudeerden in het totale hoger onderwijs
(hbo bachelor) heeft 94 procent binnen achttien maanden een baan. Bij de pabo was dat
96 procent. 78 procent van de voltijd studenten in het hoger onderwijs (hbo bachelor)
heeft een baan op niveau en 75 procent van de studenten heeft ook in baan in de aan de
studie verwante richting. Onder pabo studenten was dat respectievelijk 90 en 91
procent.
Figuur A29: Sector Onderwijs: percentage afgestudeerden van bekostigde pabo’s dat binnen
achttien maanden na afstuderen een baan heeft, een baan heeft in de richting van de opleiding en
een baan heeft op niveau, naar voltijd en deeltijd, afstudeerjaren 2007/2008-2013/2014
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Bron: HBO-monitor 2016, ROA, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016

De instroom in de pabo is in de afgelopen jaren sterk gedaald, met name van studenten
met een mbo-vooropleiding. Ook het aantal behaalde diploma’s neemt af. Over een
aantal jaren zullen er meer leraren nodig zijn dan er beschikbaar zijn. Dit is een
zorgelijke situatie. Om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde leraren voor het
basisonderwijs te kunnen opleiden zijn maatregelen nodig, bijvoorbeeld door aspirantstudenten uit het mbo een betere voorbereiding te bieden en door meer flexibele
trajecten in te richten.
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Deze factsheet geeft voornamelijk informatie over het bekostigde onderwijs. De indicatoren
‘aanbod van opleidingen’, ‘aanraden’, ‘tevredenheid over docenten’ en ‘onderwijskwaliteit’ geven
ook informatie over het niet-bekostigd onderwijs.
Gediplomeerden van een 2e graads lerarenopleiding zijn bevoegd voor de eerste drie leerjaren van
het voortgezet onderwijs voor het vak dat ze gevolgd hebben. Met een 2e graads bevoegdheid mag
een docent lesgeven aan:
•
de eerste drie leerjaren van havo en vwo;
•
het vmbo;
•
het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
•
het praktijk onderwijs.
Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welkeonderwijsbevoegdheden-zijn-er
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Samenvatting en conclusies
Met 190 hbo- bacheloropleidingen vormen de tweedegraads lerarenopleidingen de grootste
subsector in de sector Onderwijs. Uitgesplitst naar voltijd- en deeltijdvarianten zijn er 383
opleidingsvarianten, waarvan bijna de helft uit bekostigde deeltijdopleidingen bestaat. Het aantal
opleidingen was voorheen nog groter: in bijna tien jaar tijd is het aantal bekostigde
deeltijdopleidingen gehalveerd. Het aantal voltijdstudenten is in de afgelopen jaren geleidelijk
gegroeid, terwijl het aantal deeltijdstudenten is afgenomen.
De tweedegraadsopleidingen hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de invoering van
kennisbases en gezamenlijke landelijke eindtoetsen voor de vakkennis. Om de aandacht voor het
beroepsonderwijs te vergroten werken de opleidingen aan extra aandacht voor het lesgeven in het
vmbo en mbo binnen het curriculum. Bij alle bekostigde lerarenopleidingen kunnen studenten die
in 2016/2017 aan hun vierde studiejaar beginnen, zich specialiseren in (de onderbouw van)
havo/vwo of voor het vmbo/mbo door dit als afstudeerrichting te kiezen.
Onderwijskwaliteit
Van de recent geaccrediteerde tweedegraads lerarenopleidingen is bijna 20 procent als ‘goed’
beoordeeld en de overige 80 procent als ‘voldoende’. De deelindicator ‘beoogde eindkwalificaties’
werd bij meer dan twee derde en de deelindicator ‘gerealiseerde eindkwalificaties’ bij een vijfde
van de opleidingen als ‘goed’ beoordeeld.
Uit de visitatierapporten komt een positief beeld naar voren, zo concludeert de NVAO. De
opleidingen hebben veel in gang gezet sinds de vorige visitatieronde, met al zichtbare resultaten.
Voorbeelden daarvan zijn het invoeren van een onderzoekslijn, het aanscherpen van de
beoordelingscriteria en het trainen van assessoren, versterking van de studieloopbaanoriëntatie en
het praktijkleren en een meer uitgesproken internationale oriëntatie. Onderwerpen die nog voor
verbetering vatbaar zijn, zijn het studiesucces en de taalbeheersing van de studenten, het
binnenhalen van expertise op het gebied van beroepsonderwijs en de kwaliteit van stages op
stagescholen die niet behoren tot een erkend partnerschap ‘Opleiden in de School’.
Tevredenheid van studenten en afgestudeerden
Het percentage studenten dat de opleiding aan anderen zou aanraden, neemt jaarlijks toe.
Deeltijdstudenten in niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen zijn in vergelijking met de
studenten uit bekostigde voltijd- en deeltijdopleidingen het meest tevreden. In 2016 zou 82
procent van studenten uit niet-bekostigde opleidingen de opleiding aanraden.
Uit onderzoek van de inspectie blijkt verder dat 75 procent van de afgestudeerden van bekostigde
tweedegraads-lerarenopleidingen hbo de opleiding zou aanraden.
Studenten in de voltijdopleidingen zijn tevredener dan deeltijdstudenten over de
praktijkgerichtheid van de opleiding en het contact met de beroepspraktijk. Van de afgestudeerden
is ongeveer 60 procent tevreden over de basis die de opleiding biedt voor zowel de start op de
arbeidsmarkt als de verdere ontwikkeling op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit analyses van ROA-data.
Van de afgestudeerden die meededen met onderzoek van de inspectie voelt ruim de helft zich door
de lerarenopleiding voldoende voorbereid op lesgeven in de onderbouw van het havo/vwo of het
vmbo, slechts vier van de tien afgestudeerden zijn tevreden over de voorbereiding op het mbo.
Daarbij is van belang te bedenken dat de afgestudeerden die meededen aan het onderzoek nog
niet hebben kunnen profiteren van de ingezette maatregelen om de voorbereiding op het
beroepsonderwijs te verbeteren. Met ingang van 2016-2017 heeft de eerste lichting
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voltijdstudenten kunnen kiezen voor de afstudeerrichting beroepsonderwijs in hun vierde
studiejaar.
Veel afgestudeerden van tweedegraads opleidingen hbo zijn over het algemeen tevreden over de
vakinhoud en de vakdidactische voorbereiding die ze krijgen, en eveneens over de voorbereiding
op een aantal basale pedagogisch-didactische vaardigheden. Kritiek is er op de voorbereiding op
differentiatievaardigheden.
De tevredenheid over de docenten neemt bij studenten jaarlijks toe. De studenten zijn met name
positief over de inhoudelijke kennis van de docenten. Uit inspectieonderzoek onder afgestudeerden
blijkt dat 80 procent van de afgestudeerden tevreden is over de theoretische kennis van docenten
aan tweedegraads opleidingen. De tevredenheid van afgestudeerden over de praktische kennis van
docenten is een stuk lager: dat geldt vooral voor de tevredenheid over de praktische kennis die
docenten hebben van het mbo-werkveld. Zoals gezegd werken opleiding aan verbetering van de
voorbereiding op het beroepsonderwijs, de kennis en ervaring van docenten over het
beroepsonderwijs is daarbij een punt van aandacht.
De kansen voor een baan op niveau liggen ruim boven de 90 procent.
Start, tijdens- en na de studie
Ruim 60 procent van de instroom van 8.300 studenten in 2015 in de tweedegraads
lerarenopleidingen bestaat uit studenten die al eerder in het hoger onderwijs hebben gestudeerd.
Bijna de helft hiervan komt van een andere opleiding in de sector onderwijs. Het percentage
voltijdstudenten met een niet-westerse achtergrond is hoger dan in andere opleidingen in de sector
Onderwijs (21%).
De uitval uit de opleiding van studenten die in 2014 aan een tweedegraads lerarenopleiding zijn
begonnen, bedraagt na een jaar in totaal 49 procent. Een verklaring daarvoor is volgens de
opleidingen dat niet alleen studenten starten met de opleiding die bewust kiezen voor het
leraarschap, maar ook studenten die kiezen voor het vakgebied zelf. Tijdens stages die al vanaf het
eerste leerjaar centraal staan, komen deze studenten er soms achter dat het leraarschap, het
beroep, niet bij ze past.
Bijna de helft van deze uitgevallen studenten is gestopt met studeren in het hoger onderwijs. Het
percentage studenten van de tweedegraads-lerarenopleidingen dat na een jaar een andere
opleiding kiest, is in 2014 ruim 25 procent en daarmee 6 procentpunten hoger dan in het totale
hbo onderwijs dat jaar. Twee derde deel van de studiewisselaars kiest voor een opleiding buiten de
sector Onderwijs, een derde deel gaat een andere opleiding doen binnen deze sector, bijvoorbeeld
een pabo-opleiding. De vooropleiding speelt daarbij een rol: vrijwel alle studenten met een vwo- of
havo-vooropleiding die na een jaar van opleiding veranderen, kiezen voor een opleiding buiten de
sector Onderwijs.
Het diplomarendement van de studenten die na een jaar studie hun opleiding vervolgen - en dus
niet zijn geswitcht of uitgevallen - , bedraagt vijf jaar daarna 35 procent. Dit is laag vergeleken
met het totale hoger beroepsonderwijs, waar het diplomarendement 60 procent is. Studiesucces en
rendementsverbetering zijn thema’s die op de agenda van de lerarenopleidingen staan. Er wordt
met name nagedacht over maatregelen om het studiesucces van mbo’ers en studenten met een
niet-westerse achtergrond te verhogen. In 2014 werden er 3.250 diploma’s van de tweedegraads
lerarenopleidingen uitgereikt. Dit aantal is al enkele jaren ongeveer hetzelfde.
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De tweedegraads lerarenopleidingen hbo
De opleidingen in de subsector tweedegraads lerarenopleidingen zijn allen hbobacheloropleidingen. Er zijn in 2015 in totaal 190 opleidingen (instelling-opleidingscombinatie).
Als we deze opleidingen uitsplitsen naar voltijd- en deeltijdvarianten dan komen we tot een aanbod
van 383 opleidingsvarianten. Dat maakt deze subsector tot de grootste binnen de sector
Onderwijs. Ook als we het aantal verschillende opleidingen bekijken, dan is deze subsector de
grootste.
De opsplitsing naar voltijd- en deeltijdvarianten laat zien dat de bekostigde deeltijdvariant het
meest voorkomt: 183 opleidingsvarianten. De volgende meest voorkomende variant is, bekostigde
voltijdopleidingen. In 2015 is bijna een op de acht opleidingsvarianten een niet-bekostigde
tweedegraads-lerarenopleiding in deeltijdvariant.
Figuur B1: Sector Onderwijs: aantal opleidingsvarianten (brin-isat, voltijd en deeltijd apart) van
tweedegraadslerarenopleidingen hbo, naar bekostigd en niet-bekostigd, voltijd- en
deeltijdvarianten, 2015

48

niet-bekostigd deeltijd

183

bekostigd voltijd
bekostigd deeltijd
152

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO
Het aantal bekostigde deeltijd-opleidingsvarianten is tussen 2006 en 2011 fors afgenomen van 373
tot 194 (zie figuur B2). Na 2011 daalt dit aantal geleidelijk verder tot 183 bekostigde deeltijdopleidingsvarianten in 2015. De daling bij de bekostigde voltijd opleidingsvarianten is minder sterk,
namelijk een afname van 39. Na 2011 is dit stabiel.
In 2015 zijn er geen voltijd niet-bekostigde tweedegraads-lerarenopleidingen meer. Tegelijkertijd
zien we bij de deeltijd niet-bekostigde opleidingsvarianten in het laatste jaar een toename van 39
in 2014 tot 48 in 2015. Overigens treffen we van alle groepen opleidingen binnen de sector
Onderwijs de meeste niet-bekostigde opleidingen aan bij de tweedegraads lerarenopleidingen.
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Figuur B2: Sector Onderwijs: aantal opleidingsvarianten van tweedegraads- lerarenopleidingen
hbo, naar bekostigd en niet-bekostigd, voltijd- en deeltijdvarianten, 2006-2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO
Het aanbod binnen de verschillende subsubsectoren bij de tweedegraads-lerarenopleidingen laat
over de laatste vijf jaar een redelijk stabiel beeld zien, de beroepsgerichte vakken uitgezonderd.
Tussen 2012 en 2013 neemt het aanbod in de beroepsgerichte vakken af van 55 naar 44. Dit is
een gevolg van de herschikking van de opleidingen in de sector Techniek. De lerarenopleidingen
voor de beroepsgerichte vakken vallen onder de sector Techniek, maar zijn hier meegenomen
omdat zij leiden tot een onderwijsbevoegdheid. Zie voor een overzicht van de opleidingen de
bijlage over de indeling van opleidingen. Het aantal lerarenopleidingen gericht op
maatschappijvakken is het grootste. Dit aantal neemt in 2015 enigszins toe tot 61 instellingopleidingscombinaties (brin-isats).
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Figuur B3: Sector Onderwijs: aantal bekostigde en niet-bekostigde tweedegraadslerarenopleidingen hbo (brin-isat, voltijd en deeltijd samengenomen) naar subsubsector, 20112015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO
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Inschrijvingen aan de tweedegraads opleidingen
Het aantal ingeschreven studenten aan de bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen is in de
afgelopen jaren licht toegenomen. In 2015 is het aantal studenten ten opzichte van 2011 met 5
procent gegroeid naar 23.290 studenten. Het aantal voltijdstudenten is in de genoemde periode
met meer dan 10 procent gegroeid naar 14.338 inschrijvingen in 2015, terwijl het aantal
deeltijdstudenten met bijna 4 procent is afgenomen tot 8.952 inschrijvingen in 2015. Het
percentage inschrijvingen in gehele sector Onderwijs is tussen 2011 en 2015 met 14 procent
afgenomen. In het totale hoger onderwijs is het aantal studenten in die periode juist gegroeid
(22%)
Het aantal nieuwe studenten dat jaarlijks in de studies instroomt, wordt in het hoofdstuk ‘starten
met de studie’ besproken.
Figuur B4: Sector Onderwijs: aantal inschrijvingen per jaar in de tweedegraads lerarenopleidingen
hbo naar voltijd- en deeltijdopleidingsvarianten, 2011-2015
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Bron: BRON-HO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Ontwikkelingen binnen de tweedegraads lerarenopleidingen hbo
Kennisbases en -toetsen
De tweedegraads lerarenopleidingen hbo hebben de afgelopen jaren gezamenlijke vakinhoudelijke
en generieke kennisbases vastgesteld, wat heeft geleid tot meer afstemming tussen de
opleidingen. Er zijn landelijke eindtoetsen voor een aantal vakken ingevoerd, Voor vakken
waarvoor geen landelijke kennistoets bestaat vindt peer review plaats. Dit zijn waardevolle
ontwikkelingen. In het studiejaar 2015-2016 hebben drie en een half duizend studenten
deelgenomen aan een landelijke kennistoets. De resultaten op de eindtoetsen geven een wisselend
beeld. De vooropleiding van studenten speelt mee in de slaagkans en de hoogte van het behaalde
cijfer: vooral studenten met een mbo-vooropleiding blijven achter. De Raad voor de
Kwaliteitsborging ziet verschillen tussen opleidingen: nog niet overal is de voorbereiding optimaal,
de toets heeft niet overal een voldoende herkenbare plaats in het onderwijs- en toetsprogramma
en er wordt door vakdocenten soms nog verschillend gedacht over de te hanteren norm. De
voorkennis van studenten is bij de start van de studie zeer divers. De Raad roept op om geen
concessies te doen aan de vereiste kennis en te reflecteren op de huidige instroomvereisten bij de
tweedegraads lerarenopleidingen. Opleidingen zouden daarnaast goede voorbeelden moeten delen.
Opleiden in de school
Scholen en lerarenopleidingen werken samen om aankomende docenten op te leiden en al
werkzame leraren verder te professionaliseren. Dat gebeurt onder meer binnen
samenwerkingsverbanden ‘Opleiden in de school’. In de afgelopen periode is het aantal (aspirant)
opleidingsscholen uitgebreid, ook in het mbo.
Voorbereiding op beroepsonderwijs
Het mbo en het vmbo krijgen van oudsher minder aandacht bij de tweedegraadslerarenopleidingen
dan de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Om de aandacht voor het beroepsonderwijs te
vergroten werken de tweedegraadslerarenopleidingen voor de algemene vakken – zoals Nederlands
of wiskunde - aan extra aandacht voor het lesgeven in het vmbo en mbo binnen het curriculum. Dit
gebeurt bijvoorbeeld door vanaf de start van de studie studenten kennis te laten maken met het
brede tweedegraads gebied, door bij didactiek ook aandacht te besteden aan de specifieke
beroepsgerichte didactiek etc. Daarbij zijn er verschillen tussen vakken: bij het vak economie
bijvoorbeeld speelt het beroepsonderwijs al veel langer een belangrijke rol in de opleiding. De
tweedegraads lerarenopleidingen hebben daarnaast twee afstudeerrichtingen ontwikkeld, één voor
het algemeen vormend onderwijs in de onderbouw van havo/vwo en de ander voor het
beroepsgericht onderwijs (vmbo/mbo). Ook de samenwerking met scholen voor vmbo en mbo is
versterkt.
Maatwerk bieden
Er is in de afgelopen jaren meer variatie aangebracht in opleidingsmogelijkheden. Zo kunnen
studenten bijvoorbeeld hun tweedegraads bevoegdheid halen voor twee vakken tegelijk, of het
halen van een tweedegraads bevoegdheid combineren met een pabo-opleiding. De
lerarenopleidingen zien daarnaast het belang van meer flexibiliteit binnen de opleiding, zodat beter
kan worden ingespeeld op wat studenten al aan kennis en ervaring in huis hebben. Trajecten voor
zij-instromers in het beroep van leraar zijn versterkt met een kwaliteitskader en er is een landelijk
raamwerk ontwikkeld voor het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift in het mbo. Enkele bekostigde
lerarenopleidingen in het hbo nemen daarnaast deel aan het experiment ‘leeruitkomsten’. Doel
hiervan is om maatwerk te bieden, de opleidingen gaan niet langer uit van een vaststaand
onderwijsaanbod dat elke student volgt. In De Staat van het Onderwijs 2015/2016 gaan we nader
in op dit experiment.
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Onderwijskwaliteit: accreditaties
De tweedegraads-lerarenopleidingen hbo kennen 158 accreditaties van bekostigde bestaande
opleidingen en 9 bekostigde nieuwe opleidingen. Daarnaast zijn er 18 niet-bekostigde bestaande
opleidingen geaccrediteerd en 9 nieuwe opleidingen in het niet-bekostigde segment.
Een deel van deze accreditatie is met kader 2003 uitgevoerd. De overige met kader 2010 of 2014.
In de subsector zijn de accreditaties die met kader 2010 of 2014 zijn geaccrediteerd, 18
opleidingen met een goed beoordeeld en 77 opleidingen met een ‘voldoende’.
Als het gaat om de deelindicator ‘beoogde eindkwalificaties, hebben 65 opleidingen
tweedegraadslerarenopleidingen de beoordeling ‘goed’ gekregen. De ‘gerealiseerde
eindkwalificaties’ laten 19 goede beoordelingen zien en vooral veel voldoendes. Er is één opleiding
geweest met een hersteltraject.
Figuur B5: Sector Onderwijs: aantal oordelen beoogde eindkwalificaties (links) en gerealiseerde
eindkwalificaties (rechts) van bekostigde en niet-bekostigde opleidingen actief in 2013/2014 en/of
2014/2015 naar kader 2010 en 2014* voor de subsector tweedegraadslerarenopleidingen hbo
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Bron: NVAO, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016
* In de loop van de tijd heeft de NVAO verschillende beoordelingskaders gebruikt. Het kader 2003
en kader 2010 beoordelen een opleiding op verschillende punten, waardoor de uitkomsten niet te
vergelijken of bij elkaar op te tellen zijn. De kaders 2010 en 2014 zijn wel vergelijkbaar.
Het aantal accreditaties komt niet overeen met het hiervoor genoemde aantal tweedegraads
lerarenopleidingen. Het verschil komt wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Deze zijn
beschreven bij de indicator Accreditaties.
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Onderwijskwaliteit: conclusies van de NVAO
Naast de analyses die de inspectie heeft gedaan op de accreditatie-uitkomsten, worden in dit
sectorbeeld een aantal belangrijke conclusies opgenomen uit de systeembrede analyses van de
NVAO over de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo die zijn geaccrediteerd in 2016.
De opleidingen zijn bezig maatregelen op te stellen en te implementeren. De NVAO vindt dat dit
proces al heeft geleid tot concrete verbeteringen. De visitatiepanels beoordelen de kwaliteit van
deze tweedegraads lerarenopleidingen in Nederland als zeker voldoende, van een aantal
opleidingen als goed. We citeren hieronder de voornaamste punten uit de samenvatting van de
Systeembrede analyse van de NVAO (november 2016). klik hier voor het complete rapport.
De NVAO schrijft:
‘Het invoeren van een onderzoekslijn, het aanscherpen van de beoordelingscriteria en het trainen
van assessoren, een versterkte studieloopbaanoriëntatie, het versterken van praktijkleren en een
meer uitgesproken internationale oriëntatie, zijn allen voorbeelden van veranderingen die de
opleidingen sinds de vorige visitatieronde hebben doorgevoerd. Ook ziet de NVAO dat de
opleidingen duidelijk verbeterd zijn met betrekking tot het verder ontwikkelen van het
praktijkonderzoek, het professionaliseren van de docententeams, het verstevigen van de
onderwijsleeromgeving en het samenwerken met andere opleidingen. (…)
Op het gebied van studiesucces, de taalbeheersing van de studenten, het binnenhalen van
expertise op het gebied van beroepsonderwijs en de kwaliteit van stages op stagescholen is er nog
winst te behalen, maar in het algemeen komt er uit de visitatierapporten een positief beeld naar
voren. De opleidingen hebben veel in gang gezet, met al zichtbare resultaten.
(…)
De NVAO komt tot de conclusie dat de opleidingen een zichtbare verbeterslag hebben gemaakt ten
opzichte van de vorige accreditatie. Deze verbeterslag gaat nog door. Op het moment van visitatie
en van deze systeembrede analyse werken de hogescholen verder aan het vernieuwen van de
lerarenopleidingen, het implementeren van de afstudeerrichtingen, het verhogen van de kwaliteit
van eindwerken en het verbeteren van de kwaliteit van de instroom. De aanbevelingen van de
panels houden hier rekening mee.
Uit de vorige accreditatieronde kwamen de volgende belangrijkste aanbevelingen: het invoeren van
een onderzoekslijn, het aanscherpen van de beoordelingscriteria en het trainen van assessoren,
versterkte studieloopbaanbegeleiding, het versterken van praktijkleren en de internationale
oriëntatie. Op al deze vlakken hebben de opleidingen zich verbeterd.
Daarnaast merkt de NVAO op dat de opleidingen duidelijk verbeterd zijn met betrekking tot het
verder ontwikkelen van het praktijkonderzoek, het professionaliseren van de docententeams, het
verstevigen van de onderwijsleeromgeving en het samenwerken met andere opleidingen. De
landelijke kennisbases en –toetsen lijken een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de
borging van de basiskwaliteit van studenten. De kennisbases zijn verwerkt in de curricula van de
opleidingen en worden momenteel op onderdelen aangepast door onderling overleg tussen de
instellingen.
Er is bij de instellingen veel aandacht voor de kwaliteit van de instromende student. Er is wel nog
extra aandacht nodig voor het taalniveau van studenten. De maatregelen die de instellingen
hebben genomen om het studiesucces te vergroten hebben nog vrij weinig effect gehad. De NVAO
raadt daarom aan dat de instellingen gezamenlijk ervaringen op dit vlak evalueren, zodat
succesfactoren uitgewisseld kunnen worden.’

Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2017

192

Er is in het veld veel aandacht voor het verhogen van de startbekwaamheid van studenten en
beginnende docenten. De NVAO stelt in dit kader vast dat de opleidingen zijn begonnen met het
invoeren van de specialismes/afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en
beroepsonderwijs. Of deze ‘nieuwe’ specialisten beter onderlegd zullen zijn om in de verschillende
types onderwijs les te geven dan de ‘oude’ generalisten, moet worden bezien. Ook ziet de NVAO
dat er steeds meer aandacht is voor een inductieperiode van startende docenten.
De NVAO beschouwt het als haar opdracht om initiatieven die bijdragen aan een verhoogde
professionaliteit van leraren te ondersteunen. De NVAO wil verder aanmoedigen dat de
bovengenoemde positieve ontwikkelingen, zoals de invoering en herijking van de landelijke
kennisbases en –toetsen, worden voortgezet.
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Tevredenheid: studie aanraden?
De beschikbare gegevens over de indicator ‘aanraden’ hebben we verder opgesplitst. Deze
subsector heeft niet-bekostigde deeltijdopleidingen en bekostigde voltijd- en deeltijdopleidingen. In
Figuur B6 is te zien dat het percentage studenten dat de opleiding aan anderen zou aanraden bij
alle drie de groepen in de loop van de jaren toeneemt. De studenten in de niet-bekostigde
deeltijdopleidingen raden hun opleiding vaker aan dan de studenten in de bekostigde varianten.
Het gaat daarbij om bijna 82 procent van de studenten in 2016.
Voor het totale hoger beroepsonderwijs lagen de percentages op 72 procent aanraders voor de
deeltijdopleiding en 76 procent voor de voltijdopleiding.
Bij de bekostigde deeltijdopleidingen loopt het percentage ‘aanraders’ tussen 2014 en 2015 iets
terug, waardoor het verschil tussen deeltijd en voltijd groter wordt. In 2016 raadt 72 procent van
de studenten in bekostigde voltijdopleidingen hun opleiding aan anderen aan. Voor de studenten in
deeltijdvarianten ligt dit percentage in 2016 op 66 procent.
Figuur B6: Sector Onderwijs: percentage studenten van tweedegraadslerarenopleidingen hbo dat
de opleiding zou aanraden aan familie of vrienden, naar bekostigd en niet-bekostigd, voltijd en
deeltijd, 2012-2016 (n>50)
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
In onderzoek van de inspectie onder afgestudeerden (Beginnende leraren kijken terug, deel 2) zijn
afgestudeerden van bekostigde tweedegraads-lerarenopleidingen gevraagd hoe zij de opleiding
ervaren hebben. Een aantal uitkomsten daarvan worden besproken op andere webpagina’s van
deze subsector: zie ‘Tevredenheid: over docenten’, ‘Tevredenheid: over praktijkaspecten’ en
‘Tevredenheid: over de voorbereiding op de beroepspraktijk’.
Het percentage afgestudeerden van tweedegraads-lerarenopleidingen hbo dat de opleiding zou
aanraden ligt op 75 procent. Over het niveau van de opleiding als geheel is 16 procent van de
afgestudeerden ontevreden, tweederde deel is tevreden hierover. De tevredenheid over het
(vakinhoudelijk) niveau van de tentamens en opdrachten is daarmee vergelijkbaar en enkele
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procentpunten hoger. Belangrijk is wel om te bedenken dat de tevredenheid van afgestudeerden
sterk kan verschillen per opleiding en instelling.

Tevredenheid: over docenten
Als we de tevredenheid van de studenten over vier aspecten van de kwaliteit van hun docenten
bekijken, wordt duidelijk dat de studenten in de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo het meest
tevreden zijn over de inhoudelijke kennis van hun docenten en het minst tevreden zijn over de
didactische kwaliteit van de docenten. Over de inhoudelijke kennis is 79 procent van de studenten
in 2016 tevreden. Over de didactische kwaliteit is in 2016 66 procent van de studenten tevreden.
Voor alle vier de aspecten van docentkwaliteit geldt dat er in het laatste jaar een stijgende trend te
zien is. Het aspect inhoudelijke kennis had de afgelopen drie jaar een licht dalende verloop van 80
procent tevreden studenten in 2012 naar 77 procent tevreden studenten in 2015.
In het totale hoger onderwijs (bekostigde voltijd bachelor opleidingen) zijn de studenten het meest
tevreden over de kennis van docenten over de beroepspraktijk (72%) en het minst tevreden over
de didactische kwaliteiten van docenten (57%). In de bekostigde deeltijdopleidingen zijn studenten
het meest tevreden over de inhoudelijke kennis van de docenten (73%) en het minst over de
didactische kwaliteit (61%).
Figuur B7: Sector Onderwijs: percentage (zeer) tevreden studenten in bekostigde
tweedegraadslerarenopleidingen hbo, naar vier aspecten van tevredenheid over docenten, 20122016 (n>50)
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
De beschikbare gegevens over de indicator ‘docenttevredenheid’ hebben we verder opgesplitst naar
niet-bekostigde deeltijdopleidingen en bekostigde voltijd- en deeltijdopleidingen.
Met name op de aspecten inhoud en didactiek zien we verschillen tussen de bekostigde en nietbekostigde opleidingen. Bij de niet-bekostigde deeltijdopleidingen fluctueert het percentage
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tevreden studenten. Wel hebben deze opleidingen meestal een hoger percentage tevreden
studenten dan de bekostigde opleidingen.
De bekostigde voltijdopleidingen hebben een hoger tevredenheidspercentage dan de bekostigde
deeltijdopleidingen. Het verloop van de tevredenheidspercentages bij voltijd- en deeltijdopleidingen
is, ondanks het verschil, wel ongeveer gelijk door de jaren heen.
Figuur B8: Sector Onderwijs: percentage studenten van tweedegraadslerarenopleidingen hbo dat
(zeer) tevreden is over inhoudelijke kennis en de didactische kwaliteit van docenten, naar
bekostigd en niet-bekostigd, voltijd en deeltijd, 2012-2016 (n>50)
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
Figuur B9: Sector Onderwijs: percentage studenten van tweedegraadslerarenopleidingen hbo dat
(zeer) tevreden is over betrokkenheid van docenten en over de kennis van de beroepspraktijk bij
docenten, naar bekostigd en niet-bekostigd, voltijd en deeltijd, 2012-2016 (n>50)
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
De heftige fluctuaties in de lijnen van Figuur B8 en B9 zijn waarschijnlijk het gevolg van het relatief
kleine aantal respondenten. De invloed van één oordeel weegt in zo’n geval veel zwaarder dan bij
een grotere groep, waardoor trends sneller een grillig patroon vertonen. Voor de sectorbeelden
hanteren we bij de gegevens van de NSE, hbo- en wo-monitor de regel dat er minstens 50
respondenten moeten zijn.

De inspectie heeft in onderzoek onder afgestudeerden van bekostigde tweedegraadslerarenopleidingen onder meer gevraagd hoe zij oordelen over de docenten van de opleiding die zij
hebben gevolgd (Beginnende leraren kijken terug, deel 2). Daaruit blijkt dat 80 procent van de
afgestudeerden tevreden is over de theoretische kennis van docenten aan tweedegraadslerarenopleidingen, slechts 7 procent is dat niet.
Bij de vraag naar de praktische kennis van docenten lag de focus op het werkveld waar de
opleiding voor opleidt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen praktische kennis van docenten van
respectievelijk de onderbouw van havo/vwo, het vmbo en het mbo. De tevredenheid van
afgestudeerden over de praktische kennis van docenten is een stuk lager dan de tevredenheid over
de theoretische kennis. Vooral de tevredenheid over de praktische kennis die docenten hebben van
het mbo-werkveld is laag (zie Figuur B10)
Figuur B10: Sector Onderwijs: gestapeld percentage oordelen van afgestudeerden van
tweedegraadslerarenopleidingen hbo over hun opleiding en docenten (n=927)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2015
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Tevredenheid: over praktijkaspecten
Bij de indicatoren ‘praktijkgerichtheid van de opleiding’ en ‘contact met de beroepspraktijk tijdens
de opleiding’ zien we dat bij de voltijd tweedegraads lerarenopleidingen meer studenten tevreden
zijn dan bij de deeltijdopleidingen. In 2016 zijn de voltijdstudenten 18 procentpunt tevredener over
de praktijkgerichtheid van hun docenten dan de deeltijdstudenten: ruim 72 procent tevreden
studenten bij de voltijdopleidingen en 54 procent tevreden studenten bij de deeltijdopleidingen.
Bij het contact met de beroepspraktijk tijdens de opleiding is bij voltijdopleidingen van de
tweedegraads-lerarenopleidingen in 2016 65 procent van de studenten tevreden en bij de
deeltijdopleidingen 49 procent. Een verschil van 16 procentpunt.
In het totale hoger onderwijs (bekostigde voltijd hbo-bacheloropleidingen) is de tevredenheid over
de praktijkgerichtheid in 2016 68 procent. Voor de deeltijdopleidingen is dat 63 procent. Voor de
indicator contact met de beroepspraktijk geldt dat 60 procent van de voltijd studenten in het totale
hbo-bacheloronderwijs tevreden is en 50 procent van de deeltijdstudenten.
Figuur B11: Sector Onderwijs: percentage studenten van tweedegraads-lerarenopleidingen hbo in
het bekostigd hoger onderwijs dat (zeer) tevreden is over de praktijkgerichtheid van de opleiding
en over het contact met de beroepspraktijk tijdens de opleiding, naar voltijd en deeltijd, 2016
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
We hebben de twee aspecten van praktijkgerichtheid vergeleken voor de drie verschillende
groepen tweedegraads- lerarenopleidingen hbo (niet-bekostigd deeltijd, bekostigd voltijd en
bekostigd deeltijd). De vergelijking is weergegeven in Figuur B12. Opvallend is dat bij de nietbekostigde deeltijdopleidingen de tevredenheid over beide kwaliteitsaspecten fluctueert. De figuur
maakt ook duidelijk dat bij de bekostigde voltijdopleidingen meer studenten tevreden zijn over
zowel praktijkgerichtheid als contact met de beroepspraktijk dan bij de bekostigde
deeltijdopleidingen. Het verschil tussen voltijd- en deeltijdstudenten is aanzienlijk. Dit kan wellicht
worden verklaard vanuit hun situatie: voor voltijdstudenten vormen de stages vaak het eerste
contact met de beroepspraktijk, terwijl veel deeltijdstudenten al een werkplek hebben en soms al
enkele jaren werken. Het zou kunnen dat zij de opleiding als theoretisch ervaren, tijdens de
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opleiding komen er soms thema’s of onderwerpen aan bod die zij niet direct kunnen toepassen op
werkplek.
Figuur B12: Sector Onderwijs: percentage van studenten dat (zeer) tevreden is over de
praktijkgerichtheid en het contact met de beroepspraktijk tijdens de opleiding, in de subsector
tweedegraads-lerarenopleidingen hbo, naar bekostigd en niet-bekostigd, voltijd en deeltijd, 20102016
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
De heftige fluctuaties in de lijnen van Figuur B12zijn waarschijnlijk het gevolg van het relatief
kleine aantal respondenten. De invloed van één oordeel weegt in zo’n geval veel zwaarder dan bij
een grotere groep, waardoor trends sneller een grillig patroon vertonen. Voor de sectorbeelden
hanteren we bij de gegevens van de NSE, hbo- en wo-monitor de regel dat er minstens 50
respondenten moeten zijn.

In het inspectieonderzoek onder afgestudeerden (Beginnende leraren kijken terug, deel 2) hebben
we vragen gesteld over de begeleiding bij de stage of het werkplekleren door respectievelijk de
opleiding en de (stage-)school. Driekwart van de afgestudeerden is tevreden over de begeleiding
vanuit de school, één op de tien is dat niet. De tevredenheid over de begeleiding door de opleiding
is lager: ruim 60 procent is hier tevreden over, een kwart is dat niet.
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Tevredenheid: over de basis die de opleiding biedt
De afgestudeerden van de tweedegraadslerarenopleidingen hbo zijn door de jaren heen even
tevreden over de basis die de opleiding biedt voor de start op de arbeidsmarkt als voor de verdere
ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Voor beide aspecten ligt het percentage tevreden afgestudeerden
net boven de 60 procent.
In vergelijking met het totale hbo bacheloronderwijs zijn er bij de tweedegraads-lerarenopleidingen
meer tevreden studenten over de basis die de opleiding biedt voor de start op de arbeidsmarkt
(52% versus 61%). Voor de basis die de opleiding biedt voor de verdere ontwikkeling op de
arbeidsmark zijn er in het totale hbo bachelor onderwijs (68%) iets meer tevreden studenten dan
bij de tweedegraads-lerarenopleidingen (65%).
Figuur B13: Sector Onderwijs: percentage studenten van bekostigde voltijd
tweedegraadslerarenopleidingen hbo dat (zeer) tevreden is over de basis die de opleiding biedt
voor de start op de arbeidsmarkt en voor de verdere ontwikkeling op de arbeidsmarkt, 2007/20082013/2014
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Bron: HBO-monitor 2016, ROA, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Tevredenheid: over de voorbereiding op de beroepspraktijk
In de afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzocht hoe tevreden recentelijk
afgestudeerden zijn over hoe pabo of lerarenopleiding hen heeft voorbereid op het geven van
onderwijs. De resultaten van het onderzoek onder afgestudeerden van tweedegraads opleidingen
hbo zijn beschreven in het rapport Beginnende leraren kijken terug, deel 2. We vatten hier de
voornaamste conclusies samen.
Alles overziende voelt ruim de helft van de afgestudeerden zich door de lerarenopleiding voldoende
voorbereid op lesgeven in de onderbouw van het havo/vwo (51%) of het vmbo (58%). Circa 15
procent is ontevreden over deze voorbereiding. Over de voorbereiding op het mbo zijn de
afgestudeerdenminder tevredenheid. Met de stelling ‘de lerarenopleiding heeft mij voldoende
voorbereid op lesgeven op het mbo’ is slechts 42 procent het eens, 21 procent van de
afgestudeerden is het daarmee oneens. Dit onderstreept het belang van maatregelen om de
aandacht voor mbo te vergroten. De lerarenopleidingen werken aan een curriculumherziening,
waardoor voorbereiding op het lesgeven in het mbo beter zou moeten worden.
Afgestudeerden van tweedegraads-lerarenopleidingen hbo zijn tevredener over de vakinhoud dan
over de voorbereiding op de pedagogisch-didactische kant van het beroep. Acht van de tien
afgestudeerden zijn tevreden over de vakkennis die zij hebben opgedaan. Ook als het gaat om de
ontwikkeling van een aantal basale vakdidactische vaardigheden, bijvoorbeeld ‘goed kunnen
uitleggen van de stof’, zien we een veel tevreden afgestudeerden. Wel is er kritiek op de aandacht
voor leerlijnen binnen het schoolvak: een derde deel van de afgestudeerden vindt dat er te weinig
aandacht is voor het onderdeel ‘de opbouw van het lesprogramma’ (vanaf het eerste schooljaar tot
het eindexamen).
De meeste afgestudeerden zijn redelijk tevreden over de voorbereiding op een aantal basale
pedagogisch-didactische vaardigheden. Een paar onderwerpen springen er positief uit. Zo zegt een
grote meerderheid goed te hebben geleerd om duidelijke lesdoelen te formuleren (negen van de
tien tevreden), de les gestructureerd af te sluiten (acht van de tien tevreden) en leerlingen gericht
aan het werk te zetten (ruim driekwart tevreden). Onderwerpen die achterblijven zijn het leren
maken van toetsen en opdrachten (de helft is tevreden, ruim een kwart ontevreden) en de inzet
van digitale leermiddelen (60% tevreden, 20% ontevreden).
Afgestudeerden voelen zich te weinig voorbereid op differentiatievaardigheden. Het gaat dan om
zaken als het systematisch volgen en analyseren van leerlingresultaten (slechts vier van de tien
tevreden, ruim een derde voelt zich hier onvoldoende op voorbereid), en het aanpassen van de
leerstof aan leerlingen met een achterstand of voorsprong (ruim een derde deel tevreden,
eveneens ruim een derde voelt zich hier onvoldoende op voorbereid).
Vooral in het vmbo en het mbo, maar ook in het de onderbouw van havo/vwo krijgen leraren
mogelijk te maken met leerlingen met leer- of gedragsproblemen. De tevredenheid over de
voorbereiding op het omgaan met leerlingen met problemen is laag: één op de drie afgestudeerden
heeft niet geleerd om leerproblemen of ontwikkelings- en gedragsproblemen te signaleren en te
agenderen; slechts 45 procent (leerproblemen) respectievelijk ruim 50 procent (ontwikkelings- en
gedragsproblemen) is hier tevreden over. Ruim een vijfde van de afgestudeerden heeft behoefte
aan een steviger theoretische basis op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Ook het omgaan
met verschillende sociaal-culturele achtergronden van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt.
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Starten met de studie
De meeste studenten die een opleiding in de sector Onderwijs volgen, stromen in in de
tweedegraads-lerarenopleidingen hbo.
In 2013 zagen we een toename van deze instroom van 7.900 studenten in 2012 tot bijna 8.800
studenten in 2013. Daarna nam de jaarlijkse instroom weer af tot 8.300 studenten in 2015. Het
blijkt dat deze toename vooral toe te schrijven is aan studenten die al eerder in het hoger
onderwijs hebben gestudeerd (indirecte instroom) bij zowel voltijd- als deeltijdopleidingen.
Van de studenten die instromen in de tweedegraads lerarenopleidingen hbo heeft ruim 60 procent
al eerder in het hoger onderwijs ingeschreven gestaan. Bijna 40 procent van de studenten begint
voor het eerst aan een opleiding in het hoger onderwijs.
Van de groep die al eerder een opleiding in het hoger onderwijs volgde en de overstap maakte naar
een tweedegraads-lerarenopleiding komt bijna 40 procent uit een opleiding uit de sector onderwijs.
Een ander deel komt uit een opleiding uit de sector Gedrag& Maatschappij (18%), Economie (17%)
en Techniek (9%).
Figuur B.14: Sector Onderwijs: aantal (directe en indirecte samen*) instroom in bekostigde
tweedegraadslerarenopleidingen hbo, naar voltijd- en deeltijd, 2011-2015
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* Met de term directe instroom duiden we studenten aan die niet alleen voor het eerst aan de
betreffende opleiding beginnen maar ook voor het eerst in het hoger onderwijs staan ingeschreven.
Dit zijn bijvoorbeeld studenten die uit het voortgezet onderwijs of het mbo komen. Indirect
instromende studenten is een aanduiding voor de groep die al eerder in het hoger onderwijs stond
ingeschreven in een andere studie, maar zich nu voor het eerst heeft ingeschreven voor de
betreffende opleiding.
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De instroom in de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo bestaat voor 60 procent uit havisten. Dit
percentage is al een aantal jaren min of meer onveranderd. Net iets meer dan 30 procent van de
instromers zijn studenten met een mbo-achtergrond en nog geen 5 procent heeft een vwoachtergrond. Dit percentage is de afgelopen jaren ook dalende waardoor het percentage mboinstroom toeneemt.
Figuur B15: Sector Onderwijs: aantal direct instromende studenten in bekostigde
tweedegraadslerarenopleidingen hbo, naar vooropleiding, voltijd en deeltijd, 2011-2015
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Van de groepen bacheloropleidingen in de sector Onderwijs heeft de groep tweedegraads
lerarenopleidingen hbo (voltijd) het hoogste percentage instromende studenten met een nietwesterse achtergrond. Dit aandeel stijgt met de jaren; van 17 procent in 2011 naar 21 procent in
2015. Onder alle voltijd hbo-bachelors in het hoger onderwijs ligt het percentage instromende
studenten met een niet-westerse achtergrond op 18 procent. Het percentage bij de
tweedegraadslerarenopleidingen hbo ligt hier dus iets boven.
Figuur B16: Sector Onderwijs: gestapeld percentage instroom (direct en indirect samen) in
bekostigde tweedegraadslerarenopleidingen hbo, naar studenten met een westerse en een nietwesterse achtergrond, voltijd en deeltijd, 2011-2015
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w.a.: studenten met een westerse achtergrond
n.w.a.: studenten met een niet-westerse achtergrond
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Bij de tweedegraads lerarenopleidingen hbo is 45 procent van de studenten die instroomt man. Dit
is bijna het hoogste percentage mannen in de sector Onderwijs. Alleen de lerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding heeft een groter aandeel mannen dat instroomt. Het percentage
mannen bij de tweedegraads lerarenopleidingen hbo neemt in de loop van de jaren wel iets af van
48 procent in 2011 naar 44 procent in 2015.
Figuur B17: Sector Onderwijs: gestapeld percentage instroom (direct en indirect samen) in
bekostigde tweedegraadslerarenopleidingen hbo, naar mannen en vrouwen, voltijd en deeltijd,
2011-2015
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Tijdens de studie
Een tweedegraads- lerarenopleiding hbo duurt vier jaar. Om inzicht te krijgen in het verloop van de
studieloopbaan van studenten in deze opleiding, volgen we de groep studenten die in 2010 startte
met de opleiding tot 2015 (nominaal plus een jaar).
We zien dat in 2015 20 procent van de groep die in 2010 startte met de opleiding een diploma
heeft gehaald en ruim 9 procent een andere opleiding heeft afgerond met een diploma (waarvan 7
procent geen tweedegraads lerarenopleiding). Figuur B18 geeft dat weer met respectievelijk het
blauwe vlak en het gele vlak.
36 procent studeert nog in 2015, ruim 14 procent daarvan aan een tweedegraadslerarenopleiding
(oranje vlak). De rest is van studie gewisseld en studeert aan een andere opleiding, weergegeven
met het groene vlak (ruim 21%). Die andere opleiding kan een opleiding zijn in de sector
Onderwijs (een vijfde), in een andere sector of een opleiding in het wo.
35 procent studeert niet meer in het hoger onderwijs (roze vlak) en is daarmee uitgevallen.
Figuur B18: Sector Onderwijs: gestapeld percentage studenten van bekostigde voltijd
tweedegraadslerarenopleiding hbo dat gedurende vijf jaar na de start van de opleiding in 2010,
uitvalt, een diploma haalt aan deze of een andere opleiding, niet meer studeert of aan een andere
opleiding studeert
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Tijdens de studie: uitval studenten
We zagen in het vorige hoofdstukje dat van de groep voltijd studenten die in 2010 met de
tweedegraads-lerarenopleiding hbo is gestart, 35 procent na vijf jaar is uitgevallen. Dat betekent
dat zij na één jaar in deze opleiding niet meer staan ingeschreven in het hoger onderwijs.
We kunnen ook het percentage uitgevallen studenten per jaar bekijken. Dan zien we dat in 2014
21 procent van de deeltijdstudenten na een jaar is uitgevallen en bijna 24 procent van de voltijd
studenten. Zie Figuur B19. Dit is hoger dan de uitval van voltijd hbo bachelor studenten in het
totale hoger onderwijs (17%). De uitval onder deeltijdstudenten was tot en met 2013 iets hoger
dan de uitval van voltijdstudenten. In 2014 geldt dat omgekeerd; de uitval onder voltijdstudenten
is iets hoger (24%) dan onder deeltijdstudenten (21%). In het totale hoger onderwijs viel in dat
jaar 24 procent van de deeltijd studenten uit.
Figuur B19: Sector Onderwijs: percentage uitval (na een jaar) uit bekostigde
tweedegraadslerarenopleidingen hbo, naar voltijd en deeltijd, 2010-2014
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Bij de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo vallen meer studenten met een mbo-vooropleiding uit
dan studenten met een havo-vooropleiding. Figuur B19 laat dat zien. Dit heeft er wellicht mee te
maken dat het voor studenten uit het mbo lastiger is om te voldoen aan de vakinhoudelijke eisen
die worden gesteld. Het verschil in uitvalpercentage tussen deze twee groepen is niet zo groot als
het verschil tussen beide studentengroepen in het totale hoger onderwijs. Daar is de uitval onder
mbo’ers 10 procentpunt hoger dan bij de havisten.
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Figuur B20: sector Onderwijs: percentage uitval (na een jaar) uit bekostigde voltijd
tweedegraadslerarenopleidingen hbo, naar vooropleiding, 2010-2014
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In het totale hoger onderwijs bedraagt de uitval van mannen ongeveer 20 procent.
De uitval bij de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo loopt met een uitvalpercentage van 25
procent bij de mannen en 19 procent bij de vrouwen in 2014 vrijwel synchroon aan het beeld in de
sector Onderwijs.
Bij de voltijd-bacheloropleidingen in deze subsector is de uitval van mannen in 2014 bijna 27
procent en dat van vrouwen bijna 21 procent. Zie Figuur B21.
Figuur B21: sector Onderwijs: percentage uitval (na een jaar) uit bekostigde voltijd
tweedegraadslerarenopleidingen hbo, naar mannen en vrouwen, 2010-2014
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Studenten met een niet-westerse achtergrond in de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo vallen
vaker uit dan studenten met een westerse achtergrond. Deze studenten vallen minder vaak uit dan
voltijd hbo-bachelorstudenten met een niet-westerse achtergrond in het totale hoger onderwijs. De
tweedegraads lerarenopleidingen vinden het belangrijk om het studiesucces en diplomarendement
van mbo’ers en studenten met een niet-westerse achtergrond te verhogen. Zie Opleiden voor de
toekomst. Lerarenopleidingen 2015-2018. Vereniging Hogescholen 2015.
Figuur B22: Sector Onderwijs: percentage uitval (na een jaar) uit bekostigde voltijd
tweedegraadslerarenopleidingen hbo en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo
bachelor), naar studenten met een westerse en een niet-westerse achtergrond, 2010-2014
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Tijdens de studie: veranderen van opleiding
We zagen hiervoor dat van de groep voltijd studenten die in 2010 startte met een tweedegraadslerarenopleiding hbo, na vijf jaar bijna 25 procent is overgestapt naar een andere opleiding.
We kunnen ook het percentage switchers per jaar bekijken. Dat is het percentage voltijd studenten
dat na een jaar ingeschreven te hebben gestaan bij een tweedegraadslerarenopleiding hbo, het
jaar daarop staat ingeschreven bij een andere opleiding.
Het percentage voltijd studenten dat na een jaar van opleiding wisselt is voor studenten in
tweedegraads lerarenopleidingen hbo in 2014 ruim 25 procent. Dat percentage ligt 6 procentpunt
hoger dan in het totale hbo onderwijs dat jaar. In de jaren ervoor lag het percentage studenten dat
van opleiding wisselde bij de tweedegraads leraenopleidingen ook hoger dan in het totale hboonderwijs. Zie Figuur B23. Een verklaring voor het gegeven dat veel studenten wisselen van studie,
is volgens de opleidingen dat niet alleen studenten starten met de opleiding die bewust kiezen voor
het leraarschap, maar ook studenten die kiezen voor het vakgebied zelf (bijvoorbeeld omdat zij het
vak geschiedenis zo interessant vinden). Tijdens stages die al vanaf het eerste leerjaar centraal
staan, komen deze studenten er soms achter dat het leraarschap, het beroep, niet bij ze past.
Figuur B23: Sector Onderwijs: percentage studenten dat na een jaar naar een andere opleiding
overstapt, in bekostigde voltijd tweedegraadslerarenopleidingen hbo en het totale hoger onderwijs
(bekostigd voltijd hbo bachelor), 2010-2014
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In de tweedegraads lerarenopleidingen hbo switchen vooral de studenten met een havovooropleiding. Van deze groep switchte 40 procent van het jaar 2010 en 33 procent in 2014. Bij de
tweedegraads-lerarenopleidingen hbo neemt het percentage studenten met een mbo-vooropleiding
dat naar een andere opleiding overstapt, in de loop van de jaren af. Bij studenten met een havo
vooropleiding is, het percentage switchers de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Bij
studenten met een vwo-vooropleiding neemt het percentage toe. Zie Figuur B24.
Figuur B24: Sector Onderwijs: percentage studenten van bekostigde voltijd
tweedegraadslerarenopleidingen hbo dat na een jaar naar een andere opleiding overstapt, naar
vooropleiding, 2010-2014
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Bij de tweedegraads-lerarenopleidingen hbo veranderen mannen vaker van opleiding dan vrouwen.
In 2014 is het verschil zo’n 3 procentpunt. Bijna 24 procent van de vrouwen verandert in het
eerste jaar van opleiding en ruim 27 procent van de mannen.
Figuur B25: Sector Onderwijs: percentage studenten van bekostigde voltijd
tweedegraadslerarenopleidingen hbo dat na een jaar naar een andere opleiding overstapt, naar
mannen en vrouwen, 2010-2014
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De switch onder studenten met een niet-westerse achtergrond bij de
tweedegraadslerarenopleidingen hbo is in 2013 en 2014 even hoog als in het totale hbobacheloronderwijs. Voor studenten met een westerse achtergrond zien we dat de switch in de
subsector een stuk hoger ligt dan in het totale hbo-bacheloronderwijs.
De switch onder studenten met een niet-westerse achtergrond in de
tweedegraadslerarenopleidingen hbo daalt de afgelopen jaren van bijna 37 procent in 2010 naar 28
procent in 2014. De switch onder studenten in deze subsector met een westerse achtergrond blijft
in deze jaren min of meer gelijk en staat in 2014 op ruim 24 procent.
Figuur B26: Sector Onderwijs: percentage studenten van bekostigde voltijd hbo
bacheloropleidingen dat na een jaar naar een andere opleiding overstapt, naar studenten met een
westerse en een niet-westerse achtergrond, in tweedegraadslerarenopleidingen hbo en het totale
hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor)
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n.w.a.: Studenten met een niet-westerse achtergrond
w.a.: Studenten met een westerse achtergrond
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Als studenten wisselen van studie kunnen zij kiezen voor een opleiding buiten de sector Onderwijs.
Van de studenten die in 2014 kozen voor een andere opleiding dan de tweedegraadslerarenopleidingen hbo (bijna 25%), is ruim 17 procent overgestapt naar een opleiding buiten de
sector Onderwijs. Ruim 7 procent van de 25 procent heeft dus opnieuw voor een studie in de sector
Onderwijs gekozen.
Uit de analyses blijkt dat in 2014 studenten met een vwo-vooropleiding vaker overstappen naar
een opleiding in een andere sector vergeleken met studenten die een mbo- of havovooropleiding
hebben. In de jaren ervoor waren het de studenten met een havo-achtergrond die het vaakst
overstapten naar een opleiding in een andere sector. Bij de groep vwo’ers steeg de switch van 18
procent in 2013 naar bijna 25 procent in 2014, een opvallende verandering.
De switch van de studenten met een havo-vooropleiding naar een opleiding in een andere sector is
van gedaald van 28 procent in 2010 n aar 23 procent in 2014.
De switch naar een opleiding in een andere sector is het laagst bij de mbo’ers.
Figuur B27: Sector Onderwijs: percentage studenten van bekostigde voltijd
tweedegraadslerarenopleidingen hbo dat na een jaar naar een andere opleiding overstapt in een
andere sector dan de sector Onderwijs, naar vooropleiding, 2010-2014
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Studiesucces: rendement
In 2015 heeft 22 procent van de groep studenten die in 2010 startte een diploma gehaald aan de
tweedegraads-lerarenopleidingen hbo en ruim zeven procent heeft een diploma gehaald bij een
andere opleiding.
Als we in 2015 niet het percentage gediplomeerden van de startgroep uit 2010 nemen maar het
percentage gediplomeerden van de startgroep uit 2010 die ook na een eerste jaar doorging met de
studie, ligt dit zogenaamde diplomarendement, op 35 procent in plaats van 22 procent. Anders
gezegd: het diplomarendement van de herinschrijvers is vijf jaar na de start van de studie 35
procent. Dit geldt voor de groep studenten die in 2010 met de studie begon.
Het rendement is in de afgelopen jaren gedaald, maar ligt hoger dan gemiddeld bij hbo-bachelors.
Voor het totale hoger onderwijs ligt dat voor de groep die in 2010 is gestart op 60 procent (hbo
voltijd bachelorstudenten).
Het rendement van studenten met een vwo-vooropleiding was van de groepen die startte in 2006,
2007 en 2008 een stuk hoger dan van studenten met een havo- of mbo-vooropleiding. Vanaf de
groep studenten die in 2008 met de studie startte, daalt het rendement van de groep studenten
met een vwo-vooropleiding van 61 procent naar 47 procent voor de groep die in 2009 begon. Het
percentage ligt bij de groep die in 2010 de studie aanving 5 procentpunt boven het rendement van
studenten met een mbo vooropleiding. Het rendement van mbo’ers die in 2009 of 2010 startte, is
gestegen van bijna 36 procent naar 43 procent. In de jaren daarvoor kende daalde het rendement
van deze groep nog; van bijna 49 procent rendement bij de groep die in 2006 met de studie
startte, tot bijna 36 procent bij de groep die in 2009 startte. Een daling van 13 procentpunten in
drie jaar.
Figuur B28: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) na nominale studieduur plus
één jaar, van studenten van bekostigde voltijd tweedegraads-lerarenopleidingen hbo, naar
vooropleiding, 2010-2014
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Bij de mannen zien we een daling in het rendement vanaf de groep die in 2006 startte tot aan de
groep die in 2008 startte. Vanaf de groep die in 2009 startte halen mannen weer iets vaker binnen
vijf jaar een diploma. Voor de groep die in 2010 startte is het rendement 27 procent.
Bij de vrouwen ligt het rendement flink hoger. De groep vrouwen die in 2010 startte, kende een
rendement van 41 procent. Vanaf de groep die in 2007 startte, daalt het rendement bij de vrouwen
gaan tot 38 procent in 2009. De groep die in 2010 startte haalde voor het eerst weer een hoger
rendement dan de groep van het jaar ervoor.
Figuur B29: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) na nominale studieduur plus
één jaar, van studenten van bekostigde voltijd tweedegraads-lerarenopleidingen hbo, naar mannen
en vrouwen, 2006-2010
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Het rendement van studenten met een westerse en van studenten met een niet-westerse
achtergrond ligt lager dan in het totale hoger onderwijs bij deze groepen. Voor de studenten met
een westerse achtergrond is het verschil tussen de sector Onderwijs en het totale hoger onderwijs
27 procentpunten. De groep studenten met een westerse achtergrond die in 2010 startte kende in
de sector Onderwijs een rendement van 36 procent. In het totale hoger onderwijs was dat 63
procent. De groep studenten met een niet-westerse achtergrond die in 2010 startte kende in de
sector Onderwijs een rendement van 27 procent. In het totale hoger onderwijs was dat bijna 43
procent. Een verschil van 16 procentpunten.
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Figuur B30: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) na nominale studieduur plus
één jaar, voor debekostigde tweedegraads-lerarenopleidingen, uitgesplitst naar achtergrond

80%
70%
60%
2e graads hbo, n.w.a.
2e graads hbo, w.a.

50%

totaal ho, n.w.a.
40%

totaal ho, w.a.

30%
20%
2006

2007

2008

2009

2010
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w.a.: studenten met een westerse achtergrond
n.w.a.: Studenten met een niet-westerse achtergrond
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Studiesucces: aantal diploma’s
We kunnen niet alleen naar de percentages afgestudeerden, het rendement, kijken maar ook naar
het aantal diploma’s dat per jaar is behaald. Dit is ongeacht wanneer een student gestart is met de
opleiding.
Het totaal aantal diploma’s liep in 2012 terug. Dat jaar zijn 650 minder diploma’s uitgegeven dan in
het jaar ervoor. Na 2012 worden er weer iets meer diploma’s uitgegeven. In 2015 waren dat er
3.072.
Figuur B31: Sector Onderwijs: jaarlijks aantal diploma’s aan bekostigde tweedegraadslerarenopleidingen hbo, naar voltijd, deeltijd en totaal, 2010-2015
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Bron:1cijferHO,DUO;bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
Als we kijken naar de verschillende disciplines dan zien we in Figuur B32 dat het hoogste aantal
diploma’s wordt afgegeven voor maatschappijvakken, gevolgd door de talen en vervolgens de
exacte vakken. Deze disciplines maken in 2015 respectievelijk 36 procent, 31 procent en 17
procent uit van het totaal aantal diploma’s in de sector Onderwijs. Het aantal diploma’s bij de
exacte vakken is tussen 2006 en 2015 toegenomen, dat geldt ook voor de disciplines ‘talen’ en
‘maatschappijvakken’ (alleen voltijd). In 2011 zien we een piek in het aantal diploma’s bij deze
disciplines.
Het aantal diploma’s in de beroepsgerichte en groene vakken in 2015 is in vergelijking met 2006
afgenomen. Zij maken in 2015 respectievelijk 12 procent en 3 procent uit van het totaal. Bij de
groene vakken zien we in 2012 een opvallend klein aantal behaalde diploma’s.
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Figuur B32: Sector Onderwijs: jaarlijks aantal diploma’s aan bekostigde tweedegraadslerarenopleidingen hbo, (voltijd en deeltijd samen) per discipline, 2010-2015
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Baan
Voor de afgestudeerden uit deze subsector liepen de kansen op een baan iets terug. Deze kleine
vermindering van kansen houdt aan voor voltijd studenten, maar niet voor deeltijdstudenten. Zie
Figuur B33.
De kansen voor afgestudeerden uit deeltijdopleidingen op een baan in dezelfde richting als de
studie en een baan op niveau zijn beter dan voor afgestudeerden van voltijdopleidingen. Een
mogelijke verklaring is dat veel deeltijdstudenten tijdens hun studie al als leraar aan een school
werken.
Van de voltijdstudenten die in 2013/2014 afstudeerden in het totale hoger onderwijs (hbo
bachelor) heeft 94 procent binnen achttien maanden een baan. Bij de tweedegraadslerarenopleidingen was dat 95 procent. 78 procent van de voltijd studenten in het hoger onderwijs
(hbo bachelor) heeft een baan op niveau en 75 procent van de studenten heeft ook in baan in de
aan de studie verwante richting. Onder studenten van tweedegraads-lerarenopleidingen was dat
respectievelijk 90 en 93 procent.
Figuur B33: Sector Onderwijs: percentage afgestudeerden in de bekostigde tweedegraadslerarenopleidingen hbo dat binnen achttien maanden na afstuderen een baan heeft, een baan heeft
in de richting van de opleiding en een baan heeft op niveau, 2007/2008-2013/2014
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Bron: HBO-monitor 2016, ROA, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Deze factsheet geeft voornamelijk informatie over het bekostigd onderwijs. De
indicatoren ‘aanbod van opleidingen’, ‘aanraders’, ‘tevredenheid over docenten’ en
‘onderwijskwaliteit’ geven ook informatie over het niet-bekostigd onderwijs.

De eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master zijn bedoeld voor leraren die na hun
tweedegraads bevoegdheid een eerstegraads bevoegdheid willen halen. Gediplomeerden
van deze opleiding zijn bevoegd voor het voortgezet onderwijs voor het vak dat ze
gevolgd hebben. Met een eerstegraads bevoegdheid mag een docent lesgeven aan:
• alle klassen van havo en vwo;
• het vmbo;
• beroepsonderwijs en volwasseneducatie;
• het praktijkonderwijs.
Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-enantwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-zijn-er

Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2017

223

Samenvattingen en conclusies
De eerstegraads lerarenopleiding hbo-master
Er zijn 44 eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master. Het grootste deel is gericht op
talen (18 opleidingen). Verder zijn 14 opleidingen gericht op maatschappijvakken en 12
op exacte vakken. Deze eerstegraadslerarenopleidingen worden in deeltijd- en/of voltijd
aangeboden; samen 68 opleidingsvarianten. De meeste opleidingen worden in deeltijd
aangeboden. Minder dan 20 procent van de opleidingen wordt in een voltijdvariant
aangeboden. Op één opleiding na worden alle lerarenopleidingen aangeboden door
bekostigde instellingen. Het aantal ingeschreven studenten is in de afgelopen vijf jaar
vrijwel gelijk gebleven.
Onderwijskwaliteit
De eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master die sinds 2011 zijn geaccrediteerd, zijn
allemaal met een ‘voldoende’ beoordeeld. Ongeveer een derde ontving het oordeel 'goed'
op de indicator 'beoogde eindkwalificaties' en alle opleidingen (op één na die geen
oordeel kreeg) werden met 'voldoende' beoordeeld op de indicator 'gerealiseerde
eindkwalificaties'.
Studenttevredenheid
Ongeveer 70 procent van de studenten zou de opleiding aan anderen aanraden. Het
percentage tevreden studenten op deze indicator is daarmee iets gestegen.
Afgestudeerden van eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master zijn positiever dan
studenten die hun opleiding nog niet hebben afgerond, zo blijkt uit onderzoek van de
inspectie: 80 procent van de afgestudeerden zou de opleiding aanraden aan anderen.
Veel afgestudeerden zijn tevreden over het niveau van de opleiding als geheel en het
(vakinhoudelijk) niveau van de tentamens en opdrachten.
Als het gaat om de docenten zijn de studenten vooral tevreden over hun inhoudelijke
kennis en in mindere mate over hun didactische kwaliteit. Ook afgestudeerden blijken uit
het inspectieonderzoek de theoretische kennis van docenten te waarderen. Zij zijn
minder tevreden over de praktische kennis die docenten hebben over de bovenbouw van
havo/vwo, een vijfde deel van de afgestudeerden is daar ontevreden over.
Ongeveer de helft van de studenten is tevreden over de praktijkgerichtheid van de
opleiding. Dat is minder dan bij andere deeltijdopleidingen in het hoger
beroepsonderwijs. Over de voorbereiding op de beroepspraktijk zijn nog minder
studenten tevreden.
Bijna driekwart van de afgestudeerden is tevreden over de basis die de opleiding biedt
voor verdere ontwikkeling en bijna twee derde is tevreden over de start die de opleiding
biedt op de arbeidsmarkt. Van de afgestudeerden die meededen met onderzoek van de
inspectie voelt vier vijfde deel zich door de lerarenopleiding voldoende voorbereid op
lesgeven in de bovenbouw van het havo/vwo. De afgestudeerden zijn erg tevreden over
de vakkennis en de vakdidactiek die de opleiding aanbiedt, onderwerpen die de kern van
de opleiding vormen. Veel pedagogisch-didactische onderwerpen worden overigens niet
aangeboden binnen de eerstegraadslerarenopleiding hbo omdat die in de
tweedegraadslerarenopleiding thuis zouden horen. We zien echter dat sommige
onderwerpen nu tussen wal en schip vallen: zowel eerstegraads afgestudeerden in het
hbo als tweedegraads afgestudeerden voelen zich niet voldoende voorbereid op het
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ontwikkelen van toetsen en examenopgaven, het inspelen op verschillen tussen
leerlingen en het bieden van maatwerk.
Start, tijdens- en na de studie
Toelating tot een eerstegraadslerarenopleiding hbo-master vereist dat de student al een
opleiding in het hoger onderwijs heeft gevolgd. Het aantal eerstejaarsstudenten voor een
eerstegraadsopleiding hbo-master bedroeg 650 in 2015. Dat waren er wat meer dan het
jaar ervoor, maar minder dan het hoogste aantal (700) in 2013. Het percentage
studenten dat na het eerste studiejaar in de eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master
stopt met studeren in het hoger onderwijs was in 2014 bijna 15 procent. Dat percentage
ligt iets onder de gemiddelde uitval in het totale hoger onderwijs. Het rendement van de
opleiding van anderhalf jaar is na drie jaar 38 procent voor de groep die in 2010 startte
en 34 procent voor de groep die in 2012 met de opleiding begon.
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De eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master
Er zijn 44 eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master. Het grootste deel is gericht op
talen (18 opleidingen). Dit aantal blijft constant. Verder zijn 14 opleidingen gericht op
maatschappijvakken en 12 op exacte vakken. Het aantal opleidingen binnen
maatschappij neemt na 2012 af en de opleidingen exact nemen iets toe.
Het merendeel van de eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master wordt in 2015 in
deeltijd aangeboden. Het aanbod in voltijd is veel kleiner met bovendien relatief veel
opleidingen waar in 2015 geen studenten staan ingeschreven.
Figuur C3: Sector Onderwijs: aantal bekostigde en niet-bekostigde eerstegraads lerarenopleidingen
hbo-master (brin isat, voltijd en deeltijd samengenomen), naar subsubsector, 2011-2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO

Als we de opleidingen uitsplitsen naar opleidingsvarianten dan zien we 68
opleidingsvarianten waarvan er 55 bekostigde deeltijd-varianten zijn.
Figuur C1: Sector Onderwijs: aantal opleidingsvarianten (brin-isat, voltijd en deeltijd apart) van
eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master, naar bekostigd en niet-bekostigd, voltijd en deeltijd,
2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO

Na 2008 daalt in het bekostigd onderwijs het aantal opleidingsvarianten. Dat geldt vooral
voor het aantal deeltijdopleidingen, dat van van 99 in 2008 naar 58 in 2009 terugloopt.
Vanaf 2009 is het aanbod van zowel voltijd- als deeltijdvarianten redelijk stabiel qua
aanbod.
Binnen het niet-bekostigd onderwijs is het aanbod in deze sector gering en schommelt
tussen de één en drie opleidingsvarianten.
Figuur C2: Sector Onderwijs: aantal eerstgraadslerarenopleidingen hbo-master, naar bekostigd en
niet-bekostigd, voltijd- en deeltijdvarianten, 2006-2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO

De afname van de deeltijdvarianten vinden we bij de talen (Engels, Frans, Nederlands,

Spaans, Duits), in de maatschappijvakken (Geschiedenis, Aardrijkskunde, Godsdienst,
Economie, Algemene Economie, Bedrijfseconomie) en in de exacte vakken (Wiskunde,
Natuurkunde, Biologie, Scheikunde).
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Inschrijvingen
Het aantal ingeschreven studenten aan de aan de eerstegraads hbo master opleidingen
is in de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Wel waren er in 2012 bijna 200
inschrijvingen minder dan het jaar ervoor. In 2011 waren er bijna 2.350 studenten
ingeschreven, evenveel als in 2015. Het percentage inschrijvingen in gehele sector
Onderwijs is tussen 2011 en 2015 met 14 procent afgenomen. In het totale hoger
onderwijs is het aantal studenten in die periode juist gegroeid (22%)
Informatie over het aantal nieuwe studenten per jaar (de instromers) is te vinden in het
hoofdstuk ‘starten met de studie’.
Figuur C4: Sector Onderwijs: aantal inschrijvingen per jaar in de eerstegraads lerarenopleidingen
hbo-master, 2011-2015
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Bron: BRON-HO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Onderwijskwaliteit: accreditaties
Er zijn in de loop van de tijd 43 bestaande opleidingen geaccrediteerd, waarvan 2 nietbekostigde opleidingen. Ook zijn er 2 nieuwe (bekostigde) opleidingen geaccrediteerd.
Dit zijn bekostigde opleidingen.
Een deel van deze accreditatie is met kader 2003 uitgevoerd en ander deel met kader
2010 of 2014. De opleidingen die met kader 2010 of 2014 zijn geaccrediteerd hebben
alle 19 een ‘voldoende’ gehaald.
Op de onderdelen beoogde en gerealiseerde eindkwalificaties wordt ook voornamelijk
‘voldoende’ behaald zo is te zien in Figuur C5.
De opleidingen eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master worden in 2017 of 2018
opnieuw bezocht door de visitatiepanels.
Figuur C5: Sector Onderwijs: oordelen beoogde eindkwalificaties (links) en gerealiseerde
eindkwalificaties (rechts) van bekostigde en niet-bekostigde opleidingen actief in 2013/2014 en/of
2014/2015 naar kader 2010 en 2014* voor de subsector eerstegraadslerarenopleidingen hbomaster
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Bron: NVAO, bewerkt door de Inspectie van het Onderwijs, 2016
* In de loop van de tijd heeft de NVAO verschillende beoordelingskaders gebruikt. Het kader 2003
en kader 2010 beoordelen een opleiding op verschillende punten, waardoor de uitkomsten niet te
vergelijken of bij elkaar op te tellen zijn. De kaders 2010 en 2014 zijn wel vergelijkbaar.

Het aantal accreditaties komt niet overeen met het hiervoor genoemde aantal
eerstegraads lerarenopleidingen. Het verschil komt wordt veroorzaakt door een aantal
factoren. Deze zijn beschreven bij de indicator Accreditaties.
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Tevredenheid: studie aanraden
Het percentage studenten dat de opleiding aan anderen zou aanraden is de laatste twee
jaar gelijk gebleven. Het is iets hoger dan de drie gemeten jaren daarvoor. Het gaat hier
om studenten die nog met de opleiding bezig zijn. Afgestudeerden zijn apart bevraagd.
Voor het totale hoger beroepsonderwijs lagen de percentages op 72 procent aanraders
voor de deeltijdopleiding en 76 procent voor de voltijdopleiding.
Figuur C6: Sector Onderwijs: gestapeld percentage studenten aan bekostigde deeltijd
eerstegraads-lerarenopleidingen hbo-master dat de opleiding al dan niet zou aanraden aan familie
of vrienden, naar wel, misschien en niet aanraden, 2012-2016
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

In onderzoek van de inspectie onder afgestudeerden (Beginnende leraren kijken terug,
deel 4) zijn vragen gesteld over hoe afgestudeerden de opleiding ervaren hebben.
Reacties op een aantal van deze vragen worden weergegeven bij ‘Tevredenheid: over
docenten’, ‘Tevredenheid: over praktijkaspecten’ en ‘Tevredenheid: over de
voorbereiding op de beroepspraktijk’..
Het percentage afgestudeerden van eerstegraadslerarenopleidingen hbo dat de opleiding
zou aanraden ligt op 80 procent. Over het niveau van de opleiding als geheel en het
(vakinhoudelijk) niveau van de tentamens en opdrachten is eveneens vier vijfde deel
tevreden. Ongeveer een tiende deel van de afgestudeerden is niet tevreden.
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Tevredenheid: over docenten
De studenten in deze groep opleidingen zijn het meest tevreden over de inhoudelijke
kennis van de docenten. Zo’n 84 procent van de studenten is daar in 2016 tevreden
over. De indicator waar studenten in eerstegraads lerarenopleidingen hbo-masters het
minst tevreden over zijn is de didactische kwaliteit van docenten. Hierover is 61 procent
van de studenten tevreden in 2016. In 2014 was maar 52 procent van de studenten hier
tevreden over. In 2016 nam het percentage ten opzichte van 2015 iets af, zoals is
weergegeven met de groene stippellijn (zie Figuur C7).
In het totale hoger onderwijs (bekostigde voltijd bachelor opleidingen) zijn de studenten
het meest tevreden over de kennis van docenten over de beroepspraktijk (72%) en het
minst tevreden over de didactische kwaliteiten van docenten (57%). In de bekostigde
deeltijdopleidingen zijn studenten het meest tevreden over de inhoudelijke kennis van de
docenten (73%) en het minst over de didactische kwaliteit (61%).
Figuur C7: Sector Onderwijs: percentage studenten aan bekostigde deeltijd eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master dat (zeer) tevreden is over de vier aspecten van tevredenheid
over docenten, 2012-2016 (n>50)
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

De inspectie heeft in onderzoek onder afgestudeerden onder meer gevraagd hoe
afgestudeerden van eerstegraadslerarenopleidingen hbo oordelen over de docenten van
de opleiding die zij hebben gevolgd (Beginnende leraren kijken terug, deel 4). Daaruit
blijkt dat ruim vier vijfde deel van de afgestudeerden tevreden is over de theoretische
kennis van docenten. Het percentage dat ontevreden is, is verwaarloosbaar klein.
Bij de vraag naar de praktische kennis van docenten lag de focus op het werkveld waar
de opleiding voor opleidt: de bovenbouw van havo/vwo. De tevredenheid van
afgestudeerden hierover is een stuk lager dan over de theoretische kennis: 64 procent is
hier tevreden over, een vijfde deel is dat niet.
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Tevredenheid: over praktijkaspecten
Studenten uit eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master in de sector Onderwijs zijn
tevredener over de praktijkgerichtheid van de opleiding dan over de beroepsgerichtheid
ervan. Deze sector kent voor het grootste deel deeltijdstudenten. De
tevredenheidspercentages op de twee indicatoren lopen wel steeds verder uiteen; in
2010 lag het percentage bij beide rond de 44 procent, de tevredenheid over de
praktijkgerichtheid nam over de jaren daarna toe, terwijl die over de beroepspraktijk in
die jaren gelijk bleef met een dip in 2013.
In het totale hoger onderwijs (bekostigde voltijd hbo-masteropleidingen) is de
tevredenheid over de praktijkgerichtheid in 2016 66 procent. Voor de deeltijdopleidingen
is dat 67 procent. Voor de indicator contact met de beroepspraktijk geldt dat 50 procent
van de voltijd studenten in het totale hbo-bacheloronderwijs tevreden is en 52 procent
van de deeltijdstudenten.
Figuur C8: Sector Onderwijs: percentage studenten van bekostigde deeltijd eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master dat (zeer) tevreden is over de praktijkgerichtheid en het contact
met de beroepspraktijk tijdens de opleiding, 2010-2016

70%
65%
60%
55%
praktijkgerichtheid

50%

beroepspraktijk

45%
40%
35%
30%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

De eerstegraadsopleiding hbo is bedoeld voor studenten die al een
tweedegraadsbevoegdheid hebben behaald. Een groot deel van deze studenten werkt in
het onderwijs en leert door opdrachten de nieuw verworven kennis en vaardigheden toe
te passen in de praktijk. In het inspectieonderzoek onder afgestudeerden (Beginnende
leraren kijken terug, deel 4) zijn vragen gesteld over de begeleiding van de stage of het
werkplek-leren door respectievelijk de opleiding en de (stage-)school. Een deel van de
afgestudeerden gaf aan dat dit niet van toepassing was op hun situatie. Daarnaast is
bijna 60 procent tevreden over de begeleiding vanuit de school, slechts 8 procent is dat
niet. De tevredenheid over de begeleiding door de opleiding is lager: 48 procent is hier
tevreden over, ruim een vijfde deel (22%) is dat niet.
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Tevredenheid: over de basis die de opleiding biedt
De studenten in de eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master zijn vaker tevreden over
de basis die de opleiding biedt voor de verdere ontwikkeling op de arbeidsmarkt (73%)
dan over de basis die de opleiding biedt voor de start op de arbeidsmarkt (64%
tevreden).
In vergelijking met de gemiddelde student in het deeltijd hbo-masteronderwijs zijn de
studenten in de eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master vaker tevreden over de basis
die de opleiding biedt voor de start op de arbeidsmarkt. De studenten in de eerstegraads
lerarenopleidingen hbo-master zijn veel minder vaak tevreden over de basis die de
opleiding vormt voor de verdere ontwikkeling op de arbeidsmarkt in vergelijking met de
gemiddelde hbo-masterstudent. Zie Figuur C9.
Figuur C9: Sector Onderwijs: percentage studenten van bekostigde deeltijd eerstegraadslerarenopleiding hbo-master dat (zeer) tevreden is over de basis die de opleiding biedt voor de
start op de arbeidsmarkt en de basis die de opleiding biedt voor de verdere ontwikkeling op de
arbeidsmarkt, naar subsector en het totale hoger onderwijs (bekostigd deeltijd hbo master),
2007/2008-2013/2014
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Tevredenheid: over de voorbereiding op de beroepspraktijk
In de afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzocht hoe tevreden
recentelijk afgestudeerden zijn over de voorbereiding door hun pabo of lerarenopleiding
op het geven van onderwijs. De resultaten van het onderzoek onder afgestudeerden van
eerstegraadslerarenopleidingen hbo zijn beschreven in het rapport Beginnende leraren
kijken terug, deel 4. We vatten hier de voornaamste conclusies samen.
Alles overziende voelt ruim 80 procent van de afgestudeerden zich door de
lerarenopleiding voldoende voorbereid op lesgeven in de bovenbouw van het havo/vwo;
slechts 8 procent is niet tevreden.
Net als afgestudeerden van andere typen lerarenopleidingen zijn de afgestudeerden van
de eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master over het algemeen erg tevreden over de
vakkennis en de vakdidactiek die zij aangeboden krijgen. Deze onderwerpen vormen de
kern van de opleiding. Ook vinden veel afgestudeerden dat zij voldoende hebben geleerd
om bij te dragen aan het verbeteren van het curriculum en om praktijkonderzoek te
doen.
Omdat de eerstegraadslerarenopleiding hbo bedoeld is voor studenten die al een
tweedegraadsbevoegdheid hebben behaald, worden veel pedagogisch-didactische
onderwerpen bij de eerstegraadsopleiding niet (meer) aangeboden. Toch komen ook
ervaren leraren situaties tegen waar zij in hun tweedegraadsopleiding weinig over
geleerd hebben. Bijna een derde deel van de afgestudeerden vindt dat zij in de
eerstegraadslerarenopleiding hbo te weinig hebben geleerd over het ontwikkelen van
toetsen en examenopgaven. Daarnaast voelt bijna de helft van de afgestudeerden zich
door de opleiding niet voldoende voorbereid om het onderwijs aan te passen aan
leerlingen met een achterstand (40% tevreden, 42% ontevreden) of een voorsprong
(38% tevreden, 45% ontevreden). Op het bieden van maatwerk aan leerlingen met leerof gedragsproblemen voelt slechts een vijfde deel zich voldoende voorbereid door de
opleiding, een ruime helft zegt daar niet voldoende over geleerd te hebben. Ook bij de
tweedegraadsopleidingen hbo zijn afgestudeerden niet erg tevreden over deze
onderwerpen. Ze lijken daarmee tussen wal en schip te vallen.
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Starten met de studie
De eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master zijn vooral gericht op studenten die
daarnaast werken als leraar in het voortgezet onderwijs. Studenten stromen
hoofdzakelijk in deeltijdopleidingen in. Zie figuur C10. Sinds 2015 zijn er ook enkele
voltijdopleidingen, met name voor tekortvakken.
Figuur C10: Sector Onderwijs: aantal instromende studenten (direct en indirect*) in bekostigde
eerstegraadslerarenopleiding hbo-master, naar voltijd en deeltijd, 2011-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
* Met de term directe instroom duiden we studenten aan die niet alleen voor het eerst aan de
betreffende opleiding beginnen maar ook voor het eerst in het hoger onderwijs staan ingeschreven.
Dit zijn bijvoorbeeld studenten die uit het voortgezet onderwijs of het mbo komen. Indirect
instromende studenten is een aanduiding voor de groep die al eerder in het hoger onderwijs stond
ingeschreven in een andere studie, maar zich nu voor het eerst heeft ingeschreven voor de
betreffende opleiding.
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Tijdens de studie
De eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master zijn hoofdzakelijk deeltijdopleidingen van
90 studiepunten. Omdat de meeste studenten werken naast hun studie gaan de
opleidingen uit van een studieduur van tweeënhalf tot drie jaar. Daarbij zijn er
mogelijkheden voor studenten om te versnellen wanneer meer tijd beschikbaar is voor de
studie.
Om de ontwikkeling van een specifieke groep studenten te volgen analyseren we de
metingen van de groep studenten die in 2010 startte met de opleiding.
Na vijf jaar, in 2015, heeft ruim 57 procent van de groep deeltijdstudenten die in 2010
startte een diploma gehaald aan de opleiding waar ze begonnen. Dit is weergegeven met
het blauwe vlak (zie Figuur C11).
Bijna 16 procent studeert nog, bijna 14 procent daarvan aan de
eerstegraadslerarenopleiding hbo-master waar ze mee startte (oranje vlak). Vrijwel geen
studenten zijn van studie gewisseld, studeren een andere opleiding studeren of zijn daar
al afgestudeerd. Er is dan ook geen geel en vrijwel geen groen in de figuur (1%).
25 procent studeert niet meer in het hoger onderwijs (roze vlak) en is daarmee
uitgevallen (zie Figuur C11).
Figuur C11: Sector Onderwijs: gestapeld percentage studenten in bekostigde deeltijd
eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master dat gedurende vijf jaar na de start van de opleiding in
2010, uitvalt, een diploma haalt aan deze of een andere opleiding, niet meer studeert of aan een
andere opleiding studeert
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Tijdens de studie: uitval studenten
We lazen eerder dat van de totale groep deeltijdstudenten die in 2010 met een
eerstegraadslerarenopleiding hbo-master is gestart, is 25 procent na vijf jaar uitgevallen.
Dat betekent dat zij niet meer staan ingeschreven in het hoger onderwijs.
We kunnen ook voor ieder startjaar het percentage uitgevallen deeltijdstudenten na een
jaar bekijken. Dan zien we dat in 2014 bijna 15 procent van de deeltijdstudenten in
eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master na een jaar is uitgevallen. Zie Figuur C12. In
het totale hoger onderwijs is dat 17 procent van de deeltijdstudenten.
Opvallend is dat in 2014 veel minder deeltijdstudenten bij de
eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master na een jaar uitvallen. In eerdere jaren is de
uitval bij deze opleidingen steeds hoger dan het gemiddelde van de sector (deeltijd hbomaster). In 2014 is de uitval bij deze opleidingen met bijna 15 procent echter lager dan
het gemiddelde van 17 procent in de sector.
Figuur C12: Sector Onderwijs: percentage uitval, na een jaar, uit bekostigde deeltijd eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master en het totale hoger onderwijs (bekostigd deeltijd master hbo),
2010-2014
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Studiesucces: rendement
Na vijf jaar, in 2015, heeft 58 procent van de groep deeltijdstudenten die in 2010 startte
een diploma gehaald. Drie jaar na de start ligt het percentage gediplomeerden van
dezelfde groep nog op 38 procent. In die laatste twee jaar haalt een groot deel dus
alsnog een diploma.
Het rendement, drie jaar na de start van de opleiding, bij de deeltijd eerstegraads
lerarenopleidingen hbo-master was in vergelijking met andere jaren opvallend hoog voor
de groep studenten die in 2009 en 2010 startte. Voor de groep die in 2008 begon was
dat rendement bijna 33 procent en voor de groep die in 2010 begon 38 procent. Daarna
is het rendement weer gedaald; de groep studenten die in 2012 startte, haalde een
rendement van 34 procent. Dit is een forse daling. Zeker als in ogenschouw wordt
genomen dat in het totale hoger onderwijs (hbo-ma-dt) alleen in 2010 een lichte daling
wordt waargenomen en vervolgens weer een stijging.
Figuur C13: Sector Onderwijs: percentage gediplomeerden na nominale studieduur plus anderhalf
jaar, voor bekostigde deeltijd eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master (90ects) en het totale
hoger onderwijs (bekostigd deeltijd hbo masters, 90 ects), 2008-2012
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Studiesucces: aantal diploma’s
De vorige paragraaf toonde het percentage afgestudeerden: het rendement van een
groep studenten dat in een bepaald jaar is gestart met de opleiding. In deze paragraaf
kijken we naar het aantal diploma’s dat per jaar is behaald. Dit is ongeacht wanneer een
student gestart is met de opleiding.
Het aantal diploma’s dat in een jaar is behaald bij de eerstegraadslerarenopleidingen
hbo-master is in 2015 440 diploma’s.
In 2011 konden fors meer diploma’s worden uitgereikt dan in 2010 en hebben bijna 550
studenten een diploma behaald. Een stijging van meer dan 150 diploma’s vergeleken met
het jaar ervoor. Een mogelijke verklaring is de dreiging van de langstudeermaatregel. In
2012 daalt het aantal diploma’s weer tot net onder de 400.
Figuur C14: Sector Onderwijs: aantal behaalde diploma’s per jaar aan bekostigde deeltijd
eerstegraadslerarenopleidingen hbo-masters, 2010-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
Binnen het aantal afgegeven diploma’s voor de eerstegraads lerarenopleidingen hbo is de
verhouding tussen de disciplines talen, maatschappijvakken en exacte vakken redelijk evenwichtig:
in 2015 is dat respectievelijk 37 procent, 32 procent en 31 procent van het totaal aantal diploma’s
in de sector Onderwijs.
Bij de disciplines ‘talen’ en ‘maatschappij’ is het aantal diploma’s tussen 2010 en 2015 gestegen.
Bij de exacte vakken is het aantal diploma’s in 2015 lager dan in 2010. In 2011 zien we bij alle
disciplines een stijging in het aantal diploma’s ten opzichte van 2010. Deze is het minst opvallend
bij de exacte vakken. Zie Figuur C15.
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Figuur C15: Sector Onderwijs: aantal behaalde diploma’s per jaar aan bekostigde deeltijd
eerstegraadslerarenopleidingen hbo-masters, naar discipline 2010-2015
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Na de studie
Studenten van de eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master volgen de opleiding vrijwel
altijd naast een baan in het onderwijs. We zien dat terug in de cijfers, de afgestudeerden
hebben in 2013/2014 vrijwel altijd een baan op niveau. De kans op een baan binnen
achttien maanden en op niveau is dit jaar nog weer iets verder gestegen.
De afgestudeerden hebben een iets kleinere kans op een baan in de richting van de
opleiding die ze hebben afgerond.
Van de deeltijd studenten die in 2013/2014 afstudeerden in het totale hoger onderwijs
(hbo bachelor) heeft 99 procent binnen achttien maanden een baan. Bij de eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master was dat ook 99 procent. 93 procent van de deeltijd
studenten in het hoger onderwijs (hbo bachelor) heeft een baan op niveau en 94 procent
van de studenten heeft ook in baan in de aan de studie verwante richting. Onder
studenten van eerstegraads-lerarenopleidingen hbo master was dat respectievelijk bijna
100 en 95 procent.
Figuur C16: Sector Onderwijs: percentage afgestudeerden in de bekostigde deeltijd eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master dat binnen achttien maanden na afstuderen een baan heeft, een
baan heeft in de richting van de opleiding en een baan heeft op niveau, 2007/2008-2013/2014
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Deze factsheet geeft informatie over de twee belangrijkste universitaire
lerarenopleidingen (ulo’s) in het bekostigde onderwijs: ten eerste de master van 120 EC
die kan worden gevolgd na de vakbachelor en ten tweede de masteropleiding van 60 EC
die is bedoeld voor studenten die na hun vakmaster verder willen studeren om leraar te
worden. Wanneer het nodig is om onderscheid te maken spreken we over de een- of de
tweejarige opleiding. We gebruiken de term ulo ook voor de technische universitaire
lerarenopleidingen.

De universitaire lerarenopleidingen leiden tot een eerstegraads bevoegdheid.
Gediplomeerden van deze opleiding zijn bevoegd voor het voortgezet onderwijs voor het
vak dat ze gevolgd hebben. Met een eerstegraads bevoegdheid mag een docent lesgeven
aan:
• alle klassen van havo en vwo;
• het vmbo;
• beroepsonderwijs en volwasseneducatie;
• het praktijkonderwijs.
Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-enantwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-zijn-er
De universiteiten bieden naast de ulo’s ook andere opleidingstrajecten aan voor
studenten die leraar willen worden, zoals Eerst de Klas en de educatieve minor. We
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bespreken deze varianten apart bij ‘Ontwikkelingen binnen de universitaire
lerarenopleidingen’.
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Samenvatting en conclusies
De 140 één- en tweejarige universitaire lerarenopleidingen worden in deeltijd en/of in
voltijd aangeboden, samen 273 opleidingsvarianten. Iets meer dan de helft daarvan is
voltijdvariant. De meeste opleidingen zijn gericht op maatschappijvakken en talen, er zijn
minder opleidingen in het domein van de exacte vakken. Aan de ulo’s staan ongeveer
1.850 studenten ingeschreven, waarvan een vijfde als deeltijdstudenten. Het aantal
ingeschreven studenten is in de afgelopen vijf jaar vrijwel gelijk gebleven. Als we het
aantal opleidingen vergelijken met het aantal inschrijvingen dan wordt duidelijk dat er
veel kleine opleidingen zijn. In de praktijk volgen studenten uit verwante schoolvakken
daarom vaak gezamenlijk onderwijs. De formele indeling van opleidingen gaat in de
toekomst veranderen, de lerarenopleidingen worden geclusterd in drie nieuwe
opleidingen: talen, zaakvakken en exact.
Onderwijskwaliteit
De NVAO stelde half maart 2017 vast dat de kwaliteit van de universitaire
lerarenopleidingen voldoende is. De visitatiepanels zijn tevreden over de eindkwalificaties
van de opleidingen, de curricula, de samenwerking met andere opleidingen en scholen en
het toetsbeleid. Aandachtspunten zijn de visie op leraarschap, het vergroten van de
instroom, de kwaliteit van de vakdidactiek en vakdidacticus en de kwaliteit van de
eindwerken. Bij dit laatste punt speelt mee dat de opleiding een onderzoekscomponent
moet bevatten die vergelijkbaar is met die van andere (universitaire) masteropleidingen,
terwijl de opleiding in eerste instantie bedoeld is voor studenten die het beroep van
leraar willen leren. Dit knelt vooral bij de eenjarige ulo, die wordt gevolgd door studenten
die eerder een vakmaster hebben behaald. Alle universiteiten die nu een eenjarige ulo
aanbieden, streven er daarom naar om op termijn (ook) een tweejarige educatieve
masteropleiding aan te bieden en daar de hoofdroute van te maken.
Tevredenheid
De spanning tussen beroepsvoorbereiding en masterniveau kan een (deel)verklaring zijn
voor het feit dat slechts iets meer dan de helft van de studenten de opleiding aan
anderen zou aanraden. De ulo-studenten zijn daarmee minder tevreden dan studenten
die een andere master volgen in het wetenschappelijk onderwijs. Uit onderzoek van de
inspectie blijkt dat het percentage afgestudeerden van ulo’s dat de opleiding zou
aanraden hoger is: bijna 60 procent.
De tevredenheid van studenten over de praktijkgerichtheid van de opleiding is in de
afgelopen jaren gestegen. In 2016 is bijna driekwart van de studenten tevreden over de
praktijkgerichtheid van de opleiding. Over de voorbereiding op de beroepspraktijk is 80
procent van de studenten tevreden.
Uit studenten enquêtes komt naar voren dat studenten steeds vaker tevreden zijn over
de docenten. Uit inspectieonderzoek onder afgestudeerden blijkt dat driekwart van de
ulo-afgestudeerden tevreden is over de theoretische kennis van docenten. Over de
praktische kennis die docenten hebben over de bovenbouw van havo/vwo zijn veel
minder afgestudeerden tevreden: 56 procent is tevreden, een kwart is dat niet.
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Van de afgestudeerden is bijna 60 procent tevreden over de basis die de opleiding biedt
voor verdere ontwikkeling en over de start die de opleiding biedt op de arbeidsmarkt, zo
blijkt uit analyses van ROA-data. Van de afgestudeerden die meededen met onderzoek
van de inspectie voelt twee derde zich door de lerarenopleiding voldoende voorbereid op
lesgeven in de bovenbouw van het havo/vwo. De afgestudeerden voelen zich veel minder
goed voorbereid op het lesgeven in andere onderwijstypen, zoals de onderbouw van
havo/vwo of het mbo: bijna de helft is tevreden daarover, ruim een kwart niet.
Afgestudeerden van ulo’s zijn zeer tevreden over de stevige inhoudelijke basis die ze
hebben meegekregen in hun vakbachelor of -master. Over de voorbereiding op het
beroep van leraar zijn zij echter minder tevreden dan afgestudeerden van pabo’s en van
eerste- of tweedegraadslerarenopleidingen in het hbo.
Start, tijdens en na de studie
Er starten in 2015 circa 1.100 studenten met een een- of tweejarige ulo. De instroom in
de universitaire lerarenopleidingen bestaat voornamelijk uit studenten die met een wobachelordiploma de voltijd opleiding instromen. Het percentage studenten met een nietwesterse achtergrond is minder dan 10 procent. Het percentage mannen is in 2015 ten
opzichte van 2014 met 7 procentpunten gestegen naar 45 procent.
Ongeveer 12 procent van de studenten stopt in 2014 met studeren in het hoger
onderwijs na het eerste studiejaar aan de universitaire lerarenopleidingen. Studenten
met een hbo-bachelordiploma vallen ongeveer even vaak uit als studenten met een wobachelordiploma.
In 2014 behalen een kleine 1.000 ulo-studenten van een- en tweejarige ulo’s hun
diploma. Wanneer we daarbij de getuigschriften van zij-instromers en deelnemers aan de
trajecten Eerst de Klas en Onderwijstraineeship bij optellen, komt het totale aantal op
ruim 1.000 per jaar. Bijna de helft hiervan wordt behaald in een tekortvak.
Het diplomarendement is hoger bij de eenjarige dan bij de tweejarige opleidingen.
Vrouwen behalen vaker het diploma dan mannen, zo haalt 80 procent van de vrouwen uit
de eenjarige opleiding het diploma binnen één jaar na het einde van de studieduur,
tegenover 70 procent van de mannen. In de tweejarige opleiding geldt dat 65 procent
van de vrouwen binnen één jaar na het einde van de studieduur het diploma haalt.
Vrijwel alle afgestudeerden vinden binnen 18 maanden na afstuderen een baan op
niveau.
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De universitaire lerarenopleidingen (ulo’s)
De subsector universitaire lerarenopleidingen heeft uitsluitend bekostigde wo
masteropleidingen. Het is met 140 instellings-opleidingscombinaties in grootte de tweede
groep binnen de sector onderwijs. Een belangrijke reden voor het grote aantal
opleidingen is dat er voor elk schoolvak een aparte opleiding bestaat. Er zijn veel kleine
opleidingen, in de praktijk volgen studenten uit verwante schoolvakken vaak gezamenlijk
onderwijs.
Er zijn ongeveer evenveel voltijd- als deeltijdvarianten, zie Figuur D1. In 2015 zijn er 216
eenjarige ulo opleidingsvarianten. De anderen zijn tweejarige opleidingsvarianten.
Bij ongeveer een derde van de deeltijdopleidingen staan in 2015 geen studenten
ingeschreven. Een verklaring hiervoor is dat er voor elk vak in het voortgezet onderwijs
een opleiding bestaat. Sommige van deze opleidingen hebben niet elk jaar nieuwe
instroom, maar blijven in stand omdat zij wel een landelijke unieke voorziening vormen.
Denk bijvoorbeeld aan vakken als Fries of Hebreeuws.
Figuur D1: sector Onderwijs: aantal bekostigde opleidingsvarianten (brin-isat, voltijd en deeltijd
apart) van bekostigde universitaire lerarenopleidingen, naar voltijd en deeltijd, 2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO

We zien in Figuur D2 dat zowel in deeltijd als in voltijd het aanbod van
opleidingsvarianten afneemt. De daling zet in na 2008 en na 2010 laat de ontwikkeling in
het aanbod van voltijd- en deeltijdopleidingsvarianten eenzelfde ontwikkeling zien. Dit
komt voor een belangrijk deel omdat opleidingen met een oude- en de nieuwe naam
voorheen tijdelijk naast elkaar bestonden en de oude varianten vervolgens historisch zijn
geworden.
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Figuur D2: sector Onderwijs: aantal bekostigde universitaire lerarenopleidingen, naar voltijd- en
deeltijdvarianten, 2006-2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO

Bekijken we de verdeling van opleidingen naar subsubsectoren dan wordt duidelijk dat de
ulo’s het grootste aanbod hebben aan vakken maatschappij en talen. Dit zijn de twee
grootste subsubsectoren, gevolgd door de subsubsector exact. Het aanbod van
lerarenopleidingen exact is in de gemeten jaren redelijk stabiel. Het aanbod voor
maatschappij en talen laat tussen 2013 en 2014 een daling zien.
Figuur D3: Sector Onderwijs: aantal bekostigde universitaire lerarenopleidingen (brin-isat; voltijden deeltijdvarianten samengenomen), naar subsubsector, 2011-2015
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De indeling van opleidingen gaat in de toekomst veranderen. De lerarenopleidingen
worden geclusterd in drie nieuwe opleidingen: talen, zaakvakken en exact. Hierbij zal
zowel het aantal eenjarige- als tweejarige opleidingen formeel afnemen.

Inschrijvingen aan de ULO’s
Het aantal ingeschreven studenten aan de ulo’s is in de afgelopen jaren vrijwel gelijk
gebleven. In 2011 waren er 1.822 studenten ingeschreven, in 2015 waren dit er vrijwel
evenveel, namelijk 1.858. Ongeveer 20 procent van het aantal ingeschreven studenten
bestaat uit deeltijdstudenten.
Het aantal nieuwe studenten dat jaarlijks in de studies instroomt, wordt in het hoofdstuk
‘starten met de studie’ besproken.
Figuur D4: Sector Onderwijs: aantal inschrijvingen per jaar in de bekostigde universitaire
lerarenopleidingen naar voltijd- en deeltijdopleidingsvarianten, 2011-2015
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Ontwikkelingen binnen de universitaire lerarenopleidingen
De universitaire lerarenopleidingen te maken met een dubbele opdracht. We gaven dit al
aan in de rapporten Beginnende leraren kijken terug, deel 3 (Inspectie van het Onderwijs
2016) en Van verleden naar toekomst: de universitaire lerarenopleidingen (Inspectie van
het Onderwijs en NVAO, 2016). De ulo’s bereiden studenten voor op het beroep van
leraar. Dit gebeurt binnen een masteropleiding, wat betekent dat de opleiding een
onderzoekscomponent moet bevatten die vergelijkbaar is met die van andere
(universitaire) masteropleidingen. Die dubbele opdracht levert een spanning op tussen
beroepsvoorbereiding en masterniveau, vooral bij de eenjarige ulo. Binnen de eenjarige
ulo doen studenten een masteronderzoek gericht op het leraarschap, nadat zij in hun
vakmaster eerder een masteronderzoek hebben uitgevoerd voor het betreffende vak.
Alle universiteiten die nu een eenjarige ulo aanbieden, streven ernaar om op termijn
(ook) een tweejarige educatieve masteropleiding aan te bieden en daar de hoofdroute
van te maken. In de tweejarige educatieve master (120 EC) kunnen vakopleiding en de
bijhorende lerarenopleiding geïntegreerd worden aangeboden. Dat biedt de mogelijkheid
om de startcompetenties van de eerstegraadsleraar te versterken en studenten een
masteronderzoek te laten doen dat relevant is voor vak en beroep. Daarnaast wordt
nagedacht over mogelijkheden om binnen de eenjarige opleiding meer maatwerk te
kunnen bieden. Aansluitend bij deze ontwikkelingen hebben vijf universiteiten een
gezamenlijke pilot uitgevoerd om meer leraren Duits te kunnen opleiden.
De universiteiten beschouwen de initiële opleiding als een startpunt en zoeken naar
mogelijkheden om deze te verbinden met verdere ontwikkeling van startende leraren,
bijvoorbeeld in een ‘inductiefase’. Begeleiding en scholing voor recent afgestudeerde
leraren wordt georganiseerd vanuit de projecten Begeleiding Startende Leraren, waarin
universiteiten en scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken. In de negen regionale
projecten die door 11 universiteiten worden getrokken participeren sinds 2014 ca 325 scholen
voor voortgezet onderwijs. Op deze manier wordt een groot aantal (startende) leraren
bereikt.
Zij-instromers, Eerst de Klas en Onderwijstrainees
Mensen met werkervaring en een bachelordiploma kunnen via een traject ‘zij-instroom in
het beroep van leraar’ worden opgeleid tot docent. De overheid stimuleert deze route,
vooral voor tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Daarnaast bestaan er sinds een
aantal jaren trajecten voor excellente academici die leraar willen worden. In het traject
‘Eerst de klas’ werken studenten drie à vier dagen per week als docent, halen een
eerstegraadslesbevoegdheid en participeren één dag per week in een
leiderschapsprogramma in het bedrijfsleven. In het traject Onderwijstraineeship behalen
studenten een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en vergroten zij hun expertise op
onderwijskundige thema’s.
De trajecten Eerst de Klas en Onderwijstraineeship worden de komende tijd omgevormd
naar een nieuw traineeprogramma. De huidige trajecten worden beëindigd en er wordt
door de universiteiten in samenwerking met de VO-Raad gewerkt aan een nieuw traineeprogramma. Het is de bedoeling dat het nieuwe programma Eerst de Klas en
Onderwijstraineeship met ingang van september 2018 zal vervangen. Zie ook:
www.traineesinhetonderwijs.nl.
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De studentenaantallen van de ‘alternatieve routes’ zijn over het algemeen gering in
vergelijking met de aantallen studenten die een voltijd- of deeltijdopleiding volgen. In
2015 starten ruim duizend studenten bij de universitaire lerarenopleidingen (voltijd en
deeltijd samen). Voor het traject zij-instroom zijn dat er in dat jaar 52, 38 voor Eerst de
Klas en voor het Onderwijstraineeship zijn dat er ook 38. De gegevens over deze
trajecten zijn afkomstig van de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL).
Uit deze informatie blijkt ook dat het aantal uitgegeven diploma’s (getuigschriften,
bekwaamheidsverklaringen en/of bewijzen dat voldaan is aan een leertraject universitaire
lerarenopleiding) in de afgelopen jaren ruim 1.000 per jaar is. De helft van het aantal
instromende studenten stroomt in in tekortvakken en ook de helft van de behaalde
diploma’s zijn voor tekortvakken, zo blijkt uit informatie van ICL.
De Educatieve minor
Sinds een aantal jaren kunnen studenten kennismaken met het beroep van leraar binnen
een bachelor voor een (school-)vak door het volgen van een educatieve minor. De
educatieve minor telt 30 EC en leidt op tot een beperkte tweedegraads bevoegdheid:
daarmee kan les worden gegeven in de eerste leerjaren van vmbo-tl, havo en vwo.
In onderstaande figuur D5 wordt de instroom in de Educatieve Minor weergegeven naar
tekortvakken en andere vakken. Inmiddels is de instroom gestegen naar bijna 500
studenten per jaar. In 2015 zijn er 375 diploma’s op basis van het traject Educatieve
Minor uitgereikt.
Figuur D5: Sector Onderwijs: aantal instromende studenten en aantal getuigschriften
educatieve minor, naar tekortvakken, andere vakken en aantal diploma’s, 2008-2015
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Bron: Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL); bewerkingen Inspectie van
het Onderwijs, 2017
De ontwikkelingen gaan door. Zo kunnen universiteiten met ingang van de zomer 2016
de educatieve minor ook na de bachelor aanbieden, ditmaal in de vorm van een
educatieve module. Kandidaten die deze educatieve module willen gaan volgen moeten
een relevante vakbacheloropleiding hebben afgerond. Zij schrijven zich opnieuw in en
krijgen na voldoende afronding van het traject ook een beperkte tweedegraads
bevoegdheid uitgereikt.
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Onderwijskwaliteit: accreditaties
Er zijn 151 bekostigde ulo’s geaccrediteerd. Daarnaast hebben 4 nieuwe ulo’s een toets
nieuwe opleiding gedaan en zijn daarmee ook geaccrediteerd.
Accreditaties worden uitgevoerd met behulp van een beoordelingskader. Voor de
accreditatie van de meeste ulo’s (124) is gebruik gemaakt van de kaders 2010 of 2014.
Deze kaders zijn vergelijkbaar en worden in de analyses samengenomen. De 124
opleidingen zijn per half maart 2017 allemaal als minimaal voldoende beoordeeld door de
NVAO. Er waren 16 opleidingen die een onvoldoende met een hersteltermijn kregen: dat
betekent dat deze opleidingen binnen een bepaalde termijn hun tekortkomingen hebben
weggewerkt.
Het aantal accreditaties komt niet overeen met het hiervoor genoemde aantal uloopleidingen. Het verschil wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Deze zijn
beschreven bij de indicator Accreditaties.
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Onderwijskwaliteit: conclusies van NVAO en inspectie
Naast de analyses die de inspectie heeft gedaan op de accreditatie uitkomsten, worden in
dit sectorbeeld een aantal belangrijke conclusies opgenomen uit de systeembrede
analyses van de NVAO over universitaire lerarenopleidingen.
De NVAO stelt op basis van de visitatierapporten vast dat de kwaliteit van de
universitaire lerarenopleidingen voldoende is. We citeren hieronder de voornaamste
punten uit de samenvatting van de systeembrede analyse van de NVAO (maart 2016).
Het complete rapport
[https://www.nvao.net/system/files/pdf/Systeembrede%20Analyse%20Universitaire%20
lerarenopleidingen%202016.pdf] is gepubliceerd op de website van de NVAO.
De NVAO schrijft:
‘De universitaire lerarenopleidingen bereiden de studenten in voldoende mate voor op
het leraarschap. De eindkwalificaties van de opleidingen voldoen qua oriëntatie, inhoud
en niveau aan de internationale eisen. De curricula zijn over het algemeen degelijk
opgebouwd en bieden studenten een overzicht van gangbare didactische modellen en
recente wetenschappelijke inzichten. De opleidingen werken intensief samen, al dan niet
in de vorm van een opleidingsschool, met de scholen in de regio. De integratie van zowel
het praktijkdeel als het cursorisch deel in het curriculum is op deze wijze geborgd. Het
toetsbeleid is bij alle instellingen in voldoende mate uitgewerkt.
De NVAO constateert tevens dat de opleidingen op bepaalde punten kunnen én moeten
verbeteren. De belangrijkste aspecten die aandacht behoeven, zijn: de visie op het
opleiden van nieuwe leraren; het vergroten van de instroom; de kwaliteit van de
vakdidactiek en vakdidacticus en de kwaliteit van de eindwerken.
(…)
De NVAO realiseert zich dat op het moment van deze systeembrede analyse door de
universiteiten wordt gewerkt aan het vernieuwen van de lerarenopleidingen, het
verhogen van de kwaliteit van de nieuw te vormen lerarenopleidingen en het vergroten
van de instroom. Met de plannen en acties die reeds in gang zijn gezet, geven de
universiteiten een antwoord op de bevindingen en aanbevelingen van de panels.’
Naast de analyses van de inspectie en de systeembrede analyse van de NVAO over de
ulo’s hebben de inspectie en NVAO hun bevindingen over de ulo’s naaste elkaar gelegd in
de notitie Van verleden naar toekomst: de universitaire lerarenopleidingen (november
2016) [https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2016/11/24/vanverleden-naar-toekomst-ulos]. Deze notitie is gepubliceerd op de websites van de
Inspectie van het Onderwijs en de NVAO. De notitie stelt dat de volgende vier
onderwerpen de komende jaren de aandacht vragen bij de verdere vormgeving van de
ulo’s:
1.
het belang van maatwerk (blijven) bieden
2.
verschillen tussen stagescholen en opleidingsscholen
3.
versterking van de vakdidactiek
4.
het uitgangspunt: initiële opleiding als basis voor doorgaande professionalisering
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Tevredenheid: studie aanraden?
Zowel bij de voltijd- als bij de deeltijdopleidingsvarianten raden studenten in de ulo’s hun
opleiding minder vaak aan anderen aan dan studenten in de andere groepen opleidingen
in de sector Onderwijs. Zij raden hun opleiding ook minder vaak aan dan andere
studenten in het totale wo-masteronderwijs (82 procent aanraders in deeltijdopleidingen
en 79 procent in voltijdopleidingen).
Figuur D6 laat zien dat in 2015 bij de deeltijdvarianten van de ulo’s het percentage
studenten dat de opleiding aan zou raden fors lager was dan de jaren ervoor om
vervolgens weer flink te stijgen. In 2016 ligt het percentage studenten dat de opleiding
aanraadt op circa 55 procent.
Figuur D6: sector Onderwijs: percentage studenten van bekostigde universitaire lerarenopleidingen
dat de opleiding al dan niet aanraadt, naar wel, misschien en niet aanraden, voltijd- en
deeltijdvarianten, 2012-2016
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

In onderzoek van de inspectie onder afgestudeerden (Beginnende leraren kijken terug,
deel 3) is afgestudeerden gevraagd hoe zij de opleiding ervaren hebben. Een aantal
uitkomsten van deze vragenlijsten wordt besproken bij ‘Tevredenheid: over docenten’,
‘Tevredenheid: over praktijkaspecten’ en ‘Tevredenheid: over de voorbereiding op de
beroepspraktijk’.
Het percentage afgestudeerden van ulo’s dat de opleiding zou aanraden ligt op bijna 60
procent; vier van de tien afgestudeerden zouden hun opleiding niet aanraden. De
tevredenheid blijft daarmee achter bij die van afgestudeerden van pabo’s en eerste- en
tweedegraadslerarenopleidingen in het hbo.
Een krappe helft van de ulo-afgestudeerden is tevreden over het niveau van de opleiding
als geheel, ruim een derde deel vindt dit onvoldoende. De tevredenheid over het
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(vakinhoudelijk) niveau van de tentamens en opdrachten is met een kleine 40 procent
nog iets lager. Tijdens gesprekken met beginnende leraren en andere belanghebbenden
merkten meerdere gesprekspartners op dat de ontevredenheid over het niveau wellicht
samenhangt met de dubbele opdracht van de ulo’s. De ulo’s moeten immers – meestal
binnen één jaar – zowel een goede voorbereiding op het beroep als een volwaardige
masteropleiding bieden.
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Tevredenheid over docenten
De studenten op de ulo’s zijn vanaf 2014 steeds vaker tevreden over de betrokkenheid
van docenten. De tevredenheid van ulo-studenten over de betrokkenheid van docenten is
hoger dan die van studenten uit andere subsectoren en ook hoger dan het gemiddelde in
het hoger onderwijs.
De tevredenheid van studenten op de ulo’s kent wel vaak een fluctuerend verloop. Dit
geldt voor alle vier de aspecten van tevredenheid over docenten. Zie figuur D7. Vanaf
2015 gaat de tevredenheid over alle vier de aspecten omhoog.
In vergelijking: voltijd wo-master studenten in het totale hoger onderwijs zijn het vaakst
tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van docenten (86%) en met minst vaak
tevreden over de didactische kwaliteiten (67%). Dit geldt ook voor de deeltijdstudenten
(82% versus 64%).
Figuur D7: Sector Onderwijs: percentage studenten van het bekostigde universitaire
lerarenopleidingen dat (zeer) tevreden is over vier aspecten van tevredenheid over docenten,
naar aspect, voltijd en deeltijd, 2012-2016 (n>50)
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De inspectie heeft in onderzoek onder afgestudeerden onder meer gevraagd hoe
afgestudeerden van ulo’s oordelen over de docenten van de opleiding die zij hebben
gevolgd (Beginnende leraren kijken terug, deel 3). Daaruit blijkt dat driekwart van de
afgestudeerden tevreden is over de theoretische kennis van docenten aan universitaire
lerarenopleidingen, ruim één op de tien afgestudeerden is daar niet tevreden over.
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Bij de vraag naar de praktische kennis van docenten lag de focus op het werkveld waar
de opleiding voor opleidt: de bovenbouw van havo/vwo. De tevredenheid van
afgestudeerden hierover is een stuk lager dan over de theoretische kennis: 56 procent is
hier tevreden over, een kwart is dat niet.
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Tevredenheid: over praktijkaspecten
Bij de ulo’s zien we een relatief grote stijging van de tevredenheid over de
praktijkgerichtheid van de opleiding. Bij de voltijdstudenten stijgt de tevredenheid van 63
procent in 2010 tot 73 procent in 2016. Hetzelfde percentage als in het totale hoger
onderwijs (voltijd wo masters). Bij de deeltijdvariant stijgt de tevredenheid ook, maar
iets minder sterk (zie figuur D8). Net als in het totale hoger onderwijs komt dit in 2016
uit op 68 procent tevreden studenten.
Ook zijn er meer studenten tevreden over het contact met de beroepspraktijk. Het
percentage stijgt van 62 procent tevreden studenten in 2010 naar 80 procent in 2016.
Dit is hoog in vergelijking met het totale hoger onderwijs waar het percentage in 2016 op
49 procent tevreden studenten blijft hangen. Bij de studenten aan de deeltijdvarianten
van de ulo zien we die toename in de eerste jaren na 2010 niet. Het aantal tevreden
studenten loopt tot 2013 zelfs terug. Daarna neemt het percentage tevreden studenten
licht toe. Tussen 2015 en 2016 stijgt het percentage tevreden deeltijdstudenten bij de
ulo’s sterk voor wat betreft het contact met de beroepspraktijk tot 79 procent. Ook dit is
hoog ten opzichte van het percentage van 46 procent tevreden studenten in het totale
hoger onderwijs (wo master) over dit aspect.
Figuur D8: Sector Onderwijs: percentage studenten van bekostigde universitaire lerarenopleidingen
dat (zeer) tevreden is over de praktijkgerichtheid van de opleiding en over de contacten met de
beroepspraktijk tijdens de opleiding, naar voltijd en deeltijdvarianten, 2010-2016
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In het inspectieonderzoek onder afgestudeerden (Beginnende leraren kijken terug, deel
3) zijn vragen gesteld over de begeleiding van de stage of het werkplek-leren door
respectievelijk de opleiding en de (stage-)school. Ruim driekwart van de afgestudeerden
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is tevreden over de begeleiding vanuit de school, ruim één op de tien is dat niet. De
tevredenheid over de begeleiding door de opleiding is lager: ruim 60 procent van de
afgestudeerden is hier tevreden over, een kwart is dat niet.
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Tevredenheid: over de basis voor start en ontwikkeling
Ulo studenten zijn in 2014 minder tevreden over de basis die de opleiding biedt voor de
verdere ontwikkeling op de arbeidsmarkt dan in eerdere jaren. Deze daling van de
tevredenheid geldt in iets mindere mate ook voor de basis die de opleiding biedt voor de
start op de arbeidsmarkt. Beide percentages komen in 2014 uit rond de 58 procent (zie
figuur D9).
In het totale hoger onderwijs zijn deze percentages 51 procent tevreden studenten voor
de basis die de opleiding biedt voor de start op de arbeidsmarkt en 75 procent tevreden
studenten voor de basis die de opleiding biedt voor de verdere ontwikkeling op de
arbeidsmarkt.
Figuur D9: Sector Onderwijs: percentage studenten van bekostigde voltijd universitaire
lerarenopleidingen dat (zeer) tevreden is over de basis die de opleiding biedt voor de start op de
arbeidsmarkt en de basis die de opleiding biedt voor de verdere ontwikkeling op de arbeidsmarkt,
2008-2014
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Tevredenheid: over de voorbereiding op de beroepspraktijk
In de afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzocht hoe tevreden
recentelijk afgestudeerden zijn over de voorbereiding door hun pabo of lerarenopleiding
voor het voortgezet onderwijs op het geven van onderwijs. De resultaten van het
onderzoek onder afgestudeerden van ulo’s zijn beschreven in het rapport Beginnende
leraren kijken terug, deel 3. We vatten hier de voornaamste conclusies samen.
Alles overziende voelt twee derde van de afgestudeerden zich door de lerarenopleiding
voldoende voorbereid op lesgeven in de bovenbouw van het havo/vwo. Een vijfde deel
van de afgestudeerden is niet tevreden. De afgestudeerden voelen zich veel minder goed
voorbereid op het lesgeven in andere onderwijstypen, zoals de onderbouw van havo/vwo
of het mbo: bijna de helft is tevreden daarover, ruim een kwart niet. De ulo is in de
eerste plaats gericht op lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo, maar afgestudeerden
zijn wel bevoegd voor andere onderwijstypen en komen daar in de praktijk ook
regelmatig terecht.
Afgestudeerden van ulo’s zijn zeer tevreden over de stevige inhoudelijke basis die ze
hebben meegekregen in hun vakbachelor of -master. Zij hebben naar eigen zeggen
geleerd om de vakkennis te vertalen naar een goede les en zijn tevreden over de
voorbereiding op een aantal basale vaardigheden, zoals duidelijke lesdoelen formuleren,
verschillende werkvormen hanteren en de les gestructureerd afsluiten.
Over de voorbereiding in pedagogisch-didactisch opzicht zijn de afgestudeerden minder
tevreden. Ze hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer vaardigheden om orde te houden
en goede feedback te geven aan hun leerlingen. Bijna een derde deel van de uloafgestudeerden zegt onvoldoende te hebben geleerd om digitale leermiddelen te
gebruiken of om toetsen en examenopgaven te maken.
Evenals in andere subsectoren is de tevredenheid over de voorbereiding op het omgaan
met niveauverschillen in de klas erg laag. Weliswaar geven zes van de tien
afgestudeerden aan dat zij geleerd hebben om verschillen tussen leerlingen positief te
benaderen en de voortgang van leerlingen systematisch te volgen, maar slechts vier van
de tien hebben ook geleerd om de voortgang van leerlingen systematisch te analyseren.
Ruim een derde deel geeft aan die systematische analyse niet voldoende geleerd te
hebben. Een groter deel, ruim de helft van de afgestudeerden, vindt dat zij op de
lerarenopleiding niet voldoende hebben geleerd om het onderwijs aan te passen voor
leerlingen met een achterstand of juist voor leerlingen met een voorsprong. Slechts
respectievelijk een vijfde deel (achterstand) en een kwart (voorsprong) voelt zich hier
wel voldoende op voorbereid. Dat geldt in nog sterkere mate voor het omgaan met
leerlingen met gedragsproblemen: een vijfde deel heeft dit naar eigen zeggen voldoende
geleerd binnen de opleiding, circa 60 procent vindt van niet.
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Starten met de studie
Er starten in 2015 circa 1.100 studenten met een een- of tweejarige ulo. De meeste
studenten stromen in in de voltijdvariant van de ulo. Het aantal deeltijdstudenten dat
instroomt is al jaren stabiel. Zie figuur D10.
Verdere analyses wijzen uit dat 86 procent van de studenten die instromen in een
eenjarige ulo-opleiding een master opleiding als vooropleiding heeft. Bij de twee-jarige
ulo opleidingen heeft 72 procent van de instromende studenten een bachelor bij
aanvang.
Figuur D10: Sector Onderwijs: aantal instromende studenten (direct en indirect) in bekostigde
universitaire lerarenopleidingen, naar voltijd en deeltijd, 2011-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Wanneer voltijd studenten instromen in een ulo opleiding na een bachelor, zijn dat vooral
studenten met een wo bachelor. Slechts een klein deel heeft een hbo bachelor diploma
behaald, meestal aangevuld met een voorbereidende premaster of een andere vorm van
vakmatige bijscholing. Zie Figuur D11.
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Figuur D11: Sector Onderwijs: aantal direct aansluitend instromende studenten in bekostigde
voltijd universitaire lerarenopleidingen, naar vooropleiding in het hoger onderwijs, 2011-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Het percentage studenten met een niet-westerse achtergrond ligt bij de ulo’s veel lager
dan bij de voltijdvarianten van wo-masteropleidingen in het totale hoger onderwijs. In
het totale hoger onderwijs zien we een stijging van 14 naar 16 procent in 2015. Bij de
ulo’s daalt het een half procentpunt in dat jaar. Zie Figuur D12.
Figuur D12: Sector Onderwijs: percentage instromende studenten (direct en indirect) in bekostigde
voltijd universitaire lerarenopleidingen, naar studenten met een westerse en een niet-westerse
achtergrond, 2011-2015
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Figuur D13 laat zien dat er een kleine 45 procent instroom van mannen is bij de ulo’s in
2015. Het percentage mannelijke studenten wisselt per jaar. Het laatste jaar hebben
weer meer mannen gekozen voor de ulo.
Figuur D13: Sector Onderwijs: percentage instromende studenten (direct en indirect) in bekostigde
voltijd universitaire lerarenopleidingen, naar mannen en vrouwen, 2011-2015
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Tijdens de studie
Er zijn universitaire lerarenopleiding van één of twee jaar, met respectievelijk 60 en 120
studiepunten. Om een specifieke groep voltijdstudenten tijdens die jaren te volgen,
kijken we naar de groep studenten die in 2013 met een eenjarige- of in 2012 met een
tweejarige ulo opleiding startte.
Hoe is het studieverloop van deze twee groepen, in 2015, na de nominale studieduur
plus één jaar?
We zien bij de eenjarige opleiding dat 76 procent van de groep die in 2013 startte
zijn/haar diploma heeft gehaald. Dit percentage is weergegeven met het blauwe vak in
de Figuur D14. Ruim 7 procent studeert in 2015 nog aan de eenjarige opleiding. 15
procent van de groep studenten die de eenjarige opleiding startte, studeert niet meer in
het hoger onderwijs (roze vlak). Van studie wisselen en aan een andere opleiding
studeren (1,5%) of daar al afgestudeerd zijn komt vrijwel niet voor bij de eenjarige
opleidingen. Er is dan ook geen geel en vrijwel geen groen vlak in figuur D14.
Figuur D14: Sector Onderwijs: gestapeld percentage studenten van eenjarige (60 ects) bekostigde
voltijd universitaire lerarenopleiding dat gedurende nominaal plus één jaar na de start van de
opleiding in 2010, uitvalt, een diploma haalt aan deze of een andere opleiding, niet meer studeert
of aan een andere opleiding studeert
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Bij de tweejarige opleiding heeft 60 procent een diploma gehaald aan de universitaire
lerarenopleiding. Dit percentage is weergegeven met het blauwe vak in de Figuur D15.
Bijna 12 procent studeert nog in de opleiding. 19 procent van de groep die de tweejarige
opleiding startte, studeert niet meer in het hoger onderwijs (roze vlak). 5 procent van de
groep die een tweejarige ulo-opleiding startte, is gewisseld van opleiding en is in 2015
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ook afgestudeerd aan een andere opleiding. Bij de tweejarige ulo’s studeert ruim 4
procent in 2015 nog aan een andere opleiding. Dat kan een opleiding zijn in de sector
Onderwijs of in een andere sector.
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Figuur D15: Sector Onderwijs: gestapeld percentage studenten van tweejarige (120 ects)
bekostigde voltijd universitaire lerarenopleiding dat gedurende nominaal plus één jaar na de start
van de opleiding in 2010, uitvalt, een diploma haalt aan deze of een andere opleiding, niet meer
studeert of aan een andere opleiding studeert
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Tijdens de studie: uitval studenten
We lazen eerder dat van de totale groep studenten die in 2010 met de ulo is gestart, 15
procent van de eenjarige ulo en 19 procent van de tweejarige ulo na een periode van een
jaar is uitgevallen. Dat betekent dat zij niet meer staan ingeschreven in het hoger
onderwijs.
We kunnen ook het percentage uitgevallen studenten na een jaar bekijken voor
verschillende startjaren. Figuur D16 laat zien dat na een jaar meer deeltijdstudenten
uitvallen dan voltijdstudenten. De uitval onder deeltijdstudenten is tussen 2010 en 2012
fors afgenomen. Daarmee is ook het verschil in percentage uitvallende voltijd- en
deeltijdstudenten in de afgelopen jaren kleiner geworden. In 2014 is de uitval, na een
jaar, bij de ulo’s net iets minder dan 12 procent voor de voltijdstudenten en ruim 16
procent voor de deeltijdstudenten. In het totale hoger onderwijs is de uitval na een jaar
onder voltijd wo master studenten 5 procent en 9 procent bij deeltijdstudenten.
Figuur D16: Sector Onderwijs: percentage uitval, na een jaar, uit bekostigde universitaire
lerarenopleidingen, naar voltijd en deeltijd, 2010-2014
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Analyse van de vooropleiding van ulo-studenten laat zien dat in 2014 de studenten met
een wo-bachelordiploma even vaak uitvallen als studenten met een hbo-bachelordiploma.
In eerder jaren lag die verhouding anders. Toen vielen hbo-bachelorstudenten vaker uit
dan wo-bachelorstudenten (zie figuur D17).
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Figuur D17: sector Onderwijs: percentage uitval, na een jaar, uit bekostigde voltijd en deeltijd
universitaire lerarenopleidingen, naar vooropleiding in het hoger onderwijs, 2010-2014
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Studiesucces: rendement
In 2015, na de nominale studieduur plus één jaar, heeft 76 procent van de groep die in
2013 startte met de eenjarige voltijd opleiding een diploma gehaald. Dit is iets meer dan
gemiddeld bij voltijd wo master opleidingen (74%). Bij de tweejarige voltijd opleiding
heeft in 2015 60 procent van de starters uit 2012 een diploma behaald. Dit is negen
procentpunten minder dan de 71 procent rendement gemiddeld in het voltijd wo master
onderwijs.
Het diplomarendement ligt bij de eenjarige ulo’s boven dat van de tweejarige
opleidingen. Figuur D18 laat zien dat dit voor zowel mannen als vrouwen geldt. Het
verschil tussen het rendement bij mannen en vrouwen is bij de eenjarige opleidingen
kleiner (zo’n 10 procentpunt) dan bij de tweejarige opleidingen (zo’n 15 procentpunt).
Opvallend is de stijging van het rendement bij de groep vrouwen die in 2010 startte met
een tweejarige opleiding; 70 procent. De groep die in 2011 startte, had slechts een
rendement van 56 procent. In de daaropvolgende jaren stabiliseerde het rendement van
de vrouwen in de tweejarige opleidingen op zo’n 65 procent.
Figuur D18: Sector Onderwijs: percentage gediplomeerden (herinschrijvers) van bekostigde voltijd
universitaire lerarenopleidingen na nominale studieduur plus één jaar, naar eenjarige en tweejarige
opleidingen, mannen en vrouwen, 2009-2013
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Studiesucces: aantal diploma’s
De vorige paragraaf toonde de percentages afgestudeerden; het diplomarendement van
een groep studenten dat in een bepaald jaar is gestart met de opleiding. In deze
paragraaf kijken we naar het aantal diploma’s dat per jaar is behaald. Dit is ongeacht
wanneer een student gestart is met de opleiding.
De meeste diploma’s worden behaald bij de eenjarige voltijd opleidingen. In 2015 worden
er 576 diploma’s afgegeven. Bij de eenjarige deeltijdopleidingen behalen jaarlijks 119
studenten hun diploma en bij de tweejarige voltijdopleidingen is dat 203. Het jaarlijks
aantal diploma’s van de tweejarige deeltijdopleidingen is 15 in 2015.
Figuur D19: sector Onderwijs: aantal diploma’s aan bekostigde universitaire lerarenopleidingen,
naar eenjarige en tweejarige opleidingen, voltijd en deeltijd, 2010-2015

700
600
500
1 jarig voltijd

400

1 jarig deeltijd

300

2 jarig voltijd

200

2 jarig deeltijd

100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
Naar vooropleiding (wo ba/ hbo ba): te weinig N.
Naar ethniciteit: te weinig N

Zoals we eerder bespraken zijn er ook alternatieve routes die opleiden tot een
eerstegraads bevoegdheid, namelijk het zij-instroomtraject en de trajecten Eerst de Klas
en Onderwijstraineeship. Wanneer we deze getuigschriften meetellen komt het totale
aantal op ruim 1.000 per jaar. Bijna de helft hiervan wordt behaald in een tekortvak.
Het aantal afgegeven ulo-diploma’s blijft voor de exacte vakken achter bij talen en bij
maatschappijvakken. De drie disciplines maken in 2015 respectievelijk 24 procent, 41 procent en
35 procent uit van het totaal afgegeven diploma’s in de sector Onderwijs.
Na een stijging in 2011 ten opzichte van 2010, daalt het aantal diploma’s bij deze drie genoemde
disciplines in het jaar erop. Bij de talen stijgt het aantal in de jaren erop, bij de maatschappij
vakken wisselt het. Bij de exacte vakken daalt het aantal diploma’s elk jaar tot 2014. Opvallend is
de stijging in 2015 ten opzichte van 2014. Zie onderstaande Figuur D20.
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Figuur D20: sector Onderwijs: aantal diploma’s aan bekostigde universitaire lerarenopleidingen,
naar discipline, 2010-2015
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Na de studie
Studenten met een ulo-opleiding hebben veel kans om binnen achttien maanden na hun
afstuderen een baan te vinden (95% versus 93% gemiddeld bij voltijd wo master
opleidingen).
Deze baan voor afgestudeerden van een ulo-opleiding is bovendien vaak in de richting
van hun opleiding (99%). In het totale hoger wo master onderwijs (voltijd) is dat maar
voor 94 procent het geval.
In Figuur D21 is ook te zien dat de baan die voltijd ulo studenten vinden minder vaak op
niveau is. In 2014 was de kans op een baan op niveau 75 procent. Hetzelfde percentage
geldt voor de gemiddelde voltijd wo master student.
Figuur D21: Sector Onderwijs: percentage afgestudeerden van bekostigde voltijd universitaire
lerarenopleidingen dat binnen achttien maanden na afstuderen een baan heeft, een baan heeft in
de richting van de opleiding en een baan heeft op niveau, 2008-2014
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Dit deel geeft voornamelijk informatie over het bekostigde onderwijs. De indicatoren
‘aanbod van opleidingen’, ‘aanraders’, ‘tevredenheid over docenten’ en
‘onderwijskwaliteit’ geven ook informatie over het niet-bekostigd onderwijs.
De eerstegraadslerarenopleidingen voor kunstvakken en lichamelijke opvoeding zijn
zogenoemde ‘ongegradeerde’ opleidingen. Een gediplomeerde van deze lerarenopleiding
mag voor het betreffende vak in alle onderwijsvormen lesgeven: het basisonderwijs,
onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en
volwasseneducatie. Daarnaast kunnen afgestudeerden van een ongegradeerde opleiding
terecht komen in educatieve functies buiten het reguliere onderwijs.
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Lerarenopleidingen kunst / lichamelijke opvoeding

Er zijn kunstvakdocentenopleidingen voor de vakgebieden beeldende kunst en
vormgeving, dans, drama en muziek. Ook kunnen docenten opgeleid worden voor de
vakken ckv en kunst algemeen in het voortgezet onderwijs. De lerarenopleiding
lichamelijke opvoeding leidt op tot het vak lichamelijke opvoeding. Zie voor meer
informatie bijvoorbeeld:
http://www.lkca.nl/voortgezet-onderwijs/kunstvakken-en-ckv/bevoegdhedenkunstvakdocenten
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Samenvatting en conclusies
In dit stuk bespreken we de lerarenopleidingen voor kunst en lichamelijke opvoeding.
Voor deze opleidingen gelden aanvullende eisen. Om toegelaten te worden moet een
aankomend student een toelatingstest of auditie doen voor het betreffende vak. Omdat
het in beide gevallen gaat over ongegradeerde opleidingen nemen we deze beide
disciplines samen. Wel geven we eerst een indruk van het aantal opleidingen en het
aantal ingeschreven studenten per discipline (kunst respectievelijk lichamelijke
opvoeding).
Er zijn 35 opleidingen die in een voltijdvariant worden aangeboden: 29
eerstegraadslerarenopleidingen kunst en 6 eerstegraadslerarenopleidingen lichamelijke
opvoeding. Daarnaast bestaan 14 deeltijdvarianten: zes voor kunst en vier voor
lichamelijke opvoeding. Deze opleidingen zijn allemaal bekostigd. Het aantal opleidingen
voor de kunstvakken is in de loop van de jaren gedaald, dat geldt vooral voor het aantal
deeltijdopleidingen.
Binnen de groep van kunstvakken zijn er 39 bekostigde opleidingen en staan totaal 2.900
studenten ingeschreven. Er zijn 10 opleidingen lichamelijke opvoeding met bijna 4.300
ingeschreven studenten in 2015. Als we kijken naar het totaal aantal ingeschreven
studenten voor kunst/ lichamelijke opvoeding, en dan met name het aantal
deeltijdstudenten, dan zien we een lichte daling in de afgelopen jaren. Bij de
lerarenopleidingen voor lichamelijke opvoeding studeren studenten heel weinig in
deeltijd.
Onderwijskwaliteit
Van de 26 opleidingen die zijn geaccrediteerd, zijn 6 opleidingen beoordeeld met een
‘goed’, de overige met een ‘voldoende’.
Tevredenheid
Driekwart van de deeltijdstudenten raadt de studie aan. De voltijdstudenten zijn
tevredener; van hen raadt 85 procent de studie aan. De voltijdstudenten zijn met name
tevreden over de kennis van de beroepspraktijk van de docenten en de deeltijdstudenten
vooral over de inhoudelijke kennis van de docenten. Over de praktijkgerichtheid van de
opleiding en het contact met de beroepspraktijk zijn de deeltijdstudenten aanzienlijk
minder tevreden dan de voltijdstudenten.
Iets meer dan de helft van de afgestudeerden is tevreden over de basis die de opleiding
biedt voor de start op de arbeidsmarkt. Ongeveer 70 procent van hen is tevreden over de
basis die de opleiding biedt voor verdere ontwikkeling op de arbeidsmarkt.
Start, tijdens en na de studie
In vijf jaar tijd is de instroom van studenten in de eerstegraadslerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding met 20 procent gedaald naar minder dan 2000 studenten in
2015. Ongeveer 15 procent van deze studenten stopt met studeren in het hoger
onderwijs na één jaar. Deeltijdstudenten stoppen vaker dan voltijdstudenten en mannen
stoppen vaker dan vrouwen. De vooropleiding van de studenten die stoppen, is niet
onderscheidend. 12 procent van de studenten kiest voor een andere studie na het eerste
studiejaar. Dat percentage is lager dan het percentage switchers in het totale hoger
onderwijs. Het grootste deel van de studenten dat na een jaar van studie verandert, kiest
voor een studie buiten de sector Onderwijs.
In 2014 zijn er meer dan 1.300 diploma’s uitgereikt. In 2010 lag het aantal behaalde
diploma’s nog boven de 1.500. Het diplomarendement van de studenten die in 2010 met
de studie begonnen, is bijna 63 procent. Dit rendement is hoger bij de studenten met
een mbo-vooropleiding dan bij de studenten met een havo-vooropleiding, maar het
rendement van de mbo’ers is wel gedaald vergeleken met voorgaande jaren. Vrijwel alle
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afgestudeerden vinden binnen achttien maanden een baan. In 80 procent van de
gevallen is dit een baan op niveau.

Inleiding
De lerarenopleidingen kunst/ lichamelijke opvoeding betreffen verschillende disciplines.
We behandelen ze hier samen omdat beide groepen opleidingen opleiden tot een
zogenaamde ongegradeerde bevoegdheid. Dit betekent dat afgestudeerden met hun
bachelordiploma direct les kunnen geven in alle klassen van het voortgezet onderwijs,
evenals in het basisonderwijs en het beroepsonderwijs.
Voor deze opleidingen gelden aanvullende eisen. Om toegelaten te worden moet een
aankomend student een toelatingstest of auditie doen voor het betreffende vak.
Om de lezer een indruk te geven van de verschillen tussen de lerarenopleidingen voor
kunstvakken en die voor lichamelijke opvoeding geven we in deze inleiding eerst een
schets van beide groepen.
Lerarenopleidingen voor kunstvakken
Binnen de groep van kunstvakken zijn er 39 bekostigde opleidingen: 29 voltijd en 10
deeltijd. Er zijn geen niet-bekostigde opleidingen. Bij deze opleidingen staan totaal 2.900
studenten ingeschreven. Iets meer dan de helft van de studenten die in 2015 aan deze
opleidingen begonnen (circa 850) hebben nog niet eerder in het hoger onderwijs
ingeschreven gestaan, het andere deel is al eens begonnen aan een opleiding in het
hoger onderwijs.
Figuur E1: Sector Onderwijs: aantal opleidingsvarianten van lerarenopleidingen voor kunstvakken,
naar bekostigd voltijd, bekostigd deeltijd en niet-bekostigd voltijd, 2006-2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO
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Figuur E2: Sector Onderwijs: aantal ingeschreven studenten aan bekostigde lerarenopleidingen
voor kunstvakken, naar voltijd en deeltijd, 2006-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
Figuur E3: Sector Onderwijs: aantal instromende studenten in bekostigde lerarenopleidingen voor
kunstvakken, naar direct voltijd, indirect voltijd, direct deeltijd en indirect deeltijd, 2006-2015
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Lerarenopleidingen voor lichamelijke opvoeding
Er zijn 10 opleidingen lichamelijke opvoeding. Allen bekostigde opleidingen. In 2015
staan daar bijna 4.300 studenten ingeschreven. Het grootste deel van de nieuwe
studenten in 2015 heeft nog niet eerder in het hoger onderwijs ingeschreven gestaan. De
andere 250 studenten wel. De ingeschreven studenten studeren vrijwel allemaal in
voltijd.
Figuur E4: Sector Onderwijs: aantal opleidingsvarianten van bekostigde lerarenopleidingen voor
lichamelijke opvoeding, naar voltijd en deeltijd, 2006-2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO
Figuur E5: Sector Onderwijs: aantal ingeschreven studenten aan bekostigde lerarenopleidingen
voor lichamelijke opvoeding, naar voltijd en deeltijd, 2006-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Figuur E6: Sector Onderwijs: aantal instromende studenten in bekostigde lerarenopleidingen voor
lichamelijke opvoeding, naar direct voltijd, indirect voltijd, direct deeltijd en indirect deeltijd, 20062015
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De eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding
Alle eerstegraadslerarenopleidingen kunst of lichamelijke opvoeding zijn bekostigde hbobacheloropleidingen. Het gaat om in totaal 35 instelling-opleidingscombinaties (brin-isat).
Alle 35 opleidingen worden in de voltijd variant aangeboden; 14 van de 35 opleidingen
ook in deeltijd. Bij enkele deeltijdopleidingen staan in 2015 geen studenten
ingeschreven.
Figuur E7: Sector Onderwijs: aantal bekostigde varianten (brin-isat, voltijd en deeltijd apart)
eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding, naar voltijd- en deeltijd, 2015.
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO

Het aantal bekostigde voltijdsvarianten neemt enigszins af van 38 in 2006 tot 35 in
2015. Ook bij het bekostigd deeltijdonderwijs neemt het aantal opleidingsvarianten af
van 25 varianten in 2006 tot 17 in 2009. In 2010 en 2011 neemt het aantal iets toe,
maar vanaf 2012 neemt het aantal opleidingsvarianten verder af van 19 tot 14. Tot en
met 2014 was er één niet-bekostigde voltijd opleiding binnen deze subsector.
Figuur E8: Sector Onderwijs: ontwikkeling aantal varianten (brin-isat, voltijd en deeltijd apart)
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding, naar voltijd- en deeltijd, bekostigd
en niet-bekostigd, 2006-2015
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 op basis van CROHO
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Het aantal eerstegraadslerarenopleidingen lichamelijke opvoeding is de laatste vijf jaar
constant. Het aantal eerstegraadslerarenopleidingen kunst neemt iets af van 32 in 2011
naar 29 in 2015. Zie figuur E9.
Figuur E9: Sector Onderwijs: aantal bekostigde en niet-bekostigde eerstegraadslerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding (brin-isat, voltijd en deeltijd samen) naar subsubsector, 2011-2015.
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Inschrijvingen aan de eerstegraads opleidingen
Het aantal ingeschreven studenten aan de bekostigde eerstegraads kunst / lo
lerarenopleidingen is in de afgelopen jaren enigszins afgenomen. In een periode van vijf
jaar is het aantal deeltijdstudenten met een derde afgenomen (van 827 inschrijvingen
naar 556 inschrijvingen). Het aantal voltijdstudenten is in de afgelopen vijf jaar met 3
procent slechts licht gedaald tot een totaal van 6.654 inschrijvingen in 2015.
Het percentage inschrijvingen in gehele sector Onderwijs is tussen 2011 en 2015 met 14
procent afgenomen. In het totale hoger onderwijs is het aantal studenten in die periode
juist gegroeid (22%)
Figuur E10: Sector Onderwijs: aantal inschrijvingen in bekostigde eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding, naar voltijd en deeltijd, 2011-2015
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Onderwijskwaliteit: accreditaties
In deze subsector zijn 25 bestaande opleidingen geaccrediteerd in het bekostigde
segment en 1 niet-bekostigde. Er zijn geen nieuwe opleidingen geaccrediteerd.
Bij de accreditatie zijn zes opleidingen beoordeeld met ‘goed’ en negentien met
‘voldoende’. Eén opleiding werd beoordeeld met een ‘onvoldoende’ en kreeg een
hersteltermijn.
Figuur E11: Sector Onderwijs: aantal eindoordelen van bekostigde en niet-bekostigde
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding actief in 2013/2014 en/of 2014/2015
naar kader 2010 en 2014*
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Bron: NVAO, bewerkingen door Inspectie van het Onderwijs, 2016
* In de loop van de tijd heeft de NVAO verschillende beoordelingskaders gebruikt. Het
kader 2003 en kader 2010 beoordelen een opleiding op verschillende punten, waardoor
de uitkomsten niet te vergelijken of bij elkaar op te tellen zijn. De kaders 2010 en 2014
zijn wel vergelijkbaar.

Het aantal accreditaties komt niet overeen met het hiervoor genoemde aantal
eerstegraads lerarenopleidingen kunst/ lichamelijke opvoeding. Het verschil wordt
veroorzaakt door een aantal factoren. Deze zijn beschreven bij de indicator Accreditaties.
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Tevredenheid: studie aanraden?
Deeltijdstudenten raden hun opleiding minder vaak aan dan voltijdstudenten. Dat is al
een aantal jaar zo. In 2016 zou 85 procent van de voltijdstudenten hun opleiding aan
anderen aanraden, tegen 75 procent van de deeltijdstudenten.
Voor het totale hoger beroepsonderwijs lagen de percentages op 72 procent aanraders
voor de deeltijdopleiding en 76 procent voor de voltijdopleiding.
Figuur E12: Sector Onderwijs: percentage studenten aan bekostigde
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding dat de opleiding wel, misschien en
niet aan zou raden aan vrienden en familie, naar voltijd en deeltijd, 2012-2016
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Tevredenheid: over docenten
Voltijdstudenten in deze subsector zijn het meest tevreden over de kennis van de
beroepspraktijk van docenten. Het percentage deeltijdstudenten dat hier tevreden over
is, ligt 8 procent lager. Deeltijdstudenten zijn het meest tevreden over de inhoudelijke
kennis van de docenten.
Het minst tevreden zijn de voltijdstudenten over de betrokkenheid van docenten.
Deeltijdstudenten zijn het minst tevreden over de didactische kwaliteit van docenten.
In het totale hoger onderwijs (bekostigde voltijd hbo-bachelor opleidingen) zijn de
studenten het meest tevreden over de kennis van docenten over de beroepspraktijk
(72%) en het minst tevreden over de didactische kwaliteiten van docenten (57%). In de
bekostigde deeltijdopleidingen zijn studenten het meest tevreden over de inhoudelijke
kennis van de docenten (73%) en het minst over de didactische kwaliteit (61%).
Figuur E13: Sector Onderwijs: percentage studenten in bekostigde eerstegraadslerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding dat (zeer) tevreden is over vier aspecten van tevredenheid over
docenten, naar voltijd en deeltijd, 2010-2016 (n>50)
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Tevredenheid: over praktijkaspecten
De tevredenheid van de deeltijdstudenten eerstegraadslerarenopleidingen
kunst/lichamelijke opvoeding over de praktijkgerichtheid van de opleiding en het contact
met de beroepspraktijk is een stuk lager dan van de studenten in deze voltijdopleidingen.
(zie Figuur E14).
Ter vergelijking; In het totale hoger onderwijs (bekostigde voltijd hbobacheloropleidingen) is de tevredenheid over de praktijkgerichtheid in 2016 68 procent.
Voor de deeltijdopleidingen is dat 63 procent. Voor de indicator contact met de
beroepspraktijk geldt dat 60 procent van de voltijd studenten in het totale hbobacheloronderwijs tevreden is en 50 procent van de deeltijdstudenten.
Figuur E14: Sector Onderwijs: percentage studenten aan bekostigde
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding dat tevreden is over de
praktijkgerichtheid van de opleiding en het contact met de beroepspraktijk tijdens de opleiding,
naar voltijd- en deeltijd, 2016
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Tevredenheid: over de basis die de opleiding biedt
Hoe tevreden zijn de studenten over de basis die de opleiding biedt voor de start op de
arbeidsmarkt? En over de basis die de opleiding biedt voor hun verdere ontwikkeling op
de arbeidsmarkt? De studenten in de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding
zijn in 2013/2014 minder tevreden over de basis voor de start op de arbeidsmarkt dan
over de basis die de opleiding biedt voor de verdere ontwikkeling op de arbeidsmarkt.
Dat verschil neemt in de loop van de jaren toe. De tevredenheid over de basis voor de
start op de arbeidsmarkt daalt sterker dan de tevredenheid over de basis voor verdere
ontwikkeling. In 2012/2013 zien we bij beide indicatoren een lichte stijging van de
tevredenheidspercentages en in 2013/2014 een stabiel percentage.
In vergelijking met het totale hbo bacheloronderwijs zijn er bij de lerarenopleidingen
kunst / lichamelijke opvoeding meer tevreden studenten over de basis die de opleiding
biedt voor de start op de arbeidsmarkt (52% versus 54%). Voor de basis die de opleiding
biedt voor de verdere ontwikkeling op de arbeidsmark zijn er in het totale hbo bachelor
onderwijs (68%) iets minder tevreden studenten dan bij de lerarenopleidingen kunst/
lichamelijke opvoeding (70%).
Figuur E15: Sector Onderwijs: percentage studenten aan bekostigde
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding dat (zeer) tevreden is over de basis
die de opleiding biedt voor de start op de arbeidsmarkt en voor verdere ontwikkeling op de
arbeidsmarkt, 2007/2008-2013/2014.
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Bron: HBO-monitor 2016, ROA, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Starten met de studie
In opleidingen van de subsector eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke
opvoeding daalt het aantal studenten dat instroomt in de loop van de jaren. In vijf jaar
tijd daalt het aantal nieuwe studenten met 20 procent.
De studenten die instromen, kiezen hoofdzakelijk voor een voltijdopleiding. De meeste
van hen hebben nog niet eerder een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd (directe
instroom).
Figuur E16: Sector Onderwijs: aantal instromende studenten (directe en indirecte
samengenomen*) in bekostigde eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding, naar
voltijd en deeltijd, 2011-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
* Met de term directe instroom duiden we studenten aan die niet alleen voor het eerst aan de
betreffende opleiding beginnen maar ook voor het eerst in het hoger onderwijs staan ingeschreven.
Dit zijn bijvoorbeeld studenten die uit het voortgezet onderwijs of het mbo komen. Indirect
instromende studenten is een aanduiding voor de groep die al eerder in het hoger onderwijs stond
ingeschreven in een andere studie, maar zich nu voor het eerst heeft ingeschreven voor de
betreffende opleiding.

Bezien we de instroom naar vooropleiding, dan wordt duidelijk dat er in 2015 zowel
procentueel als absoluut minder studenten instromen met een mbo-vooropleiding dan in
de jaren ervoor.
Hoewel de instromende havisten percentagegewijs toenemen, neemt deze instroom in
absolute aantallen af.
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Figuur E17: Sector Onderwijs: aantal direct instromende studenten in bekostigde voltijd
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding, naar vooropleiding, 2011-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Een klein deel van de studenten die een eerstegraadslerarenopleiding kunst/lichamelijke
opvoeding volgen, heeft een niet-westerse achtergrond. Het percentage schommelt de
afgelopen vijf jaar tussen de 4 en 7 procent.
Figuur E18: Sector Onderwijs: gestapeld percentage instroom (direct en indirect) in bekostigde
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding van studenten met een niet-westerse
en een westerse achtergrond, naar voltijd en deeltijd, 2011-2015
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De instroom van mannen bij de voltijd opleidingen van de
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/ lo is groter dan die van de vrouwen. Het betreft
ruim 52 procent van de studenten die nieuw instromen in 2015. Bij de deeltijdopleidingen
is dit andersom.
Figuur E19: Sector Onderwijs: percentage instroom (direct en indirect) in bekostigde eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding, naar mannen en vrouwen, voltijd en deeltijd,
2011-2015
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2017

297

Sectorbeeld Onderwijs

Tijdens de studie
Een eerstegraadslerarenopleiding kunst of lichamelijke opvoeding duurt vier jaar. Om de
ontwikkeling van een specifieke groep (voltijd) studenten te volgen tijdens die vier jaar,
analyseren we het studiesucces van de groep studenten die in 2010 startte met de
opleiding.
Van de groep die in 2010 startte, blijkt in 2015 44 procent een diploma te hebben
gehaald aan een eerstegraadslerarenopleiding kunst/lichamelijke opvoeding. Ruim 6
procent van deze groep heeft tegen die tijd een diploma gehaald bij een andere
opleiding. Dit wordt weergegeven met respectievelijk het blauwe vlak en het gele vlak in
Figuur E20.
In 2015 studeert nog bijna 28 procent van de starters uit 2010, waarvan wie iets minder
dan de helft aan een eerstegraadslerarenopleiding kunst/lichamelijke opvoeding (oranje
vlak). Iets meer dan de helft van de groep is van studie gewisseld en studeert aan een
andere opleiding (groene vlak). Dit kan een opleiding zijn in de sector Onderwijs, in een
andere sector of in het wo.
22 procent studeert niet meer in het hoger onderwijs (rode vlak) en is daarmee
uitgevallen (zie figuur E20).
Figuur E20: Sector Onderwijs: gestapeld percentage studenten in bekostigde voltijd eerstegraadslerarenopleiding kunst/ lichamelijke opvoeding dat gedurende vijf jaar na de start van de opleiding
in 2010 uitvalt, een diploma haalt aan deze of een andere opleiding, niet meer studeert of aan een
andere opleiding studeert
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2017

298

Sectorbeeld Onderwijs

Tijdens de studie: uitval studenten
Hiervoor zagen we dat van de totale groep voltijd studenten die in 2010 met de
eerstegraadslerarenopleiding kunst/lichamelijke opvoeding is gestart, is 22 procent na
vijf jaar uitgevallen. Dat betekent dat deze studenten niet meer staan ingeschreven in
het hoger onderwijs.
Voor een specifieke startgroep kunnen we weergeven hoeveel procent na vijf jaar is
uitgevallen. We kunnen ook bekijken welk percentage na één jaar is uitgevallen.
Deeltijdstudenten vallen vaker uit (14%) dan voltijdstudenten (ruim 16%). In 2010 lag
deze verhouding omgekeerd en vielen voltijdstudenten juist vaker uit dan
deeltijdstudenten. In het totale hoger onderwijs is dat 17 procent (voltijd) en 24 procent
(deeltijd).
Figuur E21: Sector Onderwijs: percentage uitval (na een jaar) uit bekostigde eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding, naar voltijd en deeltijd, 2010-2014
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Als we kijken naar de vooropleiding van de studenten die na een jaar uitvallen, dan is het
opvallend dat studenten met een mbo-vooropleiding in 2014 even vaak uitvallen als
studenten met een havo-vooropleiding. Dit was de jaren ervoor niet het geval. Toen
vielen mbo’ers vaker uit dan havisten.
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Figuur E22: Sector Onderwijs: percentage uitval (na een jaar) uit bekostigde voltijd eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding, naar vooropleiding, 2010-2014
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Ook in deze subsector vallen mannen vaker uit dan vrouwen. In 2014 viel ruim 11
procent van de vrouwen uit en bijna 17 procent van de mannen.
Figuur E23: Sector Onderwijs: percentage uitval (na een jaar) uit bekostigde voltijd eerstegraads
lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding, naar mannen en vrouwen, 2010-2014
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Het percentage uitval van studenten met een niet-westerse achtergrond ligt veel lager
dan het uitvalspercentage van deze groep in de hbo-bacheloropleidingen in het totale
hoger onderwijs. In 2014 lagen die verhoudingen nog anders. Na dat jaar is het
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percentage van studenten met een niet-westerse achtergrond dat stopt met de
lerarenopleiding kunst/lichamelijke opvoeding rap gedaald. Het percentage ligt echter
nog wel boven het uitvalpercentage van studenten met een westerse achtergrond.
Figuur E24: Sector Onderwijs: percentage uitval (na een jaar) uit bekostigde voltijd eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd
hbo bachelor) naar studenten met een westerse en een niet-westerse achtergrond, 2010-2014
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w.a.: studenten met een westerse achtergrond

Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2017

301

Sectorbeeld Onderwijs

Tijdens de studie: veranderen van opleiding
Van de groep voltijd studenten die in 2010 startte met een lerarenopleiding
kunst/lichamelijke opvoeding, is na vijf jaar in totaal 15 procent overgestapt naar een
andere opleiding (switch).
Bekijken we het percentage switchers na één jaar, dan kijken we naar het percentage
(voltijd) studenten dat na een jaar ingeschreven te hebben gestaan bij de opleiding, het
jaar daarop staat ingeschreven bij een andere opleiding. Het gaat dan om bijna 12
procent van de studenten die zijn gestart met de lerarenopleiding kunst of lichamelijke
opvoeding.
Studenten in lerarenopleidingen kunst en lichamelijke opvoeding veranderen minder vaak
van opleiding dan hbo-bachelorstudenten in het totale hoger onderwijs. Het verschil in
2014 is 7 procentpunten. In het totale hbo-bacheloronderwijs is het percentage
studenten dat van opleiding wisselt in 2012 hoger dan de jaren ervoor. Die piek is er niet
bij de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding.
Figuur E25: Sector Onderwijs: percentage studenten dat na een jaar naar een andere opleiding
overstapt vanuit bekostigde voltijd eerstegraadslerarenopleidingen kunst/ lichamelijke opvoeding
en het totale hoger onderwijs (bekostigd voltijd hbo bachelor), 2010-2014
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Het aantal studenten dat van opleiding wisselt, hebben we ook bestudeerd naar
vooropleiding. De groep studenten met een vwo-vooropleiding wisselt de laatste jaren
weer vaker van opleiding dan daarvoor.
Bij de groepen studenten met een havo- of mbo-vooropleiding veranderen het laatste
jaar juist minder studenten van opleiding. Studenten met een mbo-vooropleiding
switchen per jaar steeds minder. Zij veranderen ook minder van opleiding dan studenten
met een havo- of een vwo-vooropleiding. In het jaar 2013 veranderden vrij veel
studenten met een havo-vooropleiding van opleiding; in Figuur E26 is deze piek duidelijk
te zien. Het percentage switchende havisten lag dat jaar op 14 procent.
Figuur E26: Sector Onderwijs: percentage studenten dat na een jaar naar een andere opleiding
overstapt vanuit bekostigde voltijd eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding,
naar vooropleiding, 2010-2014
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Bron: 1cijferHO, DUO; bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016

Van de groep studenten die van studie wisselt, hebben we de groep gevolgd die
vervolgens een studie kiest in een andere sector dan de sector Onderwijs. Bij deze groep
zien we een zelfde verloop als het gaat om vooropleiding als hierboven. De switch naar
een andere sector maakt een groot gedeelte uit van de totale switch binnen de gehele
(sub)sector.
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Bij de lerarenopleidingen kunst of lichamelijke opvoeding veranderen soms de mannen
vaker van opleiding en soms de vrouwen. In 2011 veranderen vrouwen vaker van
opleiding dan mannen. In 2013 is het andersom: 10 procent van de vrouwen switcht en
15 procent van de mannen. In 2014 verandert hetzelfde percentage vrouwen als mannen
van opleiding: 12 procent.
Figuur E27: Sector Onderwijs: percentage studenten dat na een jaar naar een andere opleiding
overstapt vanuit bekostigde voltijd eerstegraadslerarenopleidingen kunst/ lichamelijke opvoeding,
naar mannen en vrouwen, 2010-2014
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Studenten met een niet-westerse achtergrond veranderen veel minder vaak van
opleiding in de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding dan in hbobacheloropleidingen in het totale hoger onderwijs. Het percentage switchers in deze
groep ligt in het totale hoger onderwijs in 2014 op 28 procent en in de subsector ligt dat
op nog geen 16 procent.
Bij de studenten met een westerse achtergrond is het verschil in percentage switchers in
de subsector en het totale hoger onderwijs veel kleiner. Ruim 17 procent switcht in het
totale hbo-bacheloronderwijs. Bij de lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding is
dat iets minder dan 16 procent.
Figuur E28: Sector Onderwijs: percentage studenten dat na een jaar naar een andere opleiding
overstapt vanuit bekostigde voltijd eerstegraadslerarenopleidingen kunst/ lichamelijke opvoeding,
naar studenten met een westerse en een niet-westerse achtergrond, 2010-2014
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Voor alle bovengenoemde percentages geldt dat als studenten switchen van opleiding,
tussen de 10 en 15 procent hiervan een opleiding kiest in een andere sector.
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Studiesucces: rendement
In 2015 heeft 44 procent van de groep voltijd studenten die in 2010 startte een diploma
gehaald aan een eerstegraadslerarenopleiding kunst/lichamelijke opvoeding. 6 procent
heeft op dat moment een diploma gehaald bij een andere opleiding.
Als we in 2015 niet het percentage gediplomeerden van de startgroep uit 2010 nemen
maar het percentage gediplomeerden van de groep uit 2010 die na het eerste jaar
doorging met de studie, ligt het diplomarendement op bijna 63 procent (voltijd
studenten). Voor het totale hoger onderwijs ligt dat voor die groep op 60 procent (hbo
voltijd bachelorstudenten).
Het rendement van studenten met een mbo- en vwo-vooropleiding is in sommige jaren
gelijk. Voor de groep vwo’ers die in 2008 en in 2010 met de opleiding startte is het
rendement hoger dan de jaren ervoor en dus hoger in vergelijking met dat van de
mbo’ers.
Het rendement van studenten met een mbo-achtergrond daalt al een aantal jaar. Het
percentage is gedaald van 78 procent voor de groep die in 2006 met de studie aanving
tot 65 procent voor de groep uit 2010.
Figuur E29: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) van bekostigde voltijd
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding na nominale studieduur plus één jaar,
naar vooropleiding, 2006-2010.
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Bij zowel mannen als vrouwen daalt het rendement vanaf de groep die in 2006 met de
opleiding begon tot aan de groep die is gestart in 2009. Bij de mannen daalt het
rendement in die jaren ongeveer 8 procentpunten, bij de vrouwen 4 procentpunten. In
de groep die in 2010 met de studie startte, is het rendement van mannen en vrouwen
weer iets beter.
Figuur E30: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) van bekostigde voltijd
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding na nominale studieduur plus één jaar,
naar mannen en vrouwen, 2006-2010
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Het rendement van studenten met een westerse achtergrond is bij deze
lerarenopleidingen in sommige jaren iets lager dan dat van studenten met een westerse
achtergrond in de rest van het hoger onderwijs (hbo-bachelors). In andere jaren is die
gelijk of iets hoger.
Het rendement van studenten met een niet-westerse achtergrond is bij deze subsector
een stuk hoger dan van studenten met een niet-westerse achtergrond in het totale hbobacheloronderwijs. Opvallend is het lage rendement voor de groep studenten met een
niet-westerse achtergrond in deze subsector die in 2009 met de studie begon. Het
verschil in rendement met het jaar ervoor is 11 procentpunten. De groep van 2008
behaalde een rendement van bijna 56 procent. De groep van 2009 behaalde een
rendement van 44 procent. De groep die in 2010 startte had een wat hoger rendement;
49 procent van de groep studenten behaalde een jaar na het einde van de nominale
studieduur een diploma.
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Figuur E31: Sector Onderwijs: percentage diploma’s (herinschrijvers) van bekostigde voltijd
eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding na nominale studieduur plus één jaar,
naar studenten met een westerse en een niet-westerse achtergrond, 2006-2010.
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Studiesucces: aantal diploma’s
De vorige paragraaf toonde de percentages afgestudeerden; het rendement van een
groep studenten dat in een bepaald jaar gestart is met de opleiding. In deze paragraaf
kijken we naar het aantal diploma’s dat per jaar is behaald. Dit is ongeacht wanneer een
student gestart is met de opleiding.
Het aantal behaalde diploma’s neemt af tussen 2010 en 2012. Dit geldt zowel bij de
voltijd- als bij de deeltijdstudenten. In totaal neemt het aantal diploma’s af van 1.500 in
2010 tot 1.200 in 2012. In 2013 neemt het toe waarna het in 2014 en 2015 weer iets
daalt tot 1.250.
Figuur E32: Sector Onderwijs: aantal behaalde diploma’s aan bekostigde eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding, naar voltijd, deeltijd en totaal, 2010-2015
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Na de studie
De kansen op een baan binnen achttien maanden zijn voor voltijd- en deeltijdstudenten
ongeveer gelijk. Ook de kansen om een baan op niveau te vinden en een baan in de
richting verwant aan de studie liggen voor voltijd- en deeltijdstudenten dicht bij elkaar.
Van de voltijdstudenten die in 2013/2014 afstudeerden in het totale hoger onderwijs
(hbo bachelor) heeft 94 procent binnen achttien maanden een baan. Bij de
tweedegraads-lerarenopleidingen was dat 98 procent. 78 procent van de voltijd
studenten in het hoger onderwijs (hbo bachelor) heeft een baan op niveau en 75 procent
van de studenten heeft ook in baan in de aan de studie verwante richting. Onder
studenten van tweedegraads-lerarenopleidingen was dat respectievelijk 87 en 81
procent.
Figuur E33: Sector Onderwijs: percentage afgestudeerden van bekostigde eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding dat binnen achttien maanden na afstuderen een
baan heeft, een baan heeft in de richting van de opleiding en een baan heeft op niveau, naar
voltijd en deeltijd, 2007/2008-2013/2014
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De indeling van de sector Onderwijs
Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. De sector Onderwijs is ingedeeld in
acht subsectoren:
1
2
3
4
5
6
7
8

Pabo
2e graads hbo
1e graads kunst/lo
1e graads hbo-master
Ulo
Professionalisering
Onderwijsondersteuner
Onderwijs overig

Het gehele aanbod van opleidingen in de CROHO-sector Onderwijs is ingedeeld in deze
acht subsectoren. Deze indeling ziet u in onderstaand schema, waarbij de naam van de
opleiding staat vermeld zoals die in CROHO gebruikt wordt. In sommige gevallen wijkt
deze naam af van de benaming die op de websites van instellingen wordt gebruikt.
In dit sectorbeeld is ook een aantal opleidingen uit andere CROHO-sectoren opgenomen.
Deze opleidingen uit andere CROHO-sectoren dan de sector Onderwijs leiden namelijk tot
een onderwijsbevoegdheid en zijn daarmee relevant voor het onderwijsveld. De Isatcodes 1 van deze opleidingen zijn aangegeven met een * en zijn afkomstig uit de CROHOsectoren Natuur en Landbouw & Natuurlijke Omgeving.
Daarnaast zijn er in de sector Onderwijs ook opleidingen die niet opleiden tot een
onderwijsbevoegdheid. Deze zijn meegenomen in het sectorbeeld en in onderstaande lijst
aangegeven met ** achter de opleidingsnaam.
In de laatste tabel zijn nieuwe opleidingen opgenomen. Deze opleidingen zijn in 20162017 gestart. De cijfers in het sectorbeeld Onderwijs gaan niet over deze opleidingen,
omdat er nog geen instroomcijfers over deze opleidingen bekend zijn.
Bij elke opleiding ziet u de Isat-code staan. Ook staat in het schema of het gaat om een
associate degree-programma (AD), een bachelor- (B) of een masteropleiding (M). De
ongedeelde opleidingen hebben niet zo’n aanduiding voor hun naam. Daarnaast is
aangegeven of het een hbo- of wo-opleiding betreft. De lijst bevat ook opleidingen die
niet meer bestaan (‘historische’ opleidingen) om zo goed mogelijk trends in
opleidingsaanbod weer te geven. In de laatste twee kolommen staat het totaal aantal
opleidingen dat onder die naam en Isat-code voorkomt in de sector Onderwijs.
Tabel Z.1: Overzicht van subsectoren in de sector Onderwijs en bijbehorende opleidingen. Daarbij
aangegeven het Isat-nummer van de opleiding, de aanduiding bachelor (B) of master (M), of het
een hbo- of wo-opleiding betreft en of de opleiding actueel of historisch is.

1

Studiecode/opleidingscode uitgegeven door DUO Groningen.
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Pabo

Opleidingen
B Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Isat
34808

hbo/wo
hbo

act
27

hist
25

2e graads hbo

Opleidingen
talen

Isat

hbo/wo

act

hist

B Opleiding tot leraar Allochtone Levende Talen

34851

hbo

2

B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal
(NGT) / Bacheloropleiding tot Tolk NGT

34104

hbo

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Arabisch

35185

hbo

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Duits

35193

hbo

9

9

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Engels

35195

hbo

10

10

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Frans

35196

hbo

9

9

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Fries

35144

hbo

1

2

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Nederlands

35198
81011

hbo
hbo

11

9
1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Russisch

35182

hbo

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Spaans

35255

hbo

2

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Talen

30116

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Turks

35186

hbo

35201

hbo

1
3

1
4

2

maatschappij
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Aardrijkskunde
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B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Algemene Economie

35202

hbo

7

7

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Bedrijfseconomie

35203

hbo

7

8

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Beeldende Vorming

39113

hbo

1

2

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Commerciële Economie

35392

hbo

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Economie

35207

hbo

2

3

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Geschiedenis

35197

hbo

11

10

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Godsdienst

35441

hbo

6

11

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Islamgodsdienst

35205

hbo

1

2

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Maatschappijleer

35411

hbo

7

6

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Mens en Maatschappij

35513

hbo

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Omgangskunde

35421

hbo

4

4

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Pedagogiek

35204

hbo

5

9

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Godsdienst

5441

hbo

B Docent Informatie en Communicatie
Technologie

39116

hbo

2

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Biologie

35301

hbo

9

9

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Natuurkunde

35261

hbo

9

10

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Scheikunde

35199

hbo

8

9

1

8

1

exact
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B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Wiskunde

35221

hbo

10

11

B Educatie en Kennismanagement Groene Sector

34899*

hbo

1

3

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Agrarische Economie

34918*

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Agrarische Techniek I en II

34917*

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Dierenhouderij en Verwerking
I en II

34909*

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Plantenteelt en Verwerking I
en II

34915*

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Tuinbouw en Plantenteelt en
Verwerking I en II

34910*

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Veehouderij en Verwerking I
en II

34916*

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Algemene Bouwkunde

35389

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Algemene
Werktuigbouwkunde

35390

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Biologische en Medische
Laboratoriumtechniek

35395

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Bouwkunde I en II

35382

hbo

3

5

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Bouwtechniek I en II

35383

hbo

3

6

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Chemische
Laboratoriumtechniek

35391

hbo

groen

beroepsgericht
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B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Consumptieve Techniek I en
II

35423

hbo

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Electrotechniek

35393

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Electrotechniek I en II

35384

hbo

3

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Elektrotechniek I en II

35384

hbo

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Gezondheidszorg

35396

hbo

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn

35388

hbo

10

8

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Grafische Techniek I en II

35484

hbo

1

2

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in het Technisch
Beroepsonderwijs

35210

hbo

3

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Installatietechniek I en II

35442

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Levensmiddelentechnologie

34908

hbo

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Mechanische Techniek I en II

35385

hbo

3

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Mens en Technologie

35208

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Motorvoertuigentechniek I en
II

35386

hbo

3

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Personeel en Arbeid

35394

hbo

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Techniek

35254

hbo
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B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Verpleegkunde

34568

hbo

1

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in
Verzorging/Gezondheidskunde

35401

hbo

1

2

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Verzorging/Huishoudkunde

35381

hbo

1

3

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van
de tweede graad in Werktuigbouwkunde I en II

35387

hbo

3

5

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in verpleegkunde

4568

hbo

Isat

hbo/wo

act

hist

B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

39100

hbo

8

5

B Docent Dans

34940

hbo

6

3

B Docent Drama

34745

hbo

B Docent Muziek

39112

hbo

9

6

B Docent Theater

34745

hbo

6

2

B Opleiding voor het Docentschap Mime

34941

hbo

35025

hbo

6

3

Isat

hbo/wo

act

hist

M Duits

45110

hbo

1

M Engels

45112

hbo

1

6

1e graads kunst/lo

Opleidingen
kunstvakken

2

1

lichamelijke opvoeding
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Lichamelijke Oefening

1e graads hbo-ma

Opleidingen
talen
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M Frans

45113

hbo

1

M Leraar Duits

45265

hbo

3

1

M Leraar Engels

45262

hbo

5

1

M Leraar Frans

45266

hbo

3

1

M Leraar Fries

45276

hbo

1

M Leraar Nederlands

45269

hbo

5

M Leraar Spaans

45124

hbo

1

M Nederlands

45119

hbo

1

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Arabisch

5257

hbo

1

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Duits

5110

hbo

3

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Engels

5112

hbo

3

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Frans

5113

hbo

4

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Fries

5114

hbo

1

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Nederlands

5119

hbo

5

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Spaans

5124

hbo

1

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Turks

5256

hbo

1

M Aardrijkskunde

45109

hbo

1

M Humanistisch Vormingsonderwijs en
Levensbeschouwing

70145

hbo

1

M Leraar Aardrijkskunde

45264

hbo

2

1

M Leraar Algemene Economie

45275

hbo

4

1

M Leraar Bedrijfseconomie

45271

hbo

1

1

M Leraar Economie

45270

hbo

1

maatschappij
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M Leraar Geschiedenis

45267

hbo

2

1

M Leraar Godsdienst

45274
45277
45268

hbo
hbo
hbo

3

3
1
1

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in aardrijkskunde

5109

hbo

2

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in algemene economie

5183

hbo

4

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in bedrijfseconomie

5184

hbo

4

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in geschiedenis

5116

hbo

4

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in godsdienst

5115

hbo

6

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in maatschappijleer

5117

hbo

5

M Biologie

45099

hbo

1

M Leraar Biologie

45279

hbo

2

1

M Leraar Natuurkunde

45272

hbo

3

1

M Leraar Scheikunde

45273

hbo

2

1

M Leraar Wiskunde

45263

hbo

5

1

M Natuurkunde

45518

hbo

1

M Wiskunde

45106

hbo

1

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Biologie

5099

hbo

1

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Natuurkunde

5518

hbo

3

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Scheikunde

5519

hbo

2

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Wiskunde

5106

hbo

3

M Leraar Maatschappijleer

1

exact
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Ulo

Opleidingen

Isat

hbo/wo

Duits

8010

wo

6

Eerstegraads lerarenopleiding Arabisch

8000

wo

1

Engels

8011

wo

6

Frans

8006

wo

6

Fries

8012

wo

1

Grieks en Latijn

8003

wo

5

Hebreeuws

8040

wo

1

Italiaans

8007

wo

1

Lerarenopleiding Latijn en klassieke en culturele
vorming

8041

wo

1

M Educatieve master Geesteswetenschappen

68529

wo

1

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Arabisch

68521

wo

1

1

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Duits

68503

wo

5

4

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Engels

68504

wo

5

4

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Frans

68517

wo

5

4

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Fries

68527

wo

1

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

68519

wo

4

3

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Hebreeuws

68524

wo

1

1

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Italiaans

68522

wo

1

1

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Latijnse Taal en Cultuur

68520

wo

2

1

talen
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M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Nederlands

68512

wo

6

4

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Russisch

68523

wo

1

1

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Spaans

68514

wo

3

4

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Turks

68528

wo

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Arabisch

68000

wo

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Duits

60236
68010

wo
wo

1

1
2

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Duitse Taal en Cultuur

60631

wo

1

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Engels

60237
68011

wo
wo

1

1
2

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Engelse Taal en Cultuur

60632

wo

1

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Frans

60239
68006

wo
wo

1

1
2

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Franse Taal en Cultuur

60633

wo

1

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Friese Taal en Cultuur

60634

wo

1

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Grieks en Latijn

60241
68003

wo
wo

1

1
2

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Griekse en Latijnse Taal en
Cultuur

60636

wo

1

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Hebreeuws

68040

wo

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Italiaans

68007

wo

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Latijn en Klassieke en Culturele
Vorming

68041

wo

2

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de

60244

wo
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eerste graad in Nederlands

68004

wo

2

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Nederlandse Taal en Cultuur

60637

wo

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Russisch

68014

wo

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Spaans

60247
68008

wo
wo

1

1
1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Spaanse Taal en Cultuur

60320

wo

1

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Turks

68001

wo

1

M Talenonderwijs en Communicatie

60740

wo

1

Nederlands

8004

wo

6

Russisch

8014

wo

1

Spaans

8008

wo

4

Turks

8001

wo

1

Aardrijkskunde

8176

wo

5

Algemene economie

8401

wo

7

Bedrijfseconomie

8403

wo

6

Bijbelkennis en cultuurgeschiedenis van het
christendom

8074

wo

1

Filosofie

8081

wo

4

Geschiedenis en staatsinrichting

8034

wo

6

Godsdienst / Levensbeschouwing

8075

wo

1

Kennis van Godsdienst en Levensbeschouwing

8009

wo

1

Kunstgeschiedenis

8710

wo

4

M Godsdienstonderwijs

60263

wo

1

M Kunstonderwijs en Communicatie

60701

wo

1

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Aardrijkskunde

68500

wo

5

1

1
1

maatschappij
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M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Algemene Economie

68501

wo

7

4

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Filosofie

68505

wo

4

4

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Geschiedenis en Staatsinrichting

68506

wo

5

4

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Godsdienst en Levensbeschouwing

68507

wo

4

2

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige
Vorming/Kunst Algemeen

68508

wo

3

4

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

68509

wo

8

3

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Management en Organisatie

68518

wo

6

3

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Muziek

68510

wo

1

1

M Leraar voortgezet onderwijs van de eerste
graad in het vak Godsdienst en
Levensbeschouwelijke Vorming

68017

wo

M Mens- en Maatschappijonderwijs en
Communicatie

60747

wo

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Aardrijkskunde

60204
68176

wo
wo

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Algemene Economie

60233
68401

wo
wo

1
3

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Bedrijfseconomie

60234
68403

wo
wo

1
3

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Bijbelkennis en
Cultuurgeschiedenis van het Christendom

68074

wo

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Economie en
Bedrijfswetenschappen

60651

wo

1

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Filosofie

60238
68081

wo
wo

1

3
1
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M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Filosofie en Educatie

60662

wo

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Geschiedenis

60635
68034

wo
wo

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Geschiedenis en Staatsinrichting

60240
68034

wo
wo

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing

68075

wo

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Kennis van Godsdienst en
Levensbeschouwing

68009

wo

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Kunstgeschiedenis

60242
68710

wo
wo

1

1
1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Maatschappijleer

60243
68618

wo
wo

1

2
3

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Natuurkunde

60245

wo

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Religie in Samenleving en Cultuur

60403

wo

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Scheikunde

60246

wo

1

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Zorg, Ethiek en Beleid

60401

wo

1

M Social Science Education

60035

wo

1

Maatschappijleer

8618

wo

7

Muziek

8700

wo

1

2

1
1
1
1

1

1

1

1

exact
Biologie

8161

wo

M Biology and Education

60316

wo

1

M Chemistry and Education

60317

wo

1

M Chemistry Education

60345

wo

60708*

wo

M Communicatie en Educatie van de
Natuurwetenschappen
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M Computer Science Education

60330

wo

60614*

wo

1

1

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Biologie

68502

wo

6

2

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Natuurkunde

68511

wo

6

3

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Scheikunde

68513

wo

6

3

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Wiskunde

68516

wo

7

3

M Lerarenopleiding Informatica

68076

wo

M Mathematics and Education

60318

wo

60231*

wo

1

M Mathematics Education

60343

wo

2

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Biologie

60235
68161

wo
wo

1
2

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Natuurkunde

68155

wo

3

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Scheikunde

68156

wo

3

M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de
eerste graad in Wiskunde

60248
68151

wo
wo

1
3

M Physics and Education

60319

wo

M Physics Education

60346

wo

M Science Education and Communication

68404

wo

Natuurkunde

8155

wo

8

Scheikunde

8156

wo

8

Wiskunde

8151

wo

8

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Sterrenkunde

68515

wo

M Science Education

60034

wo

M Educatie en Communicatie in de Wiskunde en
Natuurwetenschappen

M Mathematics and Science Education

3

1
1

1
2
3

beroepsgericht
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Sterrenkunde

8154

wo

1

Professionalisering

Opleidingen

Isat

hbo/wo

act

M Academisch Meesterschap**

75092

wo

1

M Educational Leadership**

70139

hbo

6

M Educational Management**

70075

hbo

1

M Evidence Based Innovation in Teaching**

75081

wo

1

M Kunsteducatie (joint degree) **

49501

hbo

2

M Learning & Innovation**

44136

hbo

2

44135*
70113
70109

hbo
hbo
hbo

7
2
1

3
1

M Master in Leadership in Education**

70077

hbo

1

4

M Professioneel Meesterschap**

70132

hbo

1

M Opleiding Dovenstudies/ Masteropleiding Leraar
Nederlandse Gebarentaal**

44104

hbo

1

1

M Special Educational Needs: Auditief
Gehandicapten**

44101

hbo

1

2

M Special Educational Needs: Communicatief
Gehandicapten**

44102

hbo

1

M Special Educational Needs: Leraar Speciaal
Onderwijs**

44103

hbo

3

Opleiding tot leraar speciaal onderwijs A voor
gehoorgestoorden**

4101

hbo

1

Opleiding tot leraar speciaal onderwijs
algemeen**

4103

hbo

3

Opleiding tot leraar speciaal onderwijs B voor
gehoorgestoorden

4102

hbo

1

management en onderwijsvernieuwing

M Leren en Innoveren**
M Management of Education**

hist

1

special needs
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kunsteducatie
M Kunsteducatie**

49117

hbo

6

6

Onderwijsondersteuner

Opleidingen

Isat

hbo/wo

act

Ad Schrijftolk**

80030

hbo

1

Ad Taalondersteuner**

80058

hbo

1

talen

hist

maatschappij
Ad Onderwijsondersteuner Economische Vakken**

80057

hbo

1

Ad Onderwijsondersteuner Handel en
Administratie**

80054

hbo

Ad Onderwijsondersteuner Omgangskunde**

80060

hbo

2

Ad Educatie en Kennismanagement Groene Sector
Bloemsierkunst**

80015*

hbo

1

1

Ad Onderwijsondersteuner Educatie en
Kennismanagement Groene Sector**

80064*

hbo

1

1

3

groen

beroepsgericht
Ad Onderwijsondersteuner Bouwkunde I en II**

80062

hbo

1

Ad Onderwijsondersteuner Bouwtechniek I en II** 80049

hbo

2

2

Ad Onderwijsondersteuner Consumptieve
**Techniek I en II

80052

hbo

3

1

Ad Onderwijsondersteuner Elektrotechniek I en
II**

80048

hbo

1

1

Ad Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en
Welzijn**

80045

hbo

4

3
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Ad Onderwijsondersteuner Informatie- en
Communicatietechnologie I en II**

80063

hbo

1

Ad Onderwijsondersteuner Installatietechniek I en
II**

80050

hbo

1

1

Ad Onderwijsondersteuner Mechanische Techniek
I en II**

80046

hbo

1

1

Ad Onderwijsondersteuner Metaal-ElektroInstallatietechniek (MEI), Elektrotechniek**

80053

hbo

1

1

Ad Onderwijsondersteuner Metaal-Elektro80055
Installatietechniek (MEI), Mechanische Techniek**

hbo

1

1

Ad Onderwijsondersteuner
Motorvoertuigentechniek I en II**

80047

hbo

2

2

Ad Onderwijsondersteuner Techniek**

80051

hbo

4

Ad Onderwijsondersteuner Technisch
Beroepsonderwijs**

80098

hbo

3

Ad Onderwijsondersteuner Uiterlijke Verzorging**

80056

hbo

1

Ad Onderwijsondersteuner Werktuigbouwkunde I
en II**

80061

hbo

1

Ad Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn**

80059

hbo

1

Isat

hbo/wo

act

B Onderwijskunde**

34084

hbo

1

B Onderwijsmanagement**

34069

hbo

1

B Opleidingskunde**

39218

hbo

1

M Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs**

70168

wo

1

M Expertdocent Beroepsonderwijs**

70187

hbo

1

M Health Professions Education**

75037

wo

1

M Onderwijskunde**

70186

hbo

1

1

Educatie overig

Opleidingen
overig zonder bevoegdheid
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M Teaching and Learning in Higher Education**

75070

wo

1

Nieuwe opleidingen in 2016/2017

Opleidingen

Isat

B International Teacher Education for Primary
Schools**

35514

hbo/wo
hbo

educatie overig

subsector

M Expertdocent **

44141

hbo

educatie overig

M Talentontwikkeling

49099

hbo

M Toetsdeskundige **

49248

hbo

Professionalisering:
management en
onderwijsvernieuwing.
educatie overig

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de
Taalvakken

68530

wo

Ulo: taal

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Zaakvakken

68531

wo

Ulo: maatschappij

Ad Pedagogisch Educatief Medewerker ** (NB deze
opleiding komt ook voor in croho-onderdeel Gedrag
en Maatschappij.

80081

hbo

educatie overig

Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie**

80127

hbo

educatie overig

Bron: CROHO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Sector Onderwijs: Schematisch overzicht van de subsectoren en indicatoren
tweedegraads
lerarenopleidingen
Subsectoren: pabo
lerarenopleidingen
hbo

kunst / lichamelijke
opvoeding

eerstegraads
lerarenopleidingen
hbo-master

ulo

professionalisering
master

onderwijs
ondersteuner
hbo-ad

Indicatoren:

Aanbod van
opleidingen

Accreditaties

Oordeel over de
opleiding
Tevredenheid over
start en
ontwikkeling op
arbeidsmarkt

Opvallende ontwikkelingen, verschillen
en of overeenkomsten beschreven per
indicator

Tevredenheid contact
beroepspraktijk /
praktijkgerichtheid

Tevredenheid over
docenten
Inschrijvingen en
Instroom
Uitval studenten

Veranderen van
opleiding

Opvallende ontwikkelingen, verschillen en of
overeenkomsten beschreven per subsector

Diploma behaald

Baan op niveau en
in richting
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onderwijs
overig
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