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1 Inleiding 

Inhoud analyse 
De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 bestaat uit diverse thema-analyses. Voor u ligt de 
eerste thema-analyse, gericht op de lerarenopleidingen. In deze analyse wordt ingegaan op de voor 
het primair onderwijs relevante lerarenopleidingen, zoals de pabo en de opleiding Special Educational 
Needs. Op basis van deze analyse worden in de conclusie verschillende aanknopingspunten voor 
beleid geformuleerd. Deze aanknopingspunten zijn gericht op de (verwachte) knelpunten op dit thema 
en bieden de sector daardoor handvatten bij het voeren van arbeidsmarktbeleid.  

Methodologie  
Deze thema-analyse komt tot stand door middel van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve 
gegevens. Deze gegevens zijn onder andere verzameld via deskresearch. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om relevante rapporten, verslagen, analyses, onderzoeken en notities.  

Leeswijzer  
Hoofdstuk 2 omschrijft de context van de lerarenopleidingen in het primair onderwijs. In dit hoofdstuk 
wordt onder andere beschreven wat het huidige beleid is en wat relevante ontwikkelingen zijn op dit 
thema. Hoofdstuk 3 biedt samen met hoofdstuk 4 en 5 een beschrijving van de instroom in de 
lerarenopleidingen, het aantal studenten en het aantal gediplomeerden. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan 
op verwachtingen voor de toekomst. Hoofdstuk 7 geeft een beschrijving van de arbeidsmarktpositie 
van startende leerkrachten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 beschreven welke begeleiding startende 
leerkrachten krijgen. Hoofdstuk 9 bevat tot slot de belangrijkste conclusies van de analyses. 
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2 Context 

Er zijn voldoende en goed opgeleide leerkrachten nodig om leerlingen het juiste onderwijs te bieden. 
Het (dreigend) lerarentekort is in dit licht echter een punt van aandacht. Veel leerkrachten gaan (de 
komende jaren) met pensioen en er zijn te weinig pabo-afgestudeerden om aan de vraag naar 
leerkrachten te voldoen. Het opleiden van leerkrachten en hun begeleiding als startende leerkracht 
spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van het tekort. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) formuleert twee oplossingsrichtingen 
voor het tekort die betrekking hebben op de lerarenopleidingen en de begeleiding van startende 
leerkrachten: 
1. Verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen: als meer studenten kiezen voor
de lerarenopleiding en deze succesvol afronden, dan zijn er straks meer leerkrachten beschikbaar.
2. Behoud van leerkrachten voor het onderwijs: als leerkrachten langer in het onderwijs blijven werken
of deeltijders meer uren gaan werken dan kan beter gebruik worden gemaakt van het potentieel dat er
al is.1

Ad. 1: In-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen 
Enkele acties die in gang worden gezet of al lopen zijn:  
• OCW stimuleert de doorstroom naar de pabo door intensivering en verlenging van het

ondersteuningstraject ‘Goed voorbereid naar de pabo’, als ook met een grootstedelijke pilot
‘doorstroom niet verwant mbo-pabo’. Het ondersteuningstraject ‘Goed voorbereid naar de pabo’
biedt tijdelijke hulp aan havoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen. Hiermee
kunnen zij zich voorbereiden op de strengere toelatingseisen die gelden voor de pabo’s. Op 7
maart 2017 is het mbo-pabo-doorstroomprogramma gelanceerd. In september kunnen mbo-
studenten hieraan beginnen. Het doorstroomprogramma is erop gericht om mbo’ers beter voor te
bereiden op de overstap naar de pabo. In een halfjaar leren zij wat ze moeten weten en kunnen
voor de toelatingstoets van de pabo.2

• De sociale partners in het po, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, en vo, verenigd in Voion,
geven uitvoering aan de imagocampagne ‘Helden voor de klas’ om leerlingen te motiveren voor
een lerarenopleiding te kiezen. ‘Helden voor de klas’ is een communicatiecampagne om
studiekiezers, leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, enthousiast te maken voor het
leraarschap. De campagne wordt gevoerd via Qompas, een studiekeuzeleermethode voor
middelbare scholen. Daarmee bereikt het Arbeidsmarktplatform PO 75.000 havo/vwo-scholieren,
wat versterkt wordt via sociale mediakanalen Facebook en Instagram. De campagne loopt tot het
schooljaar 2017/2018.3

• Hogescholen en universiteiten werken aan het meer divers en toegankelijker maken van het
opleidingsaanbod. Effecten hiervan zijn zichtbaar in de stijging van de deelname aan educatieve
minoren in het wetenschappelijk onderwijs, het succes van de kopopleidingen in het hbo, de
toename van de instroom in de verkorte deeltijd pabo en de nieuwe universitaire pabo.
Sinds een aantal jaren werken veel pabo’s met universiteiten samen in ‘academische pabo-
opleidingen’. Leerkrachten met wetenschappelijke kennis van de pedagogische en
onderwijskundige omgeving van basisscholen hebben toegevoegde waarde voor de eigen
professionaliteit en voor schoolontwikkeling. Begin dit jaar is er groen licht gegeven door minister
Bussemaker voor een nieuwe variant: de universitaire lerarenopleiding. Deze opleiding stelt
studenten in de gelegenheid om binnen drie jaar hun lesbevoegdheid te behalen. De nieuwe
opleidingsroute moet vooral vwo’ers aantrekken om voor de klas te gaan staan.

1 Kamerbrief 24 februari 2017 ‘Plan van aanpak lerarentekort’ 
2 https://www.vosabb.nl/extra-aanbod-mbo-pabo/ 
3 https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/activiteiten/heldenvoordeklas/ 
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Ad. 2: Behoud van leerkrachten  
De volgende acties worden in gang gezet of lopen al om het behoud van leerkrachten te bevorderen: 
• Schoolbesturen en schoolleiders geven, desgewenst in samenwerking met de lerarenopleidingen,

uitvoering aan de maatregelen die zijn genomen om de begeleiding van startende leerkrachten te
verbeteren, zoals het gebruik van observatie-instrumenten in de klas om beginnende leerkrachten
meer inzicht te geven in hun differentiatievaardigheden.  Een goede begeleiding van startende
leerkrachten zorgt ervoor dat er minder leerkrachten uitvallen in de eerste jaren dat ze werken. Er
zijn verschillende initiatieven die de aansluiting tussen de opleiding en de school bevorderden,
zoals het junior-leraarschap, ‘opleiden in de school’ en het project ‘begeleiding startende leraar’.4

4 Derde voortgangsrapportage Lerarenagenda: samen werken aan een doorlopende leerlijn voor leraren. 
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3 Instroom lerarenopleidingen 

Instroom afgelopen vijf jaar 
Na een daling van het aantal instromende pabostudenten in 2015, is het aantal in 2016 weer iets 
toegenomen. In 2015 kozen ruim 5.046 studenten voor de lerarenopleiding basisonderwijs, vorig jaar 
(2016) waren dat er ruim 500 meer, een toename van 10,5 procent. De plotselinge daling in 2015 
wordt toegeschreven aan de aangescherpte toelatingseisen en daarmee een forse afname van het 
aantal mbo’ers dat instroomt.  

Ook de lerarenopleidingen voor speciaal onderwijs hebben te maken met een teruglopende instroom. 
Deze opleiding wordt vaak gevolgd als tweede studie, bijvoorbeeld na het afronden van de pabo. In de 
periode 2012-2016 is het aantal studenten dat start met deze opleiding met 25 procent gedaald, tot 
1.400 studenten in 2016 (figuur 3.1)  

Figuur 3.1 Instroom lerarenopleiding basisonderwijs en speciaal onderwijs per studiejaar (bron: 
Stamos)  

De pabo is niet de enige opleiding die opleidt tot leerkracht in het basisonderwijs. Zo zijn er 
bijvoorbeeld de eerdergenoemde lerarenopleidingen voor speciaal onderwijs, de opleiding ‘Leren en 
Innoveren’ en ook een pilot van de leerroute 'Expert in Nieuwkomersonderwijs'. Dit zijn vaak 
deeltijdopleidingen die leerkrachten volgen in het kader van verdere professionalisering.  

Kenmerken van personen die instromen  
In 2016 is, ten opzichte van het voorgaande jaar, zowel de instroom van het aantal vrouwen als het 
aantal mannen toegenomen. Van de instromende studenten is nog steeds een klein aandeel man (25 
procent). Toch is hun aandeel de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven en elk jaar een procentpunt 
gestegen (figuur 3.2).  
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Figuur 3.2 Instroom naar geslacht lerarenopleiding basisonderwijs (bron: Stamos) 

De verdeling van de instroom naar leeftijd is in de afgelopen vijf jaar zo goed als gelijk gebleven. De 
meeste instromers zijn jonger dan 20 jaar. De groep van 45 jaar en ouder is het kleinst, maar net als 
de andere leeftijdsgroepen iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar (tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Instroom naar leeftijd lerarenopleiding basisonderwijs (bron: Stamos) 

2012 2013 2014 2015 2016 
Jonger dan 20 3.976 4.177 4.329 3.111 3.347 
20 - 24 jaar 2.104 2.314 2.308 1.200 1.370 
25 - 29 jaar 372 426 417 334 348 
30 - 34 jaar 176 173 191 153 156 
35 - 39 jaar 153 142 120 112 168 
40 - 44 jaar 124 118 119 83 106 
45 jaar en ouder 79 95 84 53 83 

In 2016 hebben zich iets meer allochtone studenten aangemeld bij de pabo dan in het jaar ervoor. 
Toch is het absolute aantal, net als autochtone instromers, de afgelopen twee jaar sterk gedaald ten 
opzichte van de jaren ervoor en blijft het aandeel westerse en niet-westerse allochtone studenten nog 
steeds gelijk (beiden 5 procent). In de jaren 2012-2014 was het aandeel niet-westers allochtone 
studenten nog 8 procent (figuur 3.3).  

Figuur 3.3 Instroom naar etniciteit, in Lerarenopleidingen bo (bron: Stamos) 
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De lichte groei van het aantal studenten ten opzichte van 2015 is te danken aan de toestroom vanuit 
de havo, het mbo en het hoger onderwijs. De instroom vanuit het mbo is in 2016 iets toegenomen, 
maar is nog niet op het niveau van de jaren 2012-2014. De verscherpte toelatingseisen spelen hierbij 
een rol. De instroom vanuit het vwo is in deze periode iets gedaald. 

Figuur 3.4 Instroom naar vooropleiding lerarenopleiding basisonderwijs (bron: Stamos) 

Kenmerken van de studie  
De meeste pabostudenten volgen na instroom de voltijd-opleiding. Slechts een klein deel volgt de 
opleiding in deeltijd of duaal (tabel 3.2). 

Tabel 3.2 Instroom naar opleidingsvorm lerarenopleiding basisonderwijs (bron: Stamos) 
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0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

8.000 

2012 2013 2014 2015 2016 

mbo havo vwo hoger onderwijs overig onbekend 



7 

4 Aantal studenten lerarenopleidingen en tevredenheid 

Aantal studenten  
Het aantal studenten aan de lerarenopleidingen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs is, 
ongeacht het leerjaar, de afgelopen 5 jaar gestaag afgenomen. Waren er in 2012 nog bijna 25.000 
pabostudenten, in 2016 was dit aantal met 4.000 afgenomen tot bijna 21.000 (-16 procent). Het aantal 
studenten aan de lerarenopleidingen voor speciaal onderwijs daalde in deze periode iets sterker, met 
18 procent. In totaal volgen in 2016 ruim 3.300 studenten een lerarenopleiding voor het speciaal 
onderwijs. 

Figuur 4.1 Aantal studenten lerarenopleiding basisonderwijs en speciaal onderwijs (bron: Stamos) 

Naast de bovenstaande opleidingen zijn er ook opleidingen gericht op het opleiden van 
onderwijsassistenten. Uit tabel 4.1 blijkt dat het aantal studenten aan deze opleidingen in de periode 
2011-2016 licht is afgenomen, tot ruim 9.000 studenten in 2015.  

Tabel 4.1 Aantal studenten assistentenopleidingen5 (bron: Stamos) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal 11.309 10.611 9.952 9.664 9.787 9.182 

Studenttevredenheid 
Het cijfer dat pabostudenten geven aan hun studie stijgt sinds 2010. De tevredenheid is iets 
toegenomen, tot 3,8 in 2016 op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij een 1 ‘zeer ontevreden’ 
betekent en een 5 ‘zeer tevreden’.6 

5 Het gaat om de opleiding onderwijsassistent, onderwijsassistent niveau 4 en Onderwijsassistent 
(Onderwijsassistent PO/SO). 
6 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten worden 
uitgenodigd hun mening te geven over opleidingen, hogescholen en universiteiten. De uitkomst van deze enquête 
wordt gepubliceerd op www.studiekeuze.nl.	
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Tabel 4.2 Tevredenheid studenten lerarenopleiding basisonderwijs (bron: NSE, Studiekeuze 123)7 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Score 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 

In 2016 zou 68 procent van de deeltijdstudenten aan de pabo en 79 procent van de voltijdstudenten 
hun opleiding aanraden aan anderen. Het percentage voltijdstudenten dat hun studie aan anderen zou 
aanraden, stijgt van 74 procent in 2012 tot 79 procent in 2016. De studenten bij de deeltijdopleidingen 
raden hun opleiding minder vaak aan dan de studenten uit de voltijdopleidingen. Bij de 
deeltijdopleidingen neemt het percentage studenten dat de opleiding aanraadt zelfs af tussen 2012 en 
2014, van 65 naar 58 procent. Daarna neemt het percentage weer toe tot 68 procent in 2016. De 
groep die de opleiding niet zou aanraden is, met 11 procent in 2016, beperkt (figuur 4.2).  

Figuur 4.2 Percentage pabostudenten dat de opleiding wel, misschien en niet aanraadt, in voltijd- en 
deeltijdopleidingsvarianten, 2012-2016 (bron: NSE, Studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het 
Onderwijs, 2016) 

7 Zie: https://www.trendsinbeeldocw.nl/verantwoord-begroten/dashboard-lerarenagenda/lijn-2-betere-
lerarenopleidingen/gemiddelde-tevredenheid-per-lerarenopleiding 	
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5 Gediplomeerden lerarenopleidingen 

Aantal gediplomeerden  
Het aantal gediplomeerden aan de pabo en de lerarenopleidingen voor het speciaal onderwijs is de 
afgelopen jaren steeds verder gedaald (figuur 5.1). Tussen 2011 en 2015 liep het aantal 
pabogediplomeerden terug met 24 procent naar 3.798 gediplomeerden. Ook het aantal 
gediplomeerden aan de lerarenopleidingen voor speciaal onderwijs liep in die periode sterk terug, in 
totaal met meer dan 44 procent. 

Figuur 5.1 Aantal gediplomeerden lerarenopleidingen basisonderwijs en speciaal onderwijs (bron: 
Stamos) 

Uit tabel 5.1 blijkt dat het aantal gediplomeerden aan de opleidingen tot onderwijsassistent in de 
periode 2011-2016 ook is afgenomen, tot ruim 2.600 gediplomeerden in 2016. In de periode tot en 
met 2013 is nog sprake van een stijging van het aantal gediplomeerden, maar met name in de periode 
2014-2015 is het aantal gediplomeerden snel teruggelopen. Het aantal gediplomeerden bij deze 
opleidingen geeft overigens geen volledig beeld op het aanbod aan onderwijsondersteunend 
personeel. Zij kunnen bijvoorbeeld ook werkzaam zijn als conciërge of administratief medewerker en 
hierdoor een andere vooropleiding hebben. 

Tabel 5.1 Aantal gediplomeerden assistentenopleidingen8 (bron: Stamos) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal 2.971 2.993 3.214 3.103 2.644 2.604 

Kenmerken van gediplomeerden  
De gediplomeerde uitstroom van studenten bestaat vooral uit autochtone vrouwen tussen 20 en 24 
jaar. In 2015 hebben 14 procent minder mannen dan het jaar ervoor de pabo met een diploma 
verlaten (tabel 5.2). Het aandeel mannen dat afstudeert aan de pabo is wel iets toegenomen ten 
opzichte van 2011, tot 16 procent (figuur 5.2). 

8 Het gaat om de opleiding onderwijsassistent, onderwijsassistent niveau 4 en Onderwijsassistent 
(Onderwijsassistent PO/SO). 
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Tabel 5.2 Aantal gediplomeerden naar geslacht lerarenopleidingen basisonderwijs (bron: Stamos) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Man 631 567 551 608 525 
Vrouw 4.371 3.993 3.650 3.535 3.273 

Figuur 5.2 Man-vrouw verdeling gediplomeerden lerarenopleiding basisonderwijs (bron: Stamos) 

Tabel 5.3 Aantal gediplomeerden naar leeftijd lerarenopleidingen basisonderwijs (bron: Stamos) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Jonger dan 20 37 36 42 28 28 
20 - 24 jaar 3.548 3.330 3.069 3.013 2.763 
25 - 29 jaar 688 585 580 641 627 
30 - 34 jaar 224 187 154 157 144 
35 - 39 jaar 192 149 135 115 95 
40 - 44 jaar 199 167 128 106 72 
45 jaar en ouder 114 106 93 83 69 

Ook het aantal gediplomeerden met een migrantenachtergrond is gedaald (tabel 5.4), maar de 
verhouding allochtone – autochtone studenten met een diploma is niet gewijzigd (figuur 5.3). 
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Figuur 5.3 Verhouding gediplomeerden naar etniciteit lerarenopleidingen basisonderwijs (bron: 
Stamos) 
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6 Verwachtingen voor de toekomst 

Instroom 
Er moeten voldoende mensen kiezen voor een lerarenopleiding basisonderwijs om aan de 
(toekomstige) vraag naar leerkrachten te kunnen voldoen. De verwachting is dat het aantal studenten 
dat kiest voor deze opleiding de komende acht jaar gestaag afneemt, met een procent per jaar, tot 
3.678 studenten. Het merendeel van deze studenten volgt de voltijd-opleiding (figuur 6.1). 

Figuur 6.1 Raming instroom studenten lerarenopleidingen basisonderwijs (bron: Stamos) 

Prognoses aantal studenten pabo 
Het aantal studenten dat een lerarenopleiding voor het basisonderwijs volgt, neemt al jaren af en zal, 
bij ongewijzigd beleid, naar verwachting ook de komende jaren dalen. In 2017 is het aantal studenten 
op ruim 18.000 geraamd, terwijl in 2024 3.000 studenten minder geraamd zijn (figuur 6.2). Dit is een 
daling van 16 procent. Vooral het aantal deeltijdstudenten aan de pabo daalt snel: in dezelfde periode 
wordt een afname van 34 procent verwacht.  

Figuur 6.2 Raming aantal studenten lerarenopleidingen basisonderwijs (bron: Stamos) 
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Aantal gediplomeerden  
Dezelfde trend is ook te zien bij het aantal gediplomeerde studenten. De verwachting is dat dit aantal 
tussen 2017 en 2024 in totaal met 22 procent zal afnemen, tot 2.806 gediplomeerden (figuur 6.3). 

Figuur 6.3 Raming gediplomeerde uitstroom studenten lerarenopleidingen basisonderwijs (bron: 
Stamos) 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Voltijd Deeltijd 



14 

7 Beroepsrendement 

Arbeidsmarktpositie 
De arbeidsmarktpositie van afgestudeerde pabostudenten is in 2015 nog niet op het niveau van vier 
jaar daarvoor. Er is wel enige verbetering te zien in 2015 ten opzichte van 2014. Meer afgestudeerden 
zijn een jaar na hun afstuderen werkzaam binnen het onderwijs (72 procent) (tabel 7.1). 

Er zijn aanwijzingen dat de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden op dit moment positiever is dan 
uit deze cijfers blijkt. Door onder andere (regionale) tekorten worden vervangingspools met 
invalleerkrachten ‘leeggevist’. Er zijn signalen dat leerkrachten in opleiding al vanaf hun eerste jaar 
werk aangeboden krijgen. Enkele pabo's hebben een baangarantie afgekondigd voor studenten die in 
september beginnen. Ook recruiters werven studenten door ze een laptop of extra begeleiding aan te 
bieden.9 

Tabel 7.1 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerde leerkrachten pabo, 1 jaar na afstuderen (bron: 
Loopbaanmonitor 2016) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Binnen onderwijs 81% 72% 70% 68% 72% 
Binnen en buiten 
onderwijs  

8% 11% 10% 14% 10% 

Buiten onderwijs 8% 8% 13% 12% 11% 
Niet werkzaam 4% 9% 7% 6% 7% 

Baankenmerken 
Iets meer pas afgestudeerden uit cohort 2015 hebben na een jaar een reguliere baan vergeleken met 
cohort 2014, respectievelijk 67 procent en 53 procent. Dit is ook een groter aandeel dan de jaren 
ervoor, waarin ongeveer de helft van de pas afgestudeerden na een jaar een reguliere baan had 
(tabel 7.2). 

Tabel 7.2 Pas afgestudeerde leerkrachten pabo, naar soort baan 1 jaar na afstuderen (bron: 
Loopbaanmonitor 2016) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Vervangingsbaan 45% 48% 46% 48% 33% 
Reguliere baan 55% 52% 54% 53% 67% 

Het aandeel pabostudenten dat een half jaar na afstuderen een tijdelijk contract heeft is sterk 
toegenomen. In cohort 2015 was dit aandeel groter (64 procent) dan de jaren ervoor. Daarentegen is 
het aandeel andere dienstverbanden teruggelopen. De categorie ‘anders’ betreft onder meer oproep- 
of 0-urencontracten, uitzend- en detacheringsbasis, in een payrollconstructie, als freelancer of 
zelfstandige (tabel 7.3).  

Tabel 7.3 Type dienstverband pabo-afgestudeerden binnen het onderwijs, ½ jaar na afstuderen 
(bron: Loopbaanmonitor 2016) 

2013 2014 2015 
Vast contract 3% 5% 4% 
Tijdelijk contract 55% 59% 64% 
Anders 42% 36% 33% 

Ook hier weerspiegelen de meest recente cijfers waarschijnlijk niet de huidige situatie. Er zijn 
aanwijzingen dat inmiddels meer reguliere banen en vaste contracten worden aangeboden, om 
dezelfde redenen die gelden voor de meer positieve arbeidsmarktpositie van pas-afgestudeerden. 

9	http://www.volkskrant.nl/binnenland/lerarentekort-in-randstad-leidt-tot-jacht-op-docent-in-spe~a4499137/ 
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8 Begeleiding startende leerkrachten 

Mate van begeleiding 
In de Lerarenagenda is de ambitie opgenomen dat in 2020 alle startende leerkrachten deelnemen aan 
begeleidingsactiviteiten op de school waar zij werkzaam zijn. Meer beginnende leerkrachten krijgen 
begeleiding, zo blijkt uit de Loopbaanmonitor. In 2014 was dit 72 procent, in 2015 kreeg 79 procent 
van de beginnende leerkrachten enige vorm van begeleiding (tabel 8.1). 

Tabel 8.1 Begeleiding van beginnende leerkrachten primair onderwijs, naar cohort 2011-2015 (in 
procenten, bron: Loopbaanmonitor 2016) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Wel begeleiding 78,1 71,8 73,9 72,2 78,6 
Geen begeleiding 21,9 28,2 26,1 27,8 21,4 
Totaal (n)10 1.122 839 1.124 932 926 

Deze begeleiding wordt de leerkrachten ook steeds vaker actief aangeboden (figuur 8.1). Wel zijn het 
vaker de beginnende leerkrachten met een reguliere baan die de begeleiding krijgen (84 procent 
tegenover 71 procent van de invalleerkrachten). Ten opzichte van de laatste 3 jaar is voor de 
invalleerkrachten toch een stijging te zien in het percentage dat begeleiding krijgt (tabel 8.2). Meer dan 
de helft van de leerkrachten is (zeer) tevreden met de begeleiding die ze krijgt. Leerkrachten met een 
reguliere baan zijn wel meer tevreden (65 procent) dan invalkrachten (52 procent) (tabel 8.3). 

Figuur 8.1 Begeleiding van beginnende leerkrachten primair onderwijs, naar cohort 2011-2015 (in 
procenten, bron: Loopbaanmonitor 2016)11 

Tabel 8.2 Begeleiding van beginnende leerkrachten primair onderwijs, naar cohort 2011-2015 (in 
procenten, bron: Loopbaanmonitor 2016)12 

2011 2012 2013 2014 2015 
Invalbaan 72 64 68 62 71 
Reguliere baan 91 85 82 81 84 
Totaal 78 72 74 72 89 

10 Selectie beginnende leerkrachten (< 3 jaar voor de klas). 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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Tabel 8.3 Tevredenheid met de begeleiding vanuit de school (in procenten, bron: Loopbaanmonitor 
2016) 

Invalbaan Reguliere baan Totaal 
(Zeer) ontevreden 9,2 10,5 9,9 
Neutraal 38,6 24,2 30,5 
(Zeer) tevreden 52,3 65,3 59,6 
Totaal (n) 392 534 926 

Inhoud begeleiding  
De onderwerpen die in de begeleidingsactiviteiten relatief vaak aan bod komen, zijn het 
organisatorisch reilen en zeilen van de school en het omgaan met leerlingen. Minder aandacht is er 
voor het voorbereiden van lessen (tabel 8.4). 

Tabel 8.4 Inhoud van de begeleiding (percentage leerkrachten die begeleiding hebben gekregen, 
maximaal 3 antwoorden mogelijk, bron: Loopbaanmonitor 2016) 

Percentage 
Op de hoogte brengen van het organisatorisch reilen en zeilen van de school 48 
Het omgaan met leerlingen 46 
Didactische vaardigheden 39 
Orde handhaven in de klas 35 
Het plannen van de werkzaamheden 31 
Het omgaan met ouders 30 
Rondleiding door de school en kennismaking met collega’s 24 
Het voorbereiden van lessen 11 
Anders 14 

Aan de starters is vervolgens gevraagd in hoeverre deze onderwerpen aansloten op hun behoefte (zie 
figuur 8.2). De behoefte aan begeleiding en het daadwerkelijk aan bod komen van bepaalde 
onderwerpen komt in de meeste gevallen overeen. Twee onderwerpen komen minder aan bod, terwijl 
er wel behoefte aan is: het systematisch analyseren/volgen van leerlingresultaten en het bieden van 
maatwerk aan zorgleerlingen (figuur 8.2). 

Figuur 8.2 Zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen en had de startende leerkracht er 
behoefte aan? (percentage beginnende leerkrachten die begeleiding hebben gekregen, 
bron: Loopbaanmonitor 2016) 
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9 Conclusie 

Na een jaarlijkse stijging tussen 2012 en 2014, neemt de instroom van studenten aan de pabo in 2015 
fors af. De invoering van de vooropleidingseisen voorafgaand aan de studie is een belangrijke 
oorzaak voor deze daling. Om de instroom te bevorderen neemt de overheid maatregelen in de vorm 
van het stimuleren van de doorstroom mbo-pabo, imagocampagnes en het meer divers en 
toegankelijker maken van het opleidingsaanbod, onder andere met academische en universitaire 
pabo’s.  

Diversiteit instroom beperkt 
De instroom van studenten aan de pabo neemt in 2016 weer iets toe. De groei is te danken aan de 
toestroom vanuit de havo, het mbo en het hoger onderwijs. De instroom vanuit het mbo is nog wel 
lager dan voorheen en de instroom vanuit het vwo is iets gedaald. Ook al zijn er verschillen tussen 
hogescholen, van de instromende studenten is nog steeds een klein percentage man (25 procent). 
Toch is hun aandeel de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven en zelfs elk jaar een procentpunt 
gestegen. De meeste studenten volgen na instroom de voltijd-opleiding.  

Studenten redelijk tevreden 
Het aantal studenten aan de pabo, ongeacht leerjaar, is de afgelopen 5 jaar gestaag afgenomen. 
Waren er in 2012 nog bijna 25.000 studenten, in 2016 was dit aantal afgenomen met 4.000 
afgenomen tot bijna 21.000 (-16 procent). Het aantal studenten aan de lerarenopleidingen voor 
speciaal onderwijs daalde in deze periode iets sterker, met 18 procent. In totaal volgen in 2016 ruim 
3.300 studenten een lerarenopleiding voor het speciaal onderwijs. De studenten die kiezen voor de 
pabo zijn wel redelijk tevreden over hun opleiding. In 2016 zou 68 procent van de deeltijdstudenten en 
79 procent van de voltijdstudenten hun pabo aanraden aan anderen. 

Gediplomeerden daalt 
Het aantal gediplomeerden aan de pabo is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Tussen 2011 en 
2015 liep het aantal terug met 24 procent naar 3.798 gediplomeerden. De diversiteit onder 
afgestudeerden is nog altijd beperkt: zowel vrouwen als autochtonen zijn oververtegenwoordigd.  

Minder studenten verwacht 
De verwachting is dat het aantal studenten dat start met de pabo de komende acht jaar gestaag 
afneemt met een procent per jaar. Het aantal studenten dat de pabo volgt, neemt al jaren af en zal 
naar verwachting ook de komende jaren dalen. In 2017 wordt het aantal studenten op ruim 18.000 
geraamd, terwijl het er in 2024 3.000 minder zijn. Dit is een daling van 16 procent. Vooral het aantal 
deeltijdstudenten aan de pabo daalt snel; in dezelfde periode wordt een afname van 34 procent 
verwacht.  

Betere positie starters 
De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden aan de pabo is in 2015 nog steeds niet op het niveau van 
vier jaar daarvoor. Toch vinden afgestudeerden in de laatste twee jaar weer vaker een baan in het 
onderwijs dan in de paar jaar daarvoor. Ongeveer 82 procent van de afgestudeerden heeft in 2015 
binnen een jaar een baan binnen het onderwijs. Dit is voor 67 procent van de afgestudeerden een 
reguliere baan. Het aandeel pabostudenten dat een half jaar na afstuderen een tijdelijk contract heeft, 
is sterk toegenomen. In cohort 2015 was dit aandeel groter (64 procent) dan de jaren ervoor. 
Daarentegen zijn er minder afgestudeerden die werken op oproep- of 0-urencontracten, uitzend- en 
detacheringsbasis, in een payrollconstructie, als freelancer of als zelfstandige (33 procent). 

De meest recente cijfers over de arbeidsmarktpositie en type aanstelling van afgestudeerden dateren 
uit 2015. Er zijn aanwijzingen dat de het beroepsrendement op dit moment positiever is. Door onder 
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andere (regionale) tekorten worden invallerspoolsmet leerkrachten leeggevist, krijgen leerkrachten 
sneller werk aangeboden en in sommige gevallen bij de start van hun opleiding een baangarantie.  

Meer begeleiding 
In de Lerarenagenda is de ambitie opgenomen dat in 2020 alle startende leerkrachten deelnemen aan 
begeleidingsactiviteiten op de school waar zij werkzaam zijn. Meer beginnende leerkrachten krijgen 
deze begeleiding. In 2014 was dit 72 procent, in 2015 kreeg 79 procent van de beginnende 
leerkrachten enige vorm van begeleiding. Wel zijn het vaker de beginnende leerkrachten met een 
reguliere baan die begeleiding krijgen (84 procent, tegenover 71 procent van de invalleerkrachten). 
Meer dan de helft van de leerkrachten is tevreden met de begeleiding die ze krijgt. 
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Bijlage 1 Bronnen 

1. Inleiding

2. Context
https://www.vosabb.nl/extra-aanbod-mbo-pabo/
https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/activiteiten/heldenvoordeklas/
Kamerbrief 24 februari 2017 ‘Plan van aanpak lerarentekort’
Derde voortgangsrapportage Lerarenagenda: samen werken aan een doorlopende leerlijn voor
leraren.

3. Instroom lerarenopleidingen
Stamos.nl - Lerarenopleidingen, instroom

4. Aantal studenten lerarenopleidingen
Stamos.nl - Lerarenopleidingen, aantal studenten
https://www.delerarenagenda.nl/de-lerarenagenda/betere-lerarenopleidingen
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/hoger-onderwijs/inhoud/
sectorbeelden/onderwijs/indicatoren/tevredenheid-over-praktijkgerichtheid-contact-beroepspraktijk

5. Diploma’s lerarenopleidingen
Stamos.nl - Lerarenopleidingen, aantal gediplomeerden

6. Verwachtingen voor de toekomst
Stamos.nl - Ramingen lerarenopleidingen

7. Beroepsrendement
CentERdata/MooZ - Loopbaanmonitor Onderwijs 2016
CentERdata/MooZ - Loopbaanmonitor Onderwijs 2015

8. Begeleiding startende leerkrachten
CentERdata/MooZ - Loopbaanmonitor 2016 Begeleiding van beginnende leraren

https://www.vosabb.nl/extra-aanbod-mbo-pabo/
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