
Intake en zelfselectie 
voor de 

lerarenopleidingen
Uitkomsten van een NRO onderzoek naar voorspellende 

waarde, effecten en onderliggende mechanismen van 
selectieprocedures in de lerarenopleidingen



Aanleiding voor dit onderzoek

• Hoge uitval tijdens de lerarenopleiding → hoe 
weren we ongeschikte studenten (Lerarenagenda
2013-2020)

• Aandacht voor lerarenkwaliteit→ hoe sturen we 
op de kwaliteit van de instroom?

• Managen van opleidings- en stagecapaciteit
(sommige opleidingen)



Context van het onderzoek

• 2016-2020

• 2014-2016: Experimenten met decentrale selectie, 
voorlopergroep Selectie

• 2017: Aandacht voor risico’s van selectie t.a.v. de 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs – geen
decentrale selectie meer.

• 2018: Lerarentekort: verschuiving van de aandacht
voor selectie naar aandacht voor het werven van 
kandidaten



Selectie en advisering door de 
opleidingen

• Harde selectie is niet (meer) wenselijk.

• Opleidingen die een harde selectie hadden
(decentrale selectie adhv een numerus fixus) zijn
daarmee gestopt:
• Zorgen om uitsluitingseffecten van decentrale selectie

• Was dermate afschrikwekkend dat studenteninstroom
(te) drastisch daalde

• Blijft over: niet-bindende advisering in het kader
van StudieKeuzeCheck



Succesvol starten aan een
lerarenopleiding …

Als je in staat bent om succesvol de opleiding af te 
maken

Als je in staat bent om een goede leraar te worden

Als de opleiding en het toekomstige beroep passen
bij wie je bent en wie je wilt zijn



Twee processen

• Selectie en advisering door opleidingen

• Zelfselectie door de student

Succesvol als
student en 

leraar

Voorspellende waarde, effecten en 
onderliggende mechanismen van 

selectieprocedures in de lerarenopleidingen



Opleidingsperspectief

Sleutelvraag:

Kunnen we tijdens de intake dusdanig zicht krijgen
op de kwaliteiten van de student dat we 
voorspellende uitspraken kunnen doen over het 
studiesucces van de student

Om op basis daarvan studenten een onderbouwd en 
voorspellend studieadvies te kunnen geven?



Studentperspectief

Sleutelvraag:

Kan ik tijdens de intake zicht krijgen op de 
antwoorden op drie vragen

1. Kan ik succesvol studeren?

2. Kan ik een goede leraar worden?

3. Wil ik leraar worden en wat voor leraar dan?

om op basis daarvan een afgewogen studiekeuze te 
kunnen maken?



Onderzoeksvragen
• Welke doelen, criteria en instrumenten hanteren de 

lerarenopleidingen tijdens de intake- en selectieprocedure? 

• In hoeverre ondersteunen die procedures bij het proces van 
zelfselectie ten aanzien van de vraag:
• Kan ik succesvol studeren?
• Kan ik als leraar succesvol zijn?
• Wil ik leraar worden en wat voor leraar dan?

• In welke mate hebben de gehanteerde criteria en 
instrumenten een voorspellende waarde voor studiesucces 
en handelen in de beroepspraktijk? 

• Hoe ervaren studenten de intake-procedures?

• Welke mechanismen spelen een rol bij intake en zelfselectie 
en wat is de betekenis daarvan voor de praktijk van de 
opleidingen?



Onderzoeksopzet
Kwalitatieve analyse: 
Gehanteerde intake- en selectieprocedures en -
instrumenten (onderzoeksvraag 1, 2). 

Kwantitatieve analyse:
Relatie tussen intake-uitkomsten en uitkomstmaten t.a.v. 
studiesucces en geschiktheid voor het beroep, met behulp 
van correlaties en regressieanalyse van longitudinale data 
over drie cohorten (onderzoeksvraag 3). 

Kwantitatieve analyse:
Vragenlijsten onder studenten over hun ervaringen en 
opvattingen ten aanzien van de intakeprocedures 
(onderzoeksvraag 4).

Kwalitatieve analyse:
Verklarende evaluatie van onderliggende mechanismen en 
vertaling van de onderzoeksresultaten naar de praktijk van 
de opleidingen (onderzoeksvraag 5). 

Parallelsessie
Paul Bisschop

Parallelsessie
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Zie eindrapport

Zie eindrapport



Onderzoekscontext
Opleidingen Regio 2016 2017 2018

Pabo’s Pabo1 West X X X

Pabo2 Zuid X X X

Pabo3 Zuid X X X

Tweedegraads Lero Eng1 West X 

Lero Eng2 West X (nf) X X

Lero Eng3 Zuid X (nf) X

Lero Eng4 Zuid X X X 

Lero Eng5 Noord X 

Lero Gs1 West X (nf)

Lero Gs2 Zuid X (nf) X

Lero Gs3 Zuid X X X 

Lero Gs4 Oost X 

Eerstegraads Ulo Gs

Ulo Bio

West 

West

X

X

X

X

X

X

nf = numerus 
fixus



Ga naar www.menti.com en toets de code 25 37 19 3

http://www.menti.com/






Implicaties en aanbevelingen

• Pas op met te veel focus op het studieadvies: 
dat is maar een klein onderdeel van het proces van zelfselectie!

• De student doorloopt zijn eigen afwegingsproces. Dat kan de 
opleiding slechts beperkt sturen, wel voeden!

• Dat kan meer systematisch rond de 3 sleutelvragen dan nu 
gebeurt.

• Daag de student uit zich te oriënteren, maar leg daarbij de 
inspanning vooral bij de student.

• Pas op overal het wiel uit te vinden. 
Krachtenbundeling kan helpen om gezamenlijk instrumenten te 
ontwikkelen die studenten ondersteunen bij
identiteitsontwikkeling en  waardenoriëntatie



Zie: http://lero.kohnstamminstituut.nl TvL 40(2), 2019

http://lero.kohnstamminstituut.nl/

