
Intake en zelfselectie 
voor de 

lerarenopleidingen
Implicaties voor de lerarenopleidingen



Opzet
• Kort overzicht van uitkomsten

• Achtergronden rond zelfselectie
• De rol van de intake bij zelfselectie

• Vragen vanuit de deelnemers:
• Herken je de uitkomsten?
• Waar wil je meer over weten?
• Waar wil je over verder praten?

• Verdieping en uitwisseling

• Samenbrengen van inzichten en opbrengsten. 
Vervolgstappen? Samen of apart?



Succesvol als
student en 

leraar

Zelfselectie door de student



Zelfselectie als identiteitsontwikkeling

Foreclosure Achievement

Diffusion Moratorium

Weinig exploratie Veel exploratie

Weinig commitment

Veel commitment

(Slijper, 2017)



Drie sleutelvragen

Drie sleutelvragen bij het proces van zelfselectie:

1. Kan ik succesvol studeren?

2. Kan ik een goede leraar worden?

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



De rol van het studieadvies

Vooral een antwoord op de vraag
Kan ik succesvol studeren? 

Door inhoudelijke testen

Maar ook via voorbeeld-opdrachten, gesprek met intaker en studenten

En niet op de vraag
Kan ik een goede leraar worden?

Maar wel via presentatie, voorbeeld (groeps)opdrachten en informatie over 
stages

Hoe komt de student tot een antwoord op de vraag
Wil ik leraar worden en wat voor leraar dan?





Zelfselectie als waardenoriëntatie

• Verschillende waarden:

• Intrinsiek (interesse, ontwikkelingsmogelijkheden)

• Extrinsiek – personal utility value (salaris, werkzekerheid, 
status, deeltijdmogelijkheden)

• Altruïstisch – social utility value (bijdragen aan betere wereld, aan de ontwikkeling van 
kinderen, gelijke kansen, …)

• De altruïstische motivatie (de wens een sociale bijdrage te leveren en met 
kinderen te werken) en een positief zelfbeeld en -evaluatie van de eigen 
lesgeefkwaliteiten (self perceptions) voorspellen het werkzaam blijven in het 
beroep leraar. (Thomas, 2016)

• Match tussen waarden van de student en waarden van opleiding/beroep!



Studenten helpen bij vraag 3?

Grote verschillen tussen opleidingen

• Verplichte zelf-georganiseerde stage

• Verplichte keuze tav specialisatieprofiel 

• Motivatiebrief of –video

• Aanbevelingsbrief

Door het initiatief en de inspanning bij de student te leggen







Vragen vanuit de deelnemers

• Herken je de uitkomsten?

• Waar wil je meer over weten?

• Waar wil je over verder praten?

https://padlet.com/wschenke/VORsessie



Verdieping

• De CIMO’s

• Dilemma’s

• Samenwerken aan waardenorientatie?



CIMO’s

Context/probleem Interventie Mechanisme Opbrengst

Niet alle studenten zijn
‘geschikt’ om de 

opleiding succesvol af te 
ronden→
Hoge uitval

Door middel van scores 
op testen en andere
activiteiten geeft de 

opleiding een
onderbouwd en 

voorspellend advies om 
wel/niet te starten met 

de opleiding

Studenten laten het 
advies meewegen in 

hun beslissing om zich
in te schrijven

Beperkte focus (ZSV1)
80-90% schrijft zich met 
een negatief advies toch
in. Advies blijkt redelijk

voorspellend (pabo
sterk – 2egr vooral tav

vak en uitval)

Studenten hebben al 
keuze gemaakt en laten

zich niet afschrikken. 
Plus weinig tijd om nog

een andere keuze te 
maken.

(zelfselectie is een
proces)



CIMO’s

Context/probleem Interventie Mechanisme Opbrengst

Niet alle studenten
voldoende gemotiveerd

voor het beroep

Intensieve
intakeprocedure die 

inzet van de aankomend
student vraagt

Intensieve procedure 
die commitment en 

inzet vraagt, selecteert
studenten met een laag
commitment uit (al voor

deelname aan SKC).

Motivatie na deelname
aan intake hoog.

Studenten die starten
met negatief advies zijn

gemotiveerder



CIMO’s

Context/probleem Interventie Mechanisme Opbrengst

Niet alle studenten
hebben realistische
verwachtingen van 

opleiding en beroep →
Hoge uitval

Kennismaking met 
beroep tijdens SKC

Studenten krijgen door 
schoolbezoek zicht op 

sleutelvragen: kan/wil ik
een succesvolle leraar
zijn? en laten dat hun

studiekeuze
beinvloeden

Onduidelijk
Weinig systematisch

aandacht voor de 
sleutelvragen



CIMO’s

Context/probleem Interventie Mechanisme Opbrengst

Hoge instroom voor
sommige opleidingen

leidt tot tekort aan
stageplaatsen

Decentrale selectie om 
de instroom te 

beperken en daarbij te 
selecteren op 

geschiktheid voor
voorspellende selectie-

instrumenten

Opleiding houdt regie
op wie toegelaten
wordt op basis van 

inhoudelijke
argumenten

Instroom loopt (te veel) 
terug en blijft onder het 

quotom waardoor
iedereen toelaatbaar

blijft

Decentrale selectie
schrikt studenten

dermate af dat ze kiezen
voor inschrijving bij een

andere opleiding



Dilemma’s

• Wie levert de inspanning? Opleiding of student?

• Moment of proces? 

• De bijdrage van de SKC aan het commitment en de motivatie?

• Individueel of collectief (beeld van het beroep, commitment, 
wegduiken)



Samen het wiel uitvinden?



Zelfselectievraag 3: het belang van waarden

value-based recruitment: ‘The purpose of our values based 
recruitment (VBR) programme was to ensure that we recruit the right 
workforce not only with the right skills and in the right numbers, but 
with the right values to support effective team working in delivering 
excellent patient care and experience‘

een verzameling van ‘kritische incidenten’ met mogelijke 
responseopties.



Ondersteunen bij waardenoriëntatie

Zicht krijgen op de match tussen persoonlijke waarden en de 
kernwaarden die bij het beroep horen:

Situational Judgement Test

Beschrijving van kritische 
beroepssituaties met 
handelingsalternatieven. 
Individuele oriëntatie en 
groepsgesprek daarover 
verheldert de eigen positie.





Vervolg

• Welk vervolg kan dit krijgen in jouw eigen praktijk?

https://padlet.com/wschenke/VORsessie



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


