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 Voorwoord 

Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen door de medewerking van ruim 8.500 

studenten die in 2005 en 2006 de lerarenopleiding voor het basisonderwijs of het 

voortgezet onderwijs, met een diploma hebben afgerond. Hun medewerking bestond uit 

het invullen van een vragenlijst op internet of op papier.  

 

De Loopbaanmonitor onderwijs 2007 geeft inzicht in de arbeidsmarktpositie van 

afgestudeerden uit 2005 en 2006. Het voorliggende rapport is een vervolg op de 

Loopbaanmonitor onderwijs 2006 die de positie van afgestudeerden uit 2004 en 2005 

beschrijft. Onderhavige publicatie voegt een extra meetmoment toe ten opzichte van de 

voorgaande publicatie met betrekking tot afgestudeerden uit 2005.  

 

Van elke lichting afgestudeerden geeft de Loopbaanmonitor inzicht in de arbeidsmarkt-

positie op verschillende tijdstippen, te weten direct na afstuderen, een half jaar na 

afstuderen en (voor afstudeerjaar 2005) een jaar na afstuderen. Vragen die in de 

Loopbaanmonitor centraal staan, zijn: welke leraren en hoeveel vinden een baan in het 

onderwijs, hoeveel blijven langs de kant staan en dreigen voor de sector verloren te gaan?  

 

Nieuw in de Loopbaanmonitor is aandacht voor de begeleiding van de leraren bij aanvang 

van de loopbaan. Daarnaast biedt deze rapportage tal van inzichten in studie- en 

loopbaankeuzes van nieuwe leraren. In combinatie met beschikbare informatie over 

openstaande vacatures en verwachtingen over de toekomstige vraag naar leraren, beschikt 

het ministerie met de Loopbaanmonitor over strategische informatie om vraag en aanbod 

op de onderwijsarbeidsmarkt te monitoren en waar nodig tijdig bij te sturen.  

 

De Loopbaanmonitor 2007 is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ECORYS en RISBO. De 

IB-groep heeft de verzending van brieven en enquêtes verzorgd. De verwerking van de 

enquêtes is uitgevoerd door Bureau Mediad, in samenwerking met DESAN. RISBO heeft 

de elektronische enquête verzorgd. De lay-out van het eindrapport is verzorgd door Ria 

Groenendijk.  

 

Namens het ministerie is het onderzoek begeleid door een commissie bestaande uit 

medewerkers van de directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, te weten: Hans Ruesink, 

Henk Lindner en Suzanne Westdorp. 

 

Wij bedanken allen die op directe of indirecte wijze hebben bijgedragen aan de totstand-

koming van het onderzoek en het uiteindelijke rapport. 

 

Ruud van der Aa 

Projectleider 
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 Managementsamenvatting 

De arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde leraren staat regelmatig ter discussie. De 

ene keer omdat de lerarenopleidingen onvoldoende gekwalificeerde leraren opleiden om 

in de toenemende vraag naar leraren te kunnen voorzien, de andere keer omdat niet alle 

afgestudeerden binnen een redelijke termijn een baan in het onderwijs kunnen vinden. 

Dynamiek van vraag en aanbod en daaruit resulterende spanningen op de arbeidsmarkt 

zijn dan ook van alle tijden. Vanuit een oogpunt van opleidings- en arbeidsmarktbeleid is 

het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Het ministerie van OCW gebruikt 

hiervoor verschillende informatiekanalen, zoals de arbeidsmarktprognoses 

(www.mirrorocw.nl), de arbeidsmarktbarometer voor primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en de bve-sector (www.onderwijsarbeidsmarktbarometer.nl) en de 

voorliggende Loopbaanmonitor onderwijs 2007. 

 

De Loopbaanmonitor geeft inzicht in de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerden, hun 

ervaringen bij de start van de loopbaan, het beroepsrendement van de lerarenopleidingen, 

de uitstroom naar concurrerende sectoren op de arbeidsmarkt, de loopbanen van leraren 

en de omvang en samenstelling van de stille reserve.  

 

Door middel van schriftelijke en elektronische enquêtes is op verschillende meet-

momenten de arbeidsmarktpositie vastgesteld. Hiermee wordt zowel een actueel beeld 

van de arbeidsmarktposities gegeven als van de ontwikkelingen die zich in het eerste jaar 

na afstuderen hebben voorgedaan. De uitkomsten zijn representatief voor de totale 

populatie van afgestudeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland. 

 

 

Arbeidsmarktpositie van nieuwe leraren 

Lerarenopleiding basisonderwijs 

De Loopbaanmonitor laat zien dat afgestudeerden van de lerarenopleiding basisonderwijs 

(BaO) in 2006 minder vaak (dan hun voorgangers in de afgelopen jaren) direct na 

afstuderen een passende baan in het onderwijs vinden (zie tabel S.1). Deze aansluitings-

discrepantie is echter van tijdelijke aard; in het eerste half jaar na afstuderen vinden veel 

afgestudeerden alsnog een baan in het onderwijs. Overigens is de werkloosheid met 

4 procent direct na afstuderen voor cohort 2006 laag. Afgestudeerden van de leraren-

opleiding BaO hebben meer moeite om een baan in het onderwijs te vinden dan hun 

collega afgestudeerden van de lerarenopleiding voortgezet onderwijs (VO).  
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 Tabel S. 0.1 Arbeidsmarktsituaties van afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO, cohort 2005 en 2006, op drie 

meetmomenten
1
 

 Direct na afstuderen Half jaar na afstuderen Jaar na afstuderen 

Cohort 2005    

Baan in onderwijs 69% 78% 79% 

Baan buiten onderwijs 11% 4% 7% 

Doorstuderen 7% 7% 4% 

Werkloos 6% 4% 4% 

Overig 8% 6% 5% 

Cohort 2006    

Baan in onderwijs 64% 74% Nb 

Baan buiten onderwijs 17% 10% Nb 

Doorstuderen 8% 7% Nb 

Werkloos 4% 2% Nb 

Overig 7% 7% Nb 

Noot: als gevolg van afronding is het mogelijk dat de aantallen niet optellen tot 100%. 

 

Lerarenopleiding voortgezet onderwijs (inclusief ULO) 

Op de arbeidsmarkt van afgestudeerden van de lerarenopleiding voortgezet onderwijs 

(VO)
2
 zien we een teruglopend aandeel van afgestudeerden dat in het onderwijs gaat 

werken. Ten opzichte van 2005 zijn leraren die in 2006 zijn afgestudeerd, vaker buiten 

het onderwijs gaan werken. Het onderwijs is echter ook in staat de afgestudeerden uit 

2006 aan te trekken; we zien namelijk dat een half jaar na afstuderen de toename van het 

aandeel afgestudeerden werkend in het onderwijs vergelijkbaar is met de voorgangers uit 

het voorgaande jaar. Driekwart van de afgestudeerden werkt in het onderwijs. Dat het 

aandeel afgestudeerden werkend in het onderwijs van cohort 2006 lager is dan bij het 

voorgaand cohort is mogelijk het gevolg van de aantrekkende economie. 

  

                                                      
1
  Deze cijfers wijken iets af van cijfers zoals deze in een eerdere rapportage over de Loopbaanmonitor zijn gepresenteerd. 

De gegevens voor cohort 2005 betreffen een deelpopulatie van de eerdere publicatie: de respondenten in onderhavige 

publicatie hebben deelgenomen aan alle drie de meetmomenten.  
2
  In deze rapportage verstaan we onder de lerarenopleiding VO zowel de lerarenopleiding voortgezet onderwijs  als de ULO.  
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 Tabel S.0.2 Arbeidsmarktsituaties van afgestudeerden van de lerarenopleiding VO, cohort 2005 en 2006, op drie 

meetmomenten 

 Direct na afstuderen Half jaar na afstuderen Jaar na afstuderen 

Cohort 2005    

Baan in onderwijs 74% 75% 76% 

Baan buiten onderwijs 16% 15% 16% 

Doorstuderen 3% 3% 3% 

Werkloos 4% 4% 2% 

Overig 3% 3% 3% 

Cohort 2006    

Baan in onderwijs 69% 74% Nb 

Baan buiten onderwijs 22% 21% Nb 

Doorstuderen 5% 3% Nb 

Werkloos 2% 1% Nb 

Overig 3% 2% Nb 

Noot: als gevolg van afronding is het mogelijk dat de aantallen niet optellen tot 100%. 

 

 

Loopbaanstappen in het onderwijs 
Hoe ziet de loopbaanontwikkeling van pas afgestudeerde leraren er uit? 

• De belangrijkste bevinding is dat mensen die in het onderwijs aan de slag gaan, het 

eerste half jaar na afstuderen ook in het onderwijs werkzaam blijven (meer dan 90%). 

Wanneer zij het onderwijs verlaten, is dit doorgaans niet vanwege een andere baan 

buiten het onderwijs, maar vanwege een positie buiten de arbeidsmarkt (andere 

studie, zorgtaken, werkloosheid en dergelijke). 

• Wanneer afgestudeerden een baan hebben gevonden in het onderwijs, zijn zij in de 

meeste gevallen van plan om voor langere tijd in het onderwijs werkzaam te blijven: 

in het basisonderwijs ambieert meer dan helft van de afgestudeerden een langdurige 

loopbaan in het onderwijs (meer dan tien jaar). Onder afgestudeerden van de 

lerarenopleiding VO heeft bijna 40 procent deze ambitie.  

• Er is een aanzienlijke groep van leraren die nog geen idee heeft van de duur van hun 

loopbaan in het onderwijs. 

• Een baan in het onderwijs heeft in meerdere opzichten andere karakteristieken dan 

een baan buiten het onderwijs. Zij die binnen het onderwijs werken hebben vaker een 

contract voor langere duur, dit geldt vooral voor werkenden in het voortgezet 

onderwijs. In het onderwijs zijn minder salarisverschillen, buiten het onderwijs 

komen hogere salarissen vaker voor maar ook juist lagere salarissen. Verder geldt dat 

afgestudeerden die in het basisonderwijs werken vaker voltijds werken. 

 

 

Loopbaanstappen buiten het onderwijs 

• Van de afgestudeerden uit 2006 heeft respectievelijk 17 procent van de 

afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO en 22 procent van de afgestudeerden van 

de lerarenopleiding VO een baan buiten het onderwijs direct na afstuderen.  

• De belangrijkste reden om buiten het onderwijs te werken, is voor afgestudeerden van 

de lerarenopleiding BaO dat het moeilijk is een baan in het onderwijs te vinden. Voor 
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Loopbaanstappen in het onderwijs 
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een baan buiten het onderwijs. Zij die binnen het onderwijs werken hebben vaker een 

contract voor langere duur, dit geldt vooral voor werkenden in het voortgezet 

onderwijs. In het onderwijs zijn minder salarisverschillen, buiten het onderwijs 

komen hogere salarissen vaker voor maar ook juist lagere salarissen. Verder geldt dat 

afgestudeerden die in het basisonderwijs werken vaker voltijds werken. 

 

 

Loopbaanstappen buiten het onderwijs 

• Van de afgestudeerden uit 2006 heeft respectievelijk 17 procent van de 

afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO en 22 procent van de afgestudeerden van 

de lerarenopleiding VO een baan buiten het onderwijs direct na afstuderen.  
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afgestudeerden van de lerarenopleiding VO is juist de aantrekkingskracht van de baan 

buiten het onderwijs de belangrijkste reden.  

• Van de afgestudeerden (in 2006) met een baan buiten het onderwijs heeft 60 procent 

een half jaar na afstuderen nog steeds een baan buiten het onderwijs. Ruim een kwart 

van hen heeft op dat moment alsnog een baan in het onderwijs gevonden.  

• De afgestudeerden die buiten het onderwijs werken, maken deel uit van de 

zogenaamde ‘stille reserve’. Een groot deel van de afgestudeerden die na een half jaar 

nog buiten het onderwijs werken, zou eventueel in het onderwijs willen werken. Een 

dergelijke potentiële overstap is wel voorwaardelijk. Een vast contract, een goed 

salaris en mogelijkheden voor eigen ontwikkeling zijn voor hen belangrijke 

voorwaarden om een baan in het onderwijs te accepteren.  

 

 

Zonder baan en dan? 

Direct na afstuderen had 19 procent van de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO 

uit 2006 en 10 procent van de lerarenopleiding VO uit 2006 geen baan.  

• Slechts een klein deel is werkloos (respectievelijk 4 en 2 procent). Andere redenen 

voor het niet hebben van een baan zijn: doorstuderen, zorg voor kinderen, een lange 

reis of vrijwilligerswerk.  

• Van de afgestudeerden zonder baan heeft een half jaar later 40 procent alsnog een 

baan in het onderwijs gevonden. 

 

 

Regionale verschillen in arbeidsmarktposities 

De kansen op een baan in het onderwijs zijn niet in het hele land gelijk, maar blijken 

regionaal verschillend te zijn:  

• De kansen op een baan in het onderwijs zijn het laagst in de regio Noord (vooral 

Groningen en Friesland).  

• Het aandeel werkenden in het onderwijs onder afgestudeerden in de regio Oost ligt 

enkele procentpunten onder het Nederlands gemiddelde.  

• In de regio Midden/West is het aandeel personen dat in het onderwijs werkt na 

afstuderen het hoogst van de vier regio’s. 

• Afgestudeerden uit het zuiden van Nederland gaan ongeveer net zo vaak in het 

onderwijs werken als de gemiddelde Nederlandse afgestudeerde van de 

lerarenopleiding.  

 

 

Overige verschillen in arbeidsmarktposities 

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden hangt (significant) samen met achtergrond-

kenmerken van de afgestudeerden: 

• Mannelijke afgestudeerden hebben aanvankelijk vaker een baan in het onderwijs dan 

vrouwen. Dit verschil neemt af gedurende het eerste jaar na afstuderen. Mannen 

vinden direct na afstuderen makkelijker een baan.  
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• Afgestudeerden die tijdens hun studie een betaalde stage (als docent/leraar in 

opleiding) hebben gehad, vinden vaker een baan in het onderwijs dan degenen die dit 

niet hebben gehad.  

• Afgestudeerden ouder dan 30 gaan vaker in het onderwijs werken dan jongere 

afgestudeerden.  

 

 

Begeleiding van beginnende leraren 

In zijn algemeenheid wordt de begeleiding aan het begin van de loopbaan in het 

onderwijs door de leraren als voldoende ervaren. Het grootste knelpunt in het VO lijkt te 

liggen bij de begeleiding van beginnende leraren in het voeren van gesprekken met 

ouders. Andere aspecten van begeleiding lijken geen grote knelpunten te vormen, maar 

moeten wel onder de aandacht blijven van bestuurders en beleidsmakers. Immers, als 

40 procent van de beginnende leraren aangeeft dat er onvoldoende tijd wordt vrijgemaakt 

voor de begeleiding, dat er te weinig lesbezoeken zijn en dat ze meer ondersteuning 

willen hebben, dan is er mogelijk winst te behalen in het verbeteren van de kwaliteit van 

de begeleiding.  

 13 

• Afgestudeerden die tijdens hun studie een betaalde stage (als docent/leraar in 

opleiding) hebben gehad, vinden vaker een baan in het onderwijs dan degenen die dit 

niet hebben gehad.  

• Afgestudeerden ouder dan 30 gaan vaker in het onderwijs werken dan jongere 

afgestudeerden.  

 

 

Begeleiding van beginnende leraren 

In zijn algemeenheid wordt de begeleiding aan het begin van de loopbaan in het 

onderwijs door de leraren als voldoende ervaren. Het grootste knelpunt in het VO lijkt te 

liggen bij de begeleiding van beginnende leraren in het voeren van gesprekken met 

ouders. Andere aspecten van begeleiding lijken geen grote knelpunten te vormen, maar 

moeten wel onder de aandacht blijven van bestuurders en beleidsmakers. Immers, als 

40 procent van de beginnende leraren aangeeft dat er onvoldoende tijd wordt vrijgemaakt 

voor de begeleiding, dat er te weinig lesbezoeken zijn en dat ze meer ondersteuning 

willen hebben, dan is er mogelijk winst te behalen in het verbeteren van de kwaliteit van 

de begeleiding.  





 15 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De onderwijsarbeidsmarkt trekt op dit moment aan. Voor de toekomst worden, bij 

uitblijven van beleidsinterventies, vooral in het voortgezet onderwijs spanningen op de 

arbeidsmarkt verwacht
3
. 

 

Vanuit een oogpunt van personeelsvoorziening op de korte en middenlange termijn is het 

van belang de arbeidsmarktontwikkelingen in het onderwijs nauwgezet te volgen. Een 

belangrijke graadmeter hiervoor is de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerde 

leraren. Andere belangrijke instrumenten hiervoor zijn de Arbeidsmarktbarometer die 

door Regioplan wordt uitgevoerd en de arbeidsmarktprognoses zoals die aan de hand van 

het model MIRROR door CentEr en ECORYS worden opgesteld voor het primair 

onderwijs, voortgezet onderwijs en de bve-sector. 

 

In navolging van de Loopbaanmonitor in de voorgaande jaren, is in 2007 wederom een 

Loopbaanmonitor uitgevoerd. De Loopbaanmonitor die in dit rapport centraal staat, gaat 

in op de arbeidsmarktpositie van de afgestudeerden van de lerarenopleiding uit 2005 en 

2006. Voor afgestudeerden uit 2005 is de arbeidsmarktpositie kort na afstuderen, een half 

jaar na afstuderen en een jaar na afstuderen in kaart gebracht. Ten opzichte van de 

voorgaande Loopbaanmonitor betreft dit één extra meetmoment
4
. Voor afgestudeerden 

uit 2006 is de situatie na afstuderen en een half jaar na afstuderen vastgesteld. In deze 

rapportage wordt ingegaan op de arbeidsmarktpositie op beide momenten. Waar mogelijk 

is een vergelijking gemaakt met eerdere jaren, waarmee een longitudinaal inzicht wordt 

verkregen van de ontwikkelingen in de arbeidsmarktpositie van nieuwe leraren. 

 

 

1.2 Onderzoeksdoel  

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de arbeidsmarktpositie, en de 

verschuivingen daarin, van afgestudeerden van de lerarenopleidingen in 2005 en 2006.  

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de afgestudeerden van de lerarenopleiding 

voor het basisonderwijs (BaO) en de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs 

(VO). De lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs wordt in de meeste gevallen 

gevolgd aan de lerarenopleiding VO, maar kan ook worden gevolgd als een studie na of 

naast een universitaire opleiding, de zogenaamde universitaire lerarenopleiding (ULO). 

                                                      
3
  Bron: Ministerie van OCW: Nota Werken in het Onderwijs 2008. 

4
  R. van der Aa e.a. Loopbaanmonitor onderwijs 2006, Onderzoek naar de loopbanen van afgestudeerden van de 

lerarenopleiding 2004 en 2005, Ministerie van OCW, Den Haag, 2006. 
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De arbeidsmarktpositie is op drie meetmomenten vastgesteld:  

• de arbeidsmarktpositie direct na afstuderen; 

• de arbeidsmarktpositie een half jaar na afstuderen; 

• de arbeidsmarktpositie een jaar na afstuderen. 

 

Voor cohort 2005 zijn alle drie de meetmomenten in kaart gebracht. Voor cohort 2006 

zijn tot nu toe alleen de eerste twee meetmomenten verricht.  

 

Nagegaan wordt in hoeverre er in de arbeidsmarktpositie van de afgestudeerden 

significante verschillen bestaan naar achtergrondkenmerken als geslacht en etniciteit. 

Naast de nationale ontwikkelingen in de arbeidsmarktposities van afgestudeerden van 

lerarenopleidingen is er ook aandacht voor regionale verschillen hierin. Regionale 

verschillen komen in hoofdstuk 4 aan bod. Nieuw in de Loopbaanmonitor van dit jaar is 

aandacht voor de begeleiding van de leraren bij aanvang van de loopbaan in het onderwijs 

(hoofdstuk 5).  

 

 

1.3 Conceptueel kader 

“De loopbaan is de keten van arbeidsfuncties die een mens in zijn leven bekleedt”
5
. 

In theorie kunnen zich na het afstuderen van de lerarenopleiding diverse loopbaanstappen 

voordoen. Figuur 1.1 schetst de (mogelijke) loopbaanstappen vanaf het moment dat een 

persoon een keuze maakt voor de lerarenopleiding (op tijdstip t = -1). Hierbij kan het 

gaan om jongeren in het voortgezet onderwijs die een keuze maken voor een vervolg-

opleiding, maar ook om herintreders die (op latere leeftijd) aan een lerarenopleiding 

beginnen.  

 

 Figuur 1.1 Mogelijke loopbaanstappen voor, tijdens en na de lerarenopleiding 
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5
  A.L. Mok. De Loopbaan is heel het leven. In: De diversiteit in levenslopen: consequenties voor de arbeidsmarkt. SISWO, 

Amsterdam, 2002. 
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  A.L. Mok. De Loopbaan is heel het leven. In: De diversiteit in levenslopen: consequenties voor de arbeidsmarkt. SISWO, 

Amsterdam, 2002. 
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Loopbaanstappen 

De loopbaan van een leraar wordt door ons opgevat als een opeenvolging van min of 

meer rationele, strategische keuzes, beginnend bij instroom in de lerarenopleiding  

(t = -1), via afstuderen (t = 0), naar respectievelijk te onderscheiden 

arbeids(markt)posities in latere fases van de loopbaan (t = 1, 2, 3, 4, et cetera). We 

onderscheiden, in theorie, de volgende loopbaanstappen: 

• van voortgezet onderwijs naar lerarenopleiding (t = -1)
6
; 

• van lerarenopleiding naar onderwijs (t = 0)
7
; 

• van lerarenopleiding naar andere sector of naar een vervolgopleiding (t = 0)
8
; 

• vanuit onderwijs naar andere sector (t = 1, 2, 3, 4, et cetera); 

• vanuit onderwijs naar andere functie in onderwijs (bijvoorbeeld van leraar naar 

directie) (t = 1, 2, 3, 4, et cetera); 

• vanuit andere sector naar onderwijs (t = 1, 2, 3, 4, et cetera); 

• baanwisseling binnen andere sectoren (t = 1, 2, 3, 4, et cetera). 

 

De tijdstippen t = 1, 2, 3, 4, et cetera hebben betrekking op het aantal jaren na afstuderen. 

Aangezien een individu een groot aantal loopbaanstappen kan zetten, bestaat er een grote 

variatie in individuele loopbanen. Voor de cohorten uit 2005 en 2006 zal deze variatie 

vooralsnog beperkt zijn (dit is overigens altijd het geval voor cohorten van recent 

afgestudeerden).  

 

Motieven en voorwaarden 

Op het moment dat een loopbaanstap wordt gezet, is het relevant welke motieven hieraan 

ten grondslag liggen. Hierbij kan grofweg onderscheid worden gemaakt tussen push- en 

pullfactoren. Arbeidsmarktgedrag dat is gebaseerd op pushfactoren is ingegeven door een 

negatieve motivatie ten opzichte van het huidige werk (of het gebrek aan perspectief 

daarin), terwijl in het geval van pullfactoren de positieve motivatie voor een andere 

werksituatie overheerst. In de praktijk gaat het vaak om een combinatie van factoren/ 

motieven die het arbeidsmarktgedrag van individuen beïnvloedt.  

 

 

1.4 Aanpak van het onderzoek 

1.4.1 Opzet 

De arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde leraren is onderzocht door middel van een 

populatieonderzoek onder de afgestudeerden uit 2005 en 2006. De afgestudeerden uit 

2005 zijn de eerste keer benaderd via een brief, waarbij de mogelijkheid werd geboden 

een schriftelijke, dan wel elektronische enquête in te vullen. Voor de tweede meting 

onder de afgestudeerden uit 2005 is gebruik gemaakt van een telefonische enquête, bij de 

derde meting is gebruik van een elektronische enquête. De afgestudeerden uit 2006 zijn 

benaderd via een brief, waarbij de mogelijkheid werd geboden een schriftelijke, dan wel 
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Cohort 2005 is tweemaal bevraagd. De eerste keer in het voorjaar van 2006. De reden 

hiervoor was dat het steekproefkader bij de IB-groep pas begin 2006 beschikbaar was. 

Tijdens deze meting is zowel gevraagd naar de eerste positie na afstuderen als naar de 

positie een half jaar na afstuderen. In december 2006 zijn de afgestudeerden een tweede 

keer bevraagd. In deze decembermeting ging het om de arbeidsmarktpositie een jaar na 

afstuderen. 

 

Tabel 1.1 toont op welke momenten de metingen van beide cohorten tot nu toe hebben 

plaatsgevonden. In de vragenlijsten is gevraagd naar de arbeidsmarktsituatie per 

peildatum, de peildatum wijkt af van het meetmoment.      

 

 Tabel 1.1 Meetmomenten van arbeidsmarktsituaties cohort 2005 en cohort 2006 

Arbeidsmarktsituatie
a 

Metingen Cohort 2005 Metingen Cohort 2006 

Direct na afstuderen (oktober) April 2006 April 2007 

Half jaar na afstuderen (april) April 2006 April 2007 

Jaar na afstuderen (oktober) December 2006 N.v.t. 

a, In de vragenlijst is gevraagd naar de arbeidsmarktsituatie per peildatum.   

 

De structuur van de gebruikte vragenlijst ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

• algemene vragen: geboortejaar, geslacht, kinderen, geboorteland, woonplaats, type 

lerarenopleiding, gemiddeld eindcijfer aan de lerarenopleiding, vervolgopleiding; 

• huidige arbeidsmarktpositie: werkend/niet-werkend, sector, omvang arbeidscontract, 

bruto maandsalaris; 

• loopbaanontwikkeling: vervolgkeuze direct na afstuderen, aantal en soort 

loopbaanstappen; 

• motivatievragen: keuzemotieven voor de lerarenopleiding, motivatie tijdens de 

opleiding, keuzemotieven voor eerste baan binnen of buiten onderwijs, redenen voor 

niet-deelname arbeidsmarkt, motivatie voor loopbaanstappen, motieven om in 

onderwijs te blijven, bereidheid om eventueel in onderwijs terug te keren. 

 

 

1.4.2 Dataverzameling en respons 

Voor de dataverzameling onder afgestudeerden is een gecombineerde methode gebruikt. 

In totaal zijn alle afgestudeerden uit een studiejaar schriftelijk benaderd. Hierbij zijn twee 

groepen onderscheiden: 

• De helft van de respondenten had de mogelijkheid om de enquête zowel per post als 

per internet in te vullen. Indien zij de enquête via internet invulden, maakten zij kans 

op een cadeaubon, bij het schriftelijk invullen van de enquête niet.  

• De andere helft van de respondenten heeft alleen een brief ontvangen met daarin een 

inlogcode. Zij konden de enquête alleen via internet invullen en maakten daarbij 

eveneens kans op een cadeaubon.  

 

De afgestudeerden uit 2005 die hebben deelgenomen aan de eerste meting konden 

aangeven of ze bezwaar hadden om nogmaals te worden benaderd. Degenen die geen 

bezwaar hadden zijn op het volgende meetmoment benaderd met een elektronische 

vragenlijst over de arbeidsmarktpositie een jaar na afstuderen.  
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 Tabel 1.2 Responsoverzicht van de verschillende metingen, cohort 2005 en 2006 

 Cohort 2005 Cohort 2006 

1
e
 meting en 2

e
 meting   

Bruto benaderd 14.354 12.344 

Netto respons (%) 5.142 (36%) 3528 (29%) 

waarvan:    

- lerarenopleiding BaO 3.274 2.173 

- lerarenopleiding VO 1.612 1.139 

- universitaire lerarenopleiding 256 216 

3
e
 meting  N.v.t. 

Bruto benaderd 3.601  

Netto respons (%) 1.795 (50%)  

waarvan:    

- lerarenopleiding BaO 1.101  

- lerarenopleiding VO 550  

- universitaire lerarenopleiding 111  

- onbekend 33  

 

In de analyses van cohort 2005 waarin een longitudinale vergelijking wordt gemaakt, zijn 

de resultaten gebaseerd op de respondenten die aan alle drie de metingen hebben deel-

genomen (1.795 respondenten). Hierdoor kunnen er kleine verschillen bestaan met de 

resultaten uit de eerder gepubliceerde Loopbaanmonitor 2006.  

 

Voor de op de verschillende wijze benaderde groepen ziet de respons er als volgt uit: 

• alleen internetoptie aangeboden: 1.706 respondenten (28%); 

• beide opties aangeboden en gekozen voor internet: 951 respondenten (15%); 

• beide opties aangeboden en gekozen voor schriftelijk enquête: 871 respondenten 

(14%). 

 

De verschillende mogelijkheden van responderen ontlopen elkaar niet veel. De respons 

van de gecombineerde methode is iets hoger (samen 30%), waarbij de internetvariant 

licht favoriet is.  

 

Representativiteit 

In totaal zijn alle afgestudeerden van de lerarenopleidingen in 2006 aangeschreven. Bijna 

drie op de tien afgestudeerden uit 2006 heeft deelgenomen aan het onderzoek. In de 

bijlage zijn enkele kenmerken van de respons opgenomen in vergelijking tot de totale 

populatie van afgestudeerden. 

 

Samengevat zijn de belangrijkste conclusies als volgt. In het algemeen blijkt de respons 

een goede afspiegeling van de totale populatie afgestudeerden. Wel is er sprake van een 

lichte oververtegenwoordiging van vrouwen in de respons. Gelet op de beperkte 

afwijkingen tussen onderzoekspopulatie en responsgroepen naar achtergrondkenmerken, 

zijn de onderzoeksresultaten representatief voor de afgestudeerden van zowel de leraren-

opleiding BaO als de lerarenopleiding VO. 
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2 Naar de lerarenopleiding 

2.1 Inleiding 

De loopbaan van een leraar begint in feite met de keuze voor de lerarenopleiding. Met 

deze keuze wordt de kiem gelegd voor een loopbaan in het onderwijs, hoewel een keuze 

voor een loopbaan buiten het onderwijs ook een mogelijkheid is. In het onderstaande 

schema is deze periode gearceerd. Het gaat om periode t = -1, die vooraf gaat aan de 

feitelijke start van een loopbaan als leraar. 

 

 Figuur 2.1 Het begin van de loopbaan; keuze en motieven voor de lerarenopleiding en ervaringen tijdens de 

lerarenopleiding 
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In dit hoofdstuk gaan wij achtereenvolgens in op de leeftijd waarop jongeren op het idee 

komen om aan de lerarenopleiding te beginnen (paragraaf 2.2), hun vooropleiding 

(paragraaf 2.3), de ervaringen tijdens de lerarenopleiding (paragraaf 2.4) en de 

afstudeerleeftijd (paragraaf 2.5).  

 

 

2.2 Keuze voor de lerarenopleiding  

Een keuze voor de lerarenopleiding kan op verschillende momenten worden gemaakt. 

Sommige mensen weten al heel jong dat ze leraar willen worden, maar andere mensen 

maken deze keuze pas als ze al een andere opleiding hebben gevolgd en een aantal jaren 

werkervaring hebben opgedaan.  
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Aan de afgestudeerden van verschillende jaargangen is gevraagd op welke leeftijd zij op 

het idee zijn gekomen om een lerarenopleiding te gaan volgen. Figuur 2.2 laat zien dat het 

merendeel van de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO voor hun 20
e
 op het idee is 

gekomen om een lerarenopleiding te volgen. Onder afgestudeerden aan de leraren-

opleiding VO is het omgekeerde het geval, meer dan 60 procent komt pas na hun 20
e
 op 

het idee om de lerarenopleiding te gaan volgen. Afgestudeerden van de lerarenopleiding 

BaO komen dus in het algemeen op jongere leeftijd op het idee om leraar te worden dan 

afgestudeerden van de lerarenopleiding VO.  

 

Onder de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO is een trend waar te nemen, 

waarbij het idee om naar de lerarenopleiding te gaan steeds later aanvangt. Tussen de 

cohorten bestaan significante verschillen. Onder afgestudeerden van de lerarenopleiding 

VO ontstaat het idee om naar de lerarenopleiding te gaan traditioneel op latere leeftijd. Er 

is geen sprake van een trendmatige ontwikkeling. 

 

Tussen verschillende groepen bestaan hierin verschillen. Mannen zijn gemiddeld ouder 

wanneer ze op het idee komen dan vrouwen (voor mannen is 23 jaar de gemiddelde 

leeftijd voor de lerarenopleiding BaO en 27 jaar voor de lerarenopleiding VO, voor 

vrouwen is 20 jaar de gemiddelde leeftijd voor lerarenopleiding BaO en 25 jaar voor de 

lerarenopleiding VO). Allochtone afgestudeerden komen gemiddeld later op het idee om 

een lerarenopleiding te gaan volgen dan autochtonen afgestudeerden (respectievelijk 

25 voor allochtonen en 22 jaar autochtonen). 

 

 Figuur 2.2 Leeftijd waarop studenten op het idee zijn gekomen om naar de lerarenopleiding te gaan, cohort 2004  

(N = 1.424), 2005 (N = 4.702 ) en cohort 2006 (N=3297). 
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Een toename van het aantal zijinstromers draagt bij aan de relatief hoge leeftijd waarop 

mensen kiezen voor een lerarenopleiding. 
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 Figuur 2.2 Leeftijd waarop studenten op het idee zijn gekomen om naar de lerarenopleiding te gaan, cohort 2004  

(N = 1.424), 2005 (N = 4.702 ) en cohort 2006 (N=3297). 
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2.3 Vooropleiding 

De meest gangbare weg naar de lerarenopleiding is van oudsher de havo of het vwo. De 

laatste jaren is er echter een steeds grotere diversiteit ontstaan aan routes naar de leraren-

opleiding. Tabel 2.1 laat zien welke vooropleidingen zijn gevolgd voorafgaand aan de 

lerarenopleiding. Meer dan de helft van de personen die afgestudeerd zijn aan de leraren-

opleiding BaO heeft havo of vwo als vooropleiding. In totaal heeft 16 procent van de 

afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO vooraf al een andere hbo- of universitaire 

opleiding afgerond. Ruim een kwart komt van het mbo. De opleiding spw komt hierbij 

net iets vaker voor dan de opleiding onderwijsassistent. 

 

Voor de lerarenopleiding VO is het beeld iets anders. Daar heeft bijna de helft van de 

afgestudeerden reeds een andere hbo- of universitaire opleiding afgerond (samen 44%). 

Hierbij gaat het deels om zijinstromers maar deels ook om personen die een ulo-opleiding 

hebben gevolgd na hun universitaire studie. Een kwart heeft voorafgaand aan de leraren-

opleiding het havo gedaan. Doorstroom vanuit het mbo komt minder vaak voor dan bij de 

lerarenopleiding BaO, namelijk 16 procent (versus 25 procent voor de lerarenopleiding 

BaO). Het gaat hier om uiteenlopende mbo-opleidingen. 

 

 Tabel 2.1 Type vooropleiding, cohort 2005  

 BaO VO 

Universiteit 4% 19% 

Hbo 12% 25% 

Vwo 12% 12% 

Havo 43% 25% 

Mbo, sociaal pedagogisch werker niveau 3 & 4 9% 1% 

Mbo, onderwijsassistent niveau 3 & 4 8% 1% 

Mbo, anders 8% 14% 

Anders 3% 3% 

 100% (2.173) 100% (1.355) 

 

Uit tabel 2.1 blijkt dat een deel van de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO en 

een groot deel van de afgestudeerden van de lerarenopleiding VO reeds een opleiding op 

hbo of universitair niveau heeft afgerond. Tabel 2.2 toont de betreffende richting van deze 

opleiding op hbo of universitair niveau.  
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 Tabel 2.2 Aandeel afgestudeerden dat een andere hbo of universitaire studie heeft afgerond voor aanvang van de 

lerarenopleiding, naar studierichting  

 BaO VO 

Hbo of universitaire studie afgerond voor aanvang van de lerarenopleiding 16% 47% 

Waarvan:   

Pedagogie/onderwijs 45% 27% 

Economie/bedrijfskunde 16% 13% 

Gezondheidszorg 5% 9% 

Sociaal-agogisch/gedrag en maatschappij 19% 13% 

Landbouw/agrarisch 1% 2% 

Natuur en techniek 3% 17% 

Recht 3% 1% 

Taal en cultuur 8% 16% 

Kunst 4% 9% 

 (475) (501) 

Noot: percentages tellen op tot meer dan 100 procent omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn. 

 

Van de lerarenopleiding BaO heeft bijna de helft van de pas afgestudeerden met een 

opleiding op hbo of universitair niveau deze opleiding gevolgd in de richting pedagogie 

of onderwijs. Voor de lerarenopleiding VO is dit net iets meer dan een kwart.  

 

In totaal heeft naar schatting 6 procent van de afgestudeerden van de lerarenopleiding 

BaO en 11 procent van de afgestudeerden van de lerarenopleiding VO reeds een leraren-

opleiding gevolgd, voorafgaand aan de laatst afgeronde lerarenopleiding
9
. De leraren-

opleiding voorafgaand aan de huidige lerarenopleiding kan bijvoorbeeld ook een tweede-

graadsopleiding zijn voorafgaand aan een eerstegraadsopleiding of een opleiding speciaal 

onderwijs na een opleiding voor leraar basisonderwijs.  

 

 

2.4 Ervaringen tijdens de lerarenopleiding 

Aan de afgestudeerden uit 2006 zijn vragen gesteld over hun ervaringen tijdens de 

opleiding en de studiemotivatie. Aan de afgestudeerden is onder andere gevraagd naar 

hun inzet en interesse tijdens de opleiding en hun oordeel over verschillende aspecten van 

de opleiding. Figuur 2.3 laat de resultaten zien. 

 

Tijdens de opleiding blijkt vooral intrinsieke studiemotivatie een rol te spelen. Dit komt 

tot uitdrukking in het feit dat voor een meerderheid van de studenten de lerarenopleiding 

hun eerste keus was, gekoppeld aan een grote drijfveer om leraar te worden.  

 

Het lesgeven in de praktijk tijdens de stage wordt door de meeste studenten positief 

gewaardeerd. Over de aansluiting tussen opleiding en stage wordt overigens door de 

meeste studenten kritisch geoordeeld. 

                                                      
9
  Deze cijfers zijn als volgt berekend: 16 procent van alle afgestudeerden BaO heeft al een opleiding gevolgd, waarvan 

37 procent in de richting pedagogiek of onderwijs, in totaal is dit 37 procent van 16 procent = 6 procent, idem bij de 

lerarenopleiding VO. 
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Slechts een kwart van de afgestudeerden studeerde om hoge cijfers te halen. Ook een 

minderheid is het eens met de stelling dat ze vooral studeerden om het diploma te halen.  

 

 Figuur 2.3 Motivatie en oordeel over de lerarenopleiding, cohort 2006, aandeel dat het eens is met de uitspraak (N = 2.128 

BaO, N= 1.398 VO). 
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2.5 Afstudeerleeftijd  

De lerarenopleiding bestaat uit een diverse groep studenten. Uit paragraaf 2.2 bleek al dat 

veel van hen pas op latere leeftijd kiezen voor een lerarenopleiding. Dit patroon is terug 

te vinden in de gemiddelde leeftijd van afstuderen (Figuur 2.4). In 2006 zijn 

afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO gemiddeld 27 jaar bij afstuderen, 

afgestudeerden van de lerarenopleiding VO zijn gemiddeld 32 jaar. De figuur laat zien 

dat de stijgende gemiddelde leeftijd van afstuderen in 2006 niet doorzet, maar juist een 

daling laat zien. De daling is overigens vooral toe te schrijven aan een toename van het 

aandeel afgestudeerden van 21 en 22 jaar en een afname van het aandeel van de 

afgestudeerden in de leeftijdsklasse 40 tot 50 jaar.  

 

De gemiddelde leeftijd zegt niet alles, want een relatief kleine groep oudere afstudeerders 

veroorzaakt een stijging van het gemiddelde. Bij het berekenen van de gemiddelde 

leeftijd zijn ook de zogenaamde vervolgstudies en eerstegraads lerarenopleidingen 

meegenomen, waarbij personen een extra aantekening of bevoegdheid behalen, terwijl zij 

eerder al een reguliere lerarenopleiding hebben afgerond. De gemiddelde leeftijd van 

afstuderen laat zien dat een deel van de afgestudeerden al een carrière op de arbeidsmarkt 

heeft gehad. Voor het merendeel moet de loopbaan nog aanvangen. Veelzeggend is dat de 

mediane
10

 afstudeerleeftijd een aantal jaar lager is dan de gemiddelde afstudeerleeftijd. 

                                                      
10

  De mediane afstudeerleeftijd is de afstudeerleeftijd van de middelste respondent als de respondenten op afstudeerleeftijd 

gesorteerd zijn. De helft van de respondenten is jonger dan de mediane leeftijd.  
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De helft van de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO is 23 jaar of jonger en de 

helft van de afgestudeerden van de lerarenopleiding VO is jonger dan 28 jaar.  

 

 Figuur 2.4 Ontwikkeling van afstudeerleeftijd 1990-2006 
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Uit nadere analyses blijkt dat vrouwen gemiddeld een jongere afstudeerleeftijd hebben 

dan mannen (respectievelijk 28 en 32 jaar). Daarnaast hebben autochtone afgestudeerden 

gemiddeld een lagere afstudeerleeftijd dan allochtonen (respectievelijk 28 en 32 jaar).  
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3 Na de lerarenopleiding 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden na het afronden van 

de lerarenopleiding. Hierbij maken we onderscheid tussen: (1) werkzaam binnen het 

onderwijs, (2) werkzaam buiten het onderwijs en (3) niet werkzaam. Iemand is werkzaam 

binnen het onderwijs wanneer deze een baan heeft in het onderwijs van minimaal 12 uur 

per week. Omdat wij het afstuderen opvatten als de formele start van de loopbaan, 

noemen we dit moment t =0. Figuur 3.1 laat zien welk deel van de loopbaan in dit 

hoofdstuk aan bod komt. 

 

 Figuur 3.1 Loopbaanstappen in het onderwijs: de eerste keuzes na afstuderen 
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In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de eerste positie na afstuderen. Paragraaf 3.3 gaat 

vervolgens in op de volgende loopbaanstappen in het eerste jaar na afstuderen. Deze 

stappen beschrijven we vervolgens voor drie groepen. Paragraaf 3.4 gaat in op de 

vervolgstappen van personen die na de opleiding binnen het onderwijs zijn gaan werken. 

Paragraaf 3.5 beschrijft de keuzes van de personen die buiten het onderwijs zijn gaan 

werken. Ook gaat de paragraaf in op de voorwaarden waaronder zij overwegen weer in 

het onderwijs te gaan werken. Paragraaf 3.6 gaat over degene die direct na afstuderen nog 

geen baan hebben.  

 

In paragraaf 3.7 kijken we naar de baankenmerken van degenen die werk hebben. Hierbij 

gaan we in op de verschillen tussen werken in het onderwijs en werken buiten het 

onderwijs. Tot slot bekijken we in paragraaf 3.8 welke achtergrondkenmerken van 

invloed zijn op de verworven arbeidsmarktpositie.  
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3.2 Eerste positie na afstuderen 

De uitstroom uit de lerarenopleiding is sterk gericht op de sector waar de opleiding voor 

bedoeld is. Dit geldt traditioneel sterker voor de lerarenopleiding BaO dan voor de 

lerarenopleiding VO. Uit voorgaande metingen van de Loopbaanmonitor is gebleken dat 

verreweg de meeste afgestudeerden in het onderwijs gaan werken. Echter, het aandeel 

afgestudeerden dat een baan vindt in het onderwijs is aan verandering onderhevig. Figuur 

3.2 laat dit zien
11

.  

 

Arbeidsmarktpositie afgestudeerden lerarenopleiding BaO 

Van de lerarenopleiding BaO is het aandeel afgestudeerden dat kort na afronding van de 

opleiding een baan vindt in het onderwijs de laatste jaren gedaald, van 82 procent in 2003 

naar 64 procent in 2006. In 2006 komt dat vooral doordat een groot aandeel 

afgestudeerden de loopbaan aanvangt met een baan buiten het onderwijs (17%) terwijl 

ook nog eens 19 procent nog geen baan had. Ook in 2005 zijn veel afgestudeerden van de 

lerarenopleiding buiten het onderwijs aan de slag gegaan (11%), zij het minder dan in 

2006. De werkloosheid onder afgestudeerden direct na afstuderen kent fluctuaties, de 

werkloosheid onder afgestudeerden direct na afstuderen was 4 procent in 2004, 6 procent 

in 2005 en 4 procent in 2006 (tabel 3.1). 

 

Arbeidsmarktpositie afgestudeerden lerarenopleiding VO 

Van de lerarenopleiding VO ligt het aandeel afgestudeerden dat in het onderwijs is gaan 

werken tussen 2001 en 2006 rond de 70 procent. Jaarlijks zijn er kleine fluctuaties. Zo 

was in 2001 het aandeel afgestudeerden dat in het onderwijs is gaan werken 72 procent, 

in 2004 was het percentage 67 procent, voor 2006 is het aandeel werkenden in onderwijs 

direct na afstuderen 69 procent. Het aandeel afgestudeerden van de lerarenopleiding VO 

dat buiten het onderwijs gaat werken is van 2001 tot en met 2005 vrij stabiel (tussen de 

15 en 18 procent), in 2006 blijkt de aantrekkingskracht van buiten het onderwijs sterk en 

heeft 22 procent direct na afstuderen een baan buiten het onderwijs. Het aantal 

afgestudeerden zonder baan krimpt. In 2005 zijn er ten opzichte van de voorgaande jaren 

al relatief weinig afgestudeerden van de lerarenopleiding VO die geen baan hebben 

(10 procent in 2005 ten opzichte van 16 procent in 2004), in 2006 daalt dit aandeel, zij het 

minimaal, naar 9 procent. De werkloosheid onder afgestudeerden daalde van 4 procent in 

2005 naar 2 procent in 2006 (tabel 3.1).  

 

                                                      
11

  Deze cijfers wijken af van cijfers zoals deze in de voorgaande publicatie zijn gepresenteerd. De reden hiervoor is dat de 

definitie voor werkzaam in het onderwijs is bijgesteld. In voorgaande jaren is gevraagd naar de hoofdactiviteit. In deze 

meting is iedereen met een baan van 12 uur in het onderwijs gerekend tot de categorie “werkzaam in het onderwijs”, 

ongeacht de andere activiteiten. De cijfers vanaf 2004 zijn aangepast aan deze nieuwe definitie. Bovendien betref cohort 

2005, zoals opgemerkt, alleen respondenten die aan 3 metingen hebben deelgenomen.  
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 Figuur 3.2 Arbeidsmarktpositie direct na afstuderen van lerarenopleiding BaO en VO, 1997 tot en met 2006 
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Bron voor gegevens van voor 2005: Loopbaanmonitor Onderwijs (brede meting). 

 

Geen baan 

Uit figuur 3.2 blijkt dat een behoorlijke groep afgestudeerden geen baan heeft. Het 

gegeven dat iemand geen baan heeft, betekent niet noodzakelijk dat iemand werkloos is. 

Iemand kan met een vervolgstudie bezig zijn of bewust geen baan hebben vanwege 

zorgtaken of een lange reis. Tabel 3.1 toont de situatie van personen zonder baan voor het 

cohort 2005 en 2006. Vergeleken met 2005 is het aandeel personen dat werkloos is in 

2006 afgenomen. Van de afgestudeerden uit 2006 is van de lerarenopleiding BaO 

4 procent werkloos, van de lerarenopleiding VO is 2 procent werkloos.  
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 Tabel 3.1 Maatschappelijke positie van personen die niet werkzaam zijn direct na afstuderen 

 Lerarenopleiding BaO Lerarenopleiding VO 

 2005 2006 2005 2006 

Doorstuderend 7% 8% 3% 5% 

Werkloos 6% 4% 4% 2% 

Overig
a) 

8% 7% 3% 3% 

Totaal 20% 19% 10% 9% 

Noot: het is mogelijk dat de aantallen niet precies optellen tot de totaalkolom als gevolg van afronding. 

a) Onder overig valt bijvoorbeeld zorg voor kinderen, vrijwilligerswerk of een lange reis. 

 

Het aandeel personen dat kiest voor een (vervolg)studie is toegenomen, vooral onder 

afgestudeerden van de lerarenopleiding VO. In 2005 is, in vergelijking met eerdere jaren, 

het aandeel doorstuderenden van de lerarenopleiding VO overigens erg laag. Ook 

besteedt een deel van de niet-werkenden zijn tijd aan vrijwilligerswerk, reizen in het 

buitenland, of zorg voor kinderen en familie. Zowel onder afgestudeerden van de leraren-

opleiding BaO als onder afgestudeerden van de lerarenopleiding VO is het aandeel 

hiervan vrijwel gelijk gebleven. 

 

Toename van werken buiten het onderwijs 

Aan werken buiten het onderwijs kunnen twee oorzaken ten grondslag liggen. In de eerste 

plaats kan er sprake zijn van mismatch tussen vraag en aanbod. De door de afgestu-

deerden geambieerde baan sluit niet aan bij de beschikbare banen in het onderwijs. In de 

tweede plaats kan het zo zijn dat, door de groeiende economie, er op de arbeidsmarkt 

sterker wordt geconcurreerd en banen buiten het onderwijs aantrekkelijker worden 

gevonden. 

 

Vooruitlopend op de bespreking van motieven die afgestudeerden hebben om buiten het 

onderwijs te gaan werken (in paragraaf 3.5), merken wij hier alvast op dat afgestudeerden 

van de lerarenopleiding BaO veel vaker dan afgestudeerden van de lerarenopleiding VO 

aangeven dat zij buiten het onderwijs gaan werken omdat zij binnen het onderwijs maar 

moeilijk aan een baan kunnen komen (zie paragraaf 3.5, figuur 3.10). Het lijkt erop dat 

afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO minder makkelijk een passende baan kunnen 

vinden in het onderwijs direct na afstuderen, en daarom (tijdelijk) kiezen voor een baan 

buiten het onderwijs. Ook uit de Arbeidsmarktbarometers van Regioplan blijkt dat het 

aantal openstaande vacatures voor leraren in het primair onderwijs de afgelopen jaren 

sterk is afgenomen en in 2005 op het laagste niveau sinds 2001 ligt
12

. In 2006 is er een 

lichte groei en neemt de werkloosheid ook iets af. Het is dus de vraag of de toename van 

werken buiten het onderwijs aan de onderwijsarbeidsmarkt in het primair onderwijs is toe 

te schrijven of juist aan de opleving van de economie in het algemeen. 

 

Ook onder afgestudeerden van de lerarenopleiding VO zien we een toename van het 

aandeel werken buiten het onderwijs. Het aandeel werkenden buiten het onderwijs onder 

afgestudeerden van de lerarenopleiding VO is overigens traditioneel hoger dan het 

aandeel onder afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO. De aantrekkingskracht van 

werken buiten het onderwijs is voor afgestudeerden van de lerarenopleiding VO dan ook 

                                                      
12

  F.E.M. Berndsen en C.T.A. van Bergen, Arbeidsmarktbarometer Primair Onderwijs 2006 – 2007, Regioplan, Amsterdam, 

2007. 
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  F.E.M. Berndsen en C.T.A. van Bergen, Arbeidsmarktbarometer Primair Onderwijs 2006 – 2007, Regioplan, Amsterdam, 

2007. 
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een belangrijk motief om buiten het onderwijs te werken (paragraaf 3.5). Verder is het 

aantal ontstane vacatures in het voortgezet onderwijs in 2005 sterk gestegen ten opzichte 

van 2004. Uit het aantal vervulde vacatures blijkt dat deze vacatures weer snel zijn te 

vervullen
13

. In 2006 daalt het aantal ontstane vacatures, maar neemt het aantal open-

staande vacatures toe. Tegen deze achtergrond zijn de dalende werkloosheid en de 

fluctuaties van het aandeel werkende in het onderwijs goed te plaatsen. Voor de 

afgestudeerden van de lerarenopleiding van het VO geldt de invloed van de opleving in 

de economie. Zoals eerder geconstateerd is 22 procent werkzaam buiten het onderwijs, 

het hoogst sinds 1999. 

 

 

3.3 Ontwikkeling in arbeidsmarktpositie cohort 2005 en 2006 

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden is ook bepaald een half jaar en een jaar na 

afstuderen (Figuur 3.3). Zowel voor cohort 2005 als voor cohort 2006 geldt dat het 

aandeel afgestudeerden dat een half jaar na afstuderen in het onderwijs werkt, stijgt. 

 

Loopbaanontwikkeling afgestudeerden lerarenopleiding BaO 

In het algemeen blijkt er een half jaar na afstuderen een toename van het aandeel 

afgestudeerden werkzaam in het onderwijs. Het aandeel afgestudeerden dat het eerste half 

jaar na afstuderen een baan heeft in het onderwijs is hoger dan het aandeel direct na 

afstuderen. Kort na afstuderen is 64 procent van de afgestudeerden BaO uit 2006 in het 

onderwijs werkzaam, na een half jaar is dit gestegen tot 74 procent. Hiermee wordt het 

verschil, in aandeel werkzame personen in het onderwijs, tussen de beide cohorten iets 

kleiner. Voor beide cohorten geldt dat het aandeel van werkenden buiten het onderwijs 

kleiner wordt ten opzichte van een half jaar eerder. 

 

Loopbaanontwikkeling afgestudeerden lerarenopleiding VO 

In het voortgezet onderwijs is het aandeel afgestudeerden van cohort 2006 dat na een half 

jaar in het onderwijs werkt, gestegen van 69 naar 74 procent. Dit komt vooral omdat het 

aandeel zonder baan daalt ten opzichte van een half jaar eerder, het aandeel werkend 

buiten het onderwijs daalt slechts minimaal. 

 

In het voortgezet onderwijs zijn voor cohort 2005 slechts kleine verschillen te zien in de 

positie direct na afstuderen en een half jaar na afstuderen. Het aandeel werkenden in 

onderwijs neemt voor cohort 2005 toe van 74 procent naar 75 procent. Dit komt door een 

afname van personen die buiten het onderwijs werken. Het aantal personen zonder baan 

neemt zelfs licht toe. Een jaar na afstuderen is het aandeel afgestudeerden dat werkt in het 

onderwijs nogmaals met 1 procentpunt toegenomen en betreft 76 procent.  

 

                                                      
13

  M. Diepeveen, F.E.M. Berndsen, C.T.A. van Bergen, Arbeidsmarktbarometer Voortgezet Onderwijs 2006 – 2007, 

Regioplan, Amsterdam, 2007. 
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onderwijs nogmaals met 1 procentpunt toegenomen en betreft 76 procent.  
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 Figuur 3.3 Ontwikkeling van het beroepsrendement gedurende het eerste jaar na afstuderen van lerarenopleiding BaO en 

VO, cohort 2005 en 2006. 

69%
64%

78%
74%

79%

11%
17%

4% 10%
7%

20% 19% 18% 16% 14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2005 2006 2005

Eerste positie na afstuderen Positie half jaar na afstuderen Positie 1 jaar na

afstuderen

Lerarenopleiding basisonderwijs

Baan in het onderwijs Baan buiten het onderwijs Geen baan
 

 

74%
69%

75% 74% 76%

16%
22%

15%
21% 16%

10% 9% 10%
5% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2005 2006 2005

Eerste positie na afstuderen Positie half jaar na afstuderen Positie 1 jaar na

afstuderen

Lerarenopleiding voortgezet onderwijs 

Baan in het onderwijs Baan buiten het onderwijs Geen baan
 

 

Ontwikkeling werkloosheid 

De aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komt onder andere tot uiting in 

de werkloosheid onder pas afgestudeerden. Figuur 3.4 toont het aandeel afgestudeerden 

dat aangeeft werkloos te zijn op verschillende momenten na afstuderen.  

 

De afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO in 2006 hebben direct na afstuderen een 

lager werkloosheidspercentage dan de afgestudeerden uit 2005. Voor beide cohorten is 

het aandeel van de werklozen een half jaar na afstuderen gedaald. Een jaar na afstuderen 
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is het aandeel werklozen voor cohort 2005 gelijk gebleven ten opzichte van het 

voorgaande half jaar en bedraagt 4 procent. 

 

Van de lerarenopleiding VO is het aandeel werklozen direct na afstuderen voor cohort 

2006 erg klein. Naarmate het moment van afstuderen langer geleden is, daalt het 

werkloosheidspercentage ook. Het aandeel werklozen is, direct na afstuderen en een half 

jaar na afstuderen, voor cohort 2005 groter dan voor cohort 2006. Een jaar na afstuderen 

is het aandeel van de werklozen 2 procent voor cohort 2005.  

 

 Figuur 3.4 Ontwikkeling van het aandeel werklozen na afstuderen, cohort 2005 en 2006 
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Vergelijking van het aandeel werklozen van de beide typen lerarenopleidingen bevestigt 

het beeld dat afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO moeilijker een baan vinden dan 

afgestudeerden van de lerarenopleiding VO. Vooruitlopend op de gegevens over de 

inspanningen bij het vinden van een baan (figuur 3.16) wordt de hogere werkloosheid 

onder afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO deels verklaard doordat het moeilijker 

is een passende baan te vinden in het basisonderwijs. De afgestudeerden van de 

lerarenopleiding BaO die in het basisonderwijs werken hadden verreweg de meeste 

moeite om de betreffende baan te vinden. Uit gegevens van de HBO-monitor
14

 blijkt ook 

dat afgestudeerden van een lerarenopleiding BaO minder snel aan een baan komen dan de 

gemiddelde hbo-er. Afgestudeerden van de lerarenopleiding VO komen juist sneller aan 

het werk dan de gemiddelde hbo-er. 

 

Werkloosheidsduur voor vinden eerste baan 

Uit figuur 3.16 blijkt de werkloosheidsduur voor afgestudeerden van de lerarenopleiding 

BaO niet of nauwelijks verschilt voor degenen die binnen en buiten het onderwijs zijn 

gaan werken. Ongeveer 77 procent van de afgestudeerden vindt direct een baan. Van de 

                                                      
14

  De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2006, ROA, Den Haag, 2007. 

 33 

is het aandeel werklozen voor cohort 2005 gelijk gebleven ten opzichte van het 

voorgaande half jaar en bedraagt 4 procent. 

 

Van de lerarenopleiding VO is het aandeel werklozen direct na afstuderen voor cohort 

2006 erg klein. Naarmate het moment van afstuderen langer geleden is, daalt het 

werkloosheidspercentage ook. Het aandeel werklozen is, direct na afstuderen en een half 

jaar na afstuderen, voor cohort 2005 groter dan voor cohort 2006. Een jaar na afstuderen 

is het aandeel van de werklozen 2 procent voor cohort 2005.  

 

 Figuur 3.4 Ontwikkeling van het aandeel werklozen na afstuderen, cohort 2005 en 2006 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Direct na

afstuderen

Half jaar na

afstuderen

Jaar na

afstuderen

Direct na

afstuderen

Half jaar na

afstuderen

Jaar na

afstuderen

Lerarenopleiding basisonderwijs Lerarenopleiding voortgezet onderwijs

Cohort 2005 Cohort 2006
 

 

Vergelijking van het aandeel werklozen van de beide typen lerarenopleidingen bevestigt 

het beeld dat afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO moeilijker een baan vinden dan 

afgestudeerden van de lerarenopleiding VO. Vooruitlopend op de gegevens over de 

inspanningen bij het vinden van een baan (figuur 3.16) wordt de hogere werkloosheid 

onder afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO deels verklaard doordat het moeilijker 

is een passende baan te vinden in het basisonderwijs. De afgestudeerden van de 

lerarenopleiding BaO die in het basisonderwijs werken hadden verreweg de meeste 

moeite om de betreffende baan te vinden. Uit gegevens van de HBO-monitor
14

 blijkt ook 

dat afgestudeerden van een lerarenopleiding BaO minder snel aan een baan komen dan de 

gemiddelde hbo-er. Afgestudeerden van de lerarenopleiding VO komen juist sneller aan 

het werk dan de gemiddelde hbo-er. 

 

Werkloosheidsduur voor vinden eerste baan 

Uit figuur 3.16 blijkt de werkloosheidsduur voor afgestudeerden van de lerarenopleiding 

BaO niet of nauwelijks verschilt voor degenen die binnen en buiten het onderwijs zijn 

gaan werken. Ongeveer 77 procent van de afgestudeerden vindt direct een baan. Van de 

                                                      
14

  De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2006, ROA, Den Haag, 2007. 



 34 

afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO is 14 procent drie maanden werkloos voor ze 

een baan vinden
15

.  

 

Onder de afgestudeerden van de lerarenopleiding VO is het aandeel van de degene die 

vrijwel direct een baan vinden bijna 90 procent. Ongeveer 5 à 6 procent van de 

afgestudeerden van de lerarenopleiding VO is langer dan drie maanden werkloos voordat 

ze een baan vinden. 

 

 Figuur 3.5 Aantal maanden dat afgestudeerden van de lerarenopleiding uit 2006 werkloos zijn geweest voordat ze hun 

eerste baan hebben gevonden (BaO N =1.619, VO N= 1.118) 
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Kleine banen in het onderwijs 

Een deel van de personen die nu niet werken of buiten het onderwijs werken, combineert 

dit met een kleine baan in het onderwijs. Als grens voor een baan is 12 uur per week 

gehanteerd. Er is dus ook een groep van afgestudeerden die een kleine baan in het 

onderwijs hebben (een baan van minder dan 12 uur). Voor de cohorten 2005 en 2006 gaat 

het om een kleine groep. Voor cohort 2005 gaat het, direct na afstuderen, om 3 procent 

van de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO en om 2 procent van de 

afgestudeerden van de lerarenopleiding VO. Voor cohort 2006 gaat het bij beide typen 

afgestudeerden om 3 procent direct na afstuderen.  

 

 

                                                      
15

  Het werkloosheidspercentage dat in de grafiek wordt getoond is hoger dan in eerdere grafieken. De cijfers in 

paragraaf 3.2 zijn gebaseerd op de vraag wat de eerste positie na afstuderen was. Het is mogelijk dat mensen die in 

werkelijkheid nog niet aan het zoeken waren, en daarom als eerste positie geen werkloosheid maar een andere positie 

hebben ingevuld, dit toch ervaren hebben als aantal maanden werkloos voor hun eerste baan. 
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3.4 Werkzaam in het onderwijs  

Uit de vorige paragraaf blijkt dat in het eerste half jaar na afstuderen verschuivingen zijn 

opgetreden in de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden. Deze paragraaf gaat over de 

ontwikkeling van de loopbaan van degenen die hun loopbaan zijn begonnen in het 

onderwijs.  

 

 

3.4.1 De loopbaan na de eerste baan in het onderwijs 

Van de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO en VO uit cohort 2006 met de eerste 

baan in het onderwijs werkt 94 procent een half jaar later nog steeds in het onderwijs. Er 

bestaan kleine verschillen tussen de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO en VO. 

Bij de afgestudeerden van de lerarenopleiding VO komt het iets vaker voor dat zij een 

half jaar na afstuderen nog steeds in het onderwijs werken. Daarnaast zijn er ook 

verschillen in de wijze van uitstroom. Bij afgestudeerden aan de lerarenopleiding VO gaat 

het vaker om uitstroom naar een baan buiten het onderwijs en bij afgestudeerden aan de 

lerarenopleiding BaO geldt juist vaker dat zij na uitstroom uit het onderwijs niet meer 

werkzaam zijn.  

 

Van cohort 2005 is het aandeel afgestudeerden met een eerste baan in het onderwijs dat 

na een half jaar nog in het onderwijs werkt respectievelijk 95 en 97 procent voor BaO en 

VO. Het verlaten van het onderwijs resulteert doorgaans in een positie buiten de arbeids-

markt (geen baan). Geen baan betekent in de meeste gevallen zorg voor gezin/kinderen of 

het oppakken van een studie. Slechts een enkeling die direct na afstuderen in het 

onderwijs werkt, is een half jaar na afstuderen werkloos (minder dan 1%).  

 

 Figuur 3.6 Ontwikkeling in arbeidsmarktpositie van afgestudeerden die na de opleiding in het onderwijs zijn gaan werken, 

cohort 2005 en 2006 (2005 N= 1261, 2006 N =2307) 
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Voor cohort 2005 beschikken we ook over gegevens van de arbeidsmarktpositie een jaar 

na afstuderen. Het aandeel afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO dat begon met 

een baan in het onderwijs en nog steeds in het onderwijs werkt, ligt een jaar na afstuderen 

op 92 procent (Figuur 3.7). Dit is iets lager dan een half jaar na afstuderen (95%). Het 

aandeel afgestudeerden zonder baan is toegenomen van 4 procent een half jaar na 

afstuderen tot 6 procent een jaar na afstuderen. Het gaat hier echter om kleine aantallen. 

Van de afgestudeerden die in 2005 de lerarenopleiding VO hebben afgerond en begonnen 

zijn met werken in het onderwijs, is een jaar na afstuderen 92 procent nog steeds 

werkzaam in het onderwijs. De resterende 8 procent die gestopt is met werken in het 
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onderwijs zijn voor de helft buiten het onderwijs gaan werken, de andere helft heeft geen 

baan. 

 

 Figuur 3.7 Ontwikkeling in arbeidsmarktpositie van afgestudeerden die kort na de opleiding in het onderwijs zijn gaan 

werken, cohort 2005 (2005 N= 1261) 
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Redenen voor baanwisseling 

De belangrijkste redenen waarom personen die aanvankelijk in het onderwijs werken 

hiermee stoppen, zijn voor afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO in 2005 en 2006 

de volgende (in oplopende volgorde): 

• aflopen van arbeidscontract of dreigend baanverlies; 

• nieuwe uitdaging; 

• vast contract in nieuwe baan; 

• beter salaris in nieuwe baan; 

• langer werken (meer uren) in nieuwe baan. 

De afgestudeerden die in het voortgezet onderwijs gestopt zijn met werken in het 

onderwijs gaven de volgende redenen op (het betreft hier overigens eveneens een zeer 

gering aantal respondenten): 

• beter salaris in nieuwe baan; 

• te hoge werkdruk; 

• nieuwe uitdaging in nieuwe baan. 

 

Dit duidt erop dat een aantal van de baanwisselaars in het basisonderwijs te maken had 

met contracten van tijdelijke aard of dat de eerste baan niet meteen de gewenste baan 

was. Deze gegevens zijn overigens gebaseerd op een klein aantal respondenten.  

 

 

3.4.2 Toekomstige loopbaan in het onderwijs 

Aan degenen die meteen na afstuderen in het onderwijs zijn gaan werken en een half jaar 

later nog steeds in onderwijs werken, is gevraagd hoe lang zij denken in het onderwijs 

werkzaam te blijven. Uit figuur 3.7 blijkt dat het merendeel een langdurige loopbaan in 

het onderwijs ambieert. Van de afgestudeerden in 2006 van de lerarenopleiding BaO 

verwacht 55 procent meer dan tien jaar in het onderwijs te werken. Van de in het 

onderwijs werkende afgestudeerden aan de lerarenopleiding VO denkt 39 procent dit 

langer dan 10 jaar te doen.  
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 Figuur 3.8 Verwachte loopbaan in het onderwijs cohort 2006 (N= 1279 BaO, N=881 VO)  
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De figuur toont ook een grote groep die aangeeft niet te weten hoe lang zij in het 

onderwijs blijft werken. Ongeveer een op de drie respondenten geeft aan niet te weten 

hoe lang hij of zij in onderwijs zal werken. 

 

Figuur 3.8 laat zien voor hoeveel respondenten bepaalde redenen (sterk) van invloed 

kunnen zijn op een eventueel vertrek uit het onderwijs. De belangrijkste redenen om het 

onderwijs te verlaten zijn voor afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO en de 

lerarenopleiding VO vergelijkbaar. Door beide groepen wordt een beter salaris het meest 

als van invloed genoemd. Een beter salaris wordt gevolgd door: betere carrièrekansen 

buiten het onderwijs, ander beroep trekt ook en een hoge werkdruk in het onderwijs. Wel 

zijn de afgestudeerden van de lerarenopleiding VO meer uitgesproken in hun mening, dat 

wil zeggen, door meer respondenten wordt aangegeven dat de eerder genoemde redenen 

van invloed zijn op een eventueel vertrek uit het onderwijs.  

 

Naast de overeenkomsten tussen afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO en de 

lerarenopleiding VO over de belangrijkste redenen om het onderwijs te verlaten, zijn er 

ook verschillen. Voor afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO zijn redenen als ‘ik 

wil mij richten op zorg voor huishouden/kinderen’, ‘inkrimping van formatie op school’ 

en ‘aflopen van arbeidscontract’ bij meer afgestudeerden van invloed op het besluit het 

onderwijs te verlaten. 
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 Figuur 3.9 Redenen waarom personen die hun eerste baan in het onderwijs hebben het onderwijs in de toekomst 

eventueel zouden verlaten cohort 2006( BaO N =1.276, VO=880) 
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Ook is gekeken of er verschillen zijn tussen de afgestudeerden die nog niet weten hoe 

lang ze in onderwijs blijven werken en afgestudeerden die wel een beeld hebben van hun 

eventuele loopbaan in onderwijs. Omdat het hier gaat om een substantiële groep die nog 

geen concrete plannen heeft voor een eventuele loopbaan in onderwijs, liggen hier 

mogelijkheden om juist een loopbaan in het onderwijs aantrekkelijk te maken voor deze 

groep. 

 

Voor de afgestudeerden aan de lerarenopleiding BaO die nog niet weten hoelang zij in het 

onderwijs willen werken zijn redenen als “betere carrièrekansen buiten het onderwijs”, 

“ander beroep trekt me ook” en “een hoge werkdruk in het onderwijs” vaker van invloed. 
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“ander beroep trekt me ook” en “een hoge werkdruk in het onderwijs” vaker van invloed. 



 39 

Onder afgestudeerden van de lerarenopleiding VO worden de redenen “een ander beroep 

trekt me ook aan” en “wil gewoon wat anders” vaker genoemd. 

 

 

3.5 Werkzaam buiten het onderwijs 

Van de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO uit 2006 is direct na afstuderen 

17 procent werkzaam buiten het onderwijs. In het vorig cohort uit 2005 was dit aandeel 

10 procent. Onder degenen die een lerarenopleiding VO hebben afgerond, stijgt het 

aandeel afgestudeerden met een baan buiten het onderwijs eveneens en bedraagt 

respectievelijk 18 en 22 procent voor afgestudeerden uit 2005 en 2006. 

 

 

3.5.1 Werken buiten het onderwijs 

Het moment waarop wordt gekozen voor een baan buiten het onderwijs is verschillend 

voor afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO en VO (Figuur 3.10)
16

. Van de 

afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO heeft ruim de helft (pas) na afstuderen 

besloten om buiten het onderwijs te werken. Bijna 30 procent komt tijdens het volgen van 

de opleiding tot het besluit om buiten het onderwijs te gaan werken. De overige 

20 procent weet niet op welk moment besloten is om niet in het onderwijs te gaan 

werken.  

 

Van de lerarenopleiding VO wist 41 procent van degenen die in 2006 buiten het 

onderwijs gingen werken al voor aanvang van de studie dat zij niet het onderwijs zouden 

ingaan. Een klein deel van deze personen betreft afgestudeerden van een lerarenopleiding 

voor verpleegkunde en hebben dienovereenkomstig een baan in de zorg gevonden
17

. 

Afgestudeerden van een lerarenopleiding voor verpleegkunde kunnen overigens ook als 

opleider werkzaam zijn. Ongeveer een kwart heeft de beslissing om buiten het onderwijs 

te gaan werken na afloop van de opleiding genomen
18

. 

 

                                                      
16

  De figuur heeft betrekking op afgestudeerden die direct en een half jaar na afstuderen buiten het onderwijs werken. 
17

  Ongeveer 18 procent van de populatie van afgestudeerden van de lerarenopleiding VO die buiten het onderwijs werken, 

bestaat uit afgestudeerden van de lerarenopleiding voor verpleegkunde. Van de totale populatie afgestudeerden van de 

lerarenopleiding VO maken zij 6 à 7 procent uit.  
18

  Dit is afgezien van de personen die aanvangen met een baan in het onderwijs en daarna buiten het onderwijs gaan 

werken. 
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 Figuur 3.10 Moment van beslissing om buiten het onderwijs te gaan werken, cohort 2005 (N=314) en cohort 2006(N=274) 
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De keuze om na afstuderen buiten het onderwijs te gaan werken is niet altijd vrijwillig 

(Figuur 3.11). Van de lerarenopleiding BaO geeft bijna 30 procent van de afgestudeerden 

die buiten het onderwijs zijn gaan werken aan dat het moeilijk is om een baan in het 

onderwijs te vinden. Afgestudeerden van de lerarenopleiding VO geven eveneens aan dat 

het moeilijk is om een baan te vinden in het onderwijs. Echter, in het VO komt dit minder 

vaak voor dan in het BaO (17 versus 27%). Voor afgestudeerden van de lerarenopleiding 

VO is de aantrekkingskracht van een baan buiten het onderwijs de belangrijkste reden om 

buiten het onderwijs te gaan werken (26%). 
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 Figuur 3.11 Redenen om buiten het onderwijs te gaan werken, afgestudeerden van de lerarenopleiding 2006 (BaO N=120, 

VO N=185) 
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De baan die afgestudeerden buiten het onderwijs hebben is niet altijd op hbo-niveau, 

vooral niet na een lerarenopleiding BaO. Van degenen die na de lerarenopleiding BaO 

buiten het onderwijs zijn gaan werken, werkt net iets meer dan een derde op minimaal 

hbo-niveau. De meerderheid werkt op mbo-niveau.  

 

Van de afgestudeerden van de lerarenopleiding VO die buiten het onderwijs werken, 

heeft meer dan de helft een baan op minimaal hbo-niveau. Afgestudeerden van de 

lerarenopleiding VO maken daarbij vaker (in ruime mate) gebruik van de vaardigheden 

die zij tijdens de opleiding hebben opgedaan dan afgestudeerden van de lerarenopleiding 

BaO. Voor zowel afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO als afgestudeerden van de 

lerarenopleiding VO gaat het hierbij vooral om communicatieve vaardigheden maar ook 

om vaardigheden met betrekking tot kennisoverdracht. Afgestudeerden van de leraren-

opleiding VO hebben ook baat bij hun vakkennis.  

 

 

3.5.2 De loopbaan na de eerste baan buiten het onderwijs 

De meerderheid van de afgestudeerden die direct na afstuderen hun eerste baan buiten het 

onderwijs hebben, heeft een half jaar na afstuderen nog steeds een baan buiten het 

onderwijs (Figuur 3.12). Voor de afgestudeerden uit 2006 is dit 61 procent, vergelijkbaar 

met de afgestudeerden uit 2005. Van de afgestudeerden die aanvankelijk buiten het 

onderwijs werkten is een groter deel alsnog in het onderwijs gaan werken (31% voor 

cohort 2006 en 27% voor cohort 2005). Er is overigens een duidelijk verschil tussen 

afgestudeerden aan de lerarenopleiding BaO en VO; van de afgestudeerden van de 

lerarenopleiding BaO maakt een groter aandeel de stap van een baan buiten het onderwijs 

naar een baan binnen het onderwijs. 
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 Figuur 3.11 Redenen om buiten het onderwijs te gaan werken, afgestudeerden van de lerarenopleiding 2006 (BaO N=120, 

VO N=185) 
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 Figuur 3.12 Ontwikkeling in arbeidsmarktpositie van afgestudeerden die direct na de opleiding buiten het onderwijs zijn 

gaan werken, cohort 2005 (N = 231) en 2006 (N = 663) 
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Een aanzienlijk deel (39 procent) van de afgestudeerden van de lerarenopleiding (cohort 

2005) die aanvankelijk buiten het onderwijs werkten, heeft een jaar later alsnog een baan 

in het onderwijs gevonden (figuur 3.12). Ook tussen een half jaar na afstuderen en een 

jaar na afstuderen wordt de overstap naar het onderwijs dus als nog gemaakt. 
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3.5.3 Terugkeer in het onderwijs? 

Een groot deel van degenen die na afstuderen buiten het onderwijs werken, zou eventueel 

in het onderwijs willen werken (figuur 3.13). Hieraan wordt door het merendeel echter 

wel voorwaarden gesteld, vooral door afgestudeerden van de lerarenopleiding VO. Deze 

voorwaarden hebben betrekking op een vast contract, een goed salaris en mogelijkheden 

voor eigen ontwikkeling. Ook voldoende begeleiding wordt vaak als voorwaarde 

genoemd om in het onderwijs te gaan werken. Het is uiteraard de vraag of deze personen 

er inderdaad toe aangezet kunnen worden om de overstap naar het onderwijs te maken. 

Niet voor niets verbindt de meerderheid voorwaarden aan de overstap.  
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 Figuur 3.14 Bereidheid van afgestudeerden die buiten het onderwijs werken om (alsnog) in het onderwijs te gaan werken, 

cohort 2005 (N = 382) en 2006 (N=315) 
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3.6 Niet werkzaam na afstuderen 

Een deel van de afgestudeerden heeft kort na afstuderen geen baan. Voor cohort 2005 en 

2006 was dit voor afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO respectievelijk 20 en 

19 procent. Voor de afgestudeerden van de lerarenopleiding VO was dit respectievelijk 

10 en 9 procent (zie Tabel 3.1). Deze paragraaf gaat in op de groep die na afstuderen niet 

direct is gaan werken.  

 

De groep die na het afstuderen niet is gaan werken, kent veel mobiliteit, zoals figuur 3.14 

laat zien. Van degenen die de lerarenopleiding BaO hebben gevolgd in 2005 en 2006 en 

die na afstuderen niet direct zijn gaan werken, heeft jaar 40 procent alsnog een baan in het 

onderwijs gevonden. Ruim de helft heeft een half jaar na afstuderen nog steeds geen baan 

(werkloos, studie et cetera). Slechts een enkeling die na afstuderen geen baan heeft, werkt 

een half jaar later buiten het onderwijs. 

 

Ook afgestudeerden van de lerarenopleiding VO die na afstuderen geen baan hadden, 

komen voor een deel alsnog in het onderwijs terecht. Met 22 procent was dit voor cohort 

2005 erg laag. Voor cohort 2006 is dit 40 procent en daarmee vergelijkbaar met 

bijvoorbeeld cohort 2004 (35%).  
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 Figuur 3.15 Ontwikkeling in arbeidsmarktpositie van afgestudeerden die na de opleiding niet zijn gaan werken, cohort 2005 

(N=286) en 2006 (N=559) 

Half jaar na afstuderen

BaO

Eerste

positie na

afstuderen:  

Geen baan

2005: in onderwijs 40%

2006: in onderwijs 40%

2005: buiten onderwijs 2% 

2006: buiten onderwijs 6%

2005: geen baan 58% 

2006: geen baan 54%

Half jaar na afstuderen

VO

2005: geen baan 70% 

2006: geen baan 41%

2005: buiten onderwijs 9% 

2006: buiten onderwijs 20%

2005: in onderwijs 22 %

2006: in onderwijs 39 %
Eerste

positie na

afstuderen:  

Geen baan

Half jaar na afstuderen

BaO

Eerste

positie na

afstuderen:  

Geen baan

2005: in onderwijs 40%

2006: in onderwijs 40%

2005: buiten onderwijs 2% 

2006: buiten onderwijs 6%

2005: geen baan 58% 

2006: geen baan 54%

Eerste

positie na

afstuderen:  

Geen baan

Eerste

positie na

afstuderen:  

Geen baan

2005: in onderwijs 40%

2006: in onderwijs 40%

2005: buiten onderwijs 2% 

2006: buiten onderwijs 6%

2005: geen baan 58% 

2006: geen baan 54%

Half jaar na afstuderen

VO

2005: geen baan 70% 

2006: geen baan 41%

2005: buiten onderwijs 9% 

2006: buiten onderwijs 20%

2005: in onderwijs 22 %

2006: in onderwijs 39 %
Eerste

positie na

afstuderen:  

Geen baan

2005: geen baan 70% 

2006: geen baan 41%

2005: buiten onderwijs 9% 

2006: buiten onderwijs 20%

2005: in onderwijs 22 %

2006: in onderwijs 39 %
Eerste

positie na

afstuderen:  

Geen baan

Eerste

positie na

afstuderen:  

Geen baan

 
 

Voor het cohort 2005 is ook de arbeidsmarktpositie na een jaar bekend. De verdeling over 

posities kent kleine verschuivingen ten opzichte van de positie een half jaar na afstuderen. 

Deze verschuivingen betreffen verschuivingen richting werk, het gaat hier echter om 

enkele procentpunten. De meeste afgestudeerden die aanvankelijk geen baan hebben, 

weten deze blijkbaar te vinden in het eerste half jaar na afronding van hun studie.  

 

 

3.7 Verschillen in baankenmerken naar arbeidsmarktpositie 

Een baan buiten het onderwijs heeft, naast een andere arbeidsinhoud, andere kenmerken 

dan een baan in het onderwijs. Met andere woorden, er zijn verschillen in baankenmerken 

tussen banen van personen die binnen en personen die buiten het onderwijs werken. We 

kijken hiervoor naar de baankenmerken van banen van afgestudeerden uit 2006, een half 

jaar na afstuderen. Over deze banen zijn de meeste gegevens bekend. De gemaakte 

vergelijking heeft betrekking op personen die of werken in het onderwijs of werken 

buiten het onderwijs. Personen met zowel een baan binnen het onderwijs als buiten het 

onderwijs zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

Inspanningen voor het vinden van huidige baan 

Bijna een derde van de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO die in het onderwijs 

is gaan werken heeft veel tot zeer veel moeite gehad om de huidige baan in het onderwijs 

te vinden (Figuur 3.16). Collega-afgestudeerden die buiten het onderwijs zijn gaan 

werken hadden minder vaak moeite met het vinden van een baan, 10 procent had veel tot 

zeer veel moeite met het vinden van de baan. Afgestudeerden van de lerarenopleiding VO 

komen binnen het onderwijs gemakkelijker aan een baan, slechts 14 procent had hiermee 

moeite. Buiten het onderwijs was het iets makkelijker om een baan te vinden, 11 procent 

had daarmee moeite. Ten opzichte van het voorgaande cohort is dit een daling voor zowel 

het vinden van een baan binnen het onderwijs als een baan buiten het onderwijs. Blijkbaar 

maakt de aantrekkende conjunctuur het vinden van baan eenvoudiger.  

 

Het opleidingsniveau van de baan van personen die buiten het onderwijs werken ligt in de 

helft van de gevallen onder hbo-niveau. Wat mogelijk verklaart waarom zij minder 

moeite hebben met het vinden van een baan (minder kieskeurig en minder geschikte 

opleiding voor werk buiten het onderwijs).  
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 Figuur 3.16 Aandeel afgestudeerden uit 2006 dat veel tot zeer veel moeite heeft gehad om huidige baan te vinden, 

onderscheiden naar baan binnen en baan buiten onderwijs (BaO N = 1.623, VO N=1.121) 
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Van de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO die binnen het onderwijs werken 

heeft 39 procent een vast contract (Figuur 3.17). Ruim een kwart van de afgestudeerden 

van de lerarenopleiding BaO die in het onderwijs zijn gaan werken, heeft een contract 

voor een jaar of langer. Meer dan een op de vijf heeft een contract korter dan een jaar, 

daarnaast heeft nog eens 11 procent een oproep- of invalcontract.  

 

Onder de afgestudeerden van de lerarenopleiding VO werkend in het onderwijs is het 

aandeel kortlopende contracten en oproepkrachten aanzienlijk lager (respectievelijk 8 en 

2%). Vaste aanstellingen komen in het voortgezet onderwijs juist vaker voor, 65 procent 

heeft een vast contract.  

 

Personen die buiten het onderwijs werken, hebben zowel vaker een oproepcontract, 

invalcontract of zijn zelfstandige. Over het algemeen hebben afgestudeerden die een baan 

vinden buiten het onderwijs vaker een minder stabiele arbeidsmarktpositie. Dit geldt voor 

afgestudeerden van beide type lerarenopleidingen.  
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Type aanstelling van huidige baan 

Van de afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO die binnen het onderwijs werken 

heeft 39 procent een vast contract (Figuur 3.17). Ruim een kwart van de afgestudeerden 

van de lerarenopleiding BaO die in het onderwijs zijn gaan werken, heeft een contract 

voor een jaar of langer. Meer dan een op de vijf heeft een contract korter dan een jaar, 

daarnaast heeft nog eens 11 procent een oproep- of invalcontract.  

 

Onder de afgestudeerden van de lerarenopleiding VO werkend in het onderwijs is het 

aandeel kortlopende contracten en oproepkrachten aanzienlijk lager (respectievelijk 8 en 

2%). Vaste aanstellingen komen in het voortgezet onderwijs juist vaker voor, 65 procent 

heeft een vast contract.  

 

Personen die buiten het onderwijs werken, hebben zowel vaker een oproepcontract, 

invalcontract of zijn zelfstandige. Over het algemeen hebben afgestudeerden die een baan 

vinden buiten het onderwijs vaker een minder stabiele arbeidsmarktpositie. Dit geldt voor 

afgestudeerden van beide type lerarenopleidingen.  
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 Figuur 3.17 Type aanstelling van afgestudeerden die binnen en buiten het onderwijs werken (BaO N = 1.604, VO N=1.116) 
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Omvang aanstelling huidige baan 

In het onderwijs is deeltijd werken vrij gangbaar. Uit figuur 3.18 blijkt dan ook dat 

relatief veel recent afgestudeerden in deeltijd werken (minder dan 36 uur). Dit geldt ook 

voor veel personen die buiten het onderwijs werken. Opvallend is dat de afgestudeerden 

van de lerarenopleiding BaO met een baan in het onderwijs het vaakst een voltijdbaan 

hebben. Afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO die buiten het onderwijs zijn gaan 

werken, hebben minder vaak een voltijdbaan en werken vaker een wisselend aantal uren.  

 

Afgestudeerden van de lerarenopleiding VO die in het onderwijs werken, doen dit vaker 

in deeltijd dan hun collega’s die buiten onderwijs zijn gaan werken. De vakkenstructuur 

in het voortgezet onderwijs is hierop waarschijnlijk mede van invloed. Voor 

afgestudeerden van de lerarenopleiding VO met een baan in het onderwijs komt het 

zelden voor dat het om een wisselend aantal uren gaat.  
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 Figuur 3.18 Omvang aanstelling van afgestudeerden die binnen en buiten het onderwijs werken 2006  

(BaO N = 1.617, VO N=1.116) 
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Brutosalaris huidige baan 

Het vergelijken van salaris wordt bemoeilijkt omdat ook het aantal gewerkte uren hier een 

rol speelt. Voor een eerlijke vergelijking gaan we uit van het salaris van een voltijder. Het 

grote verschil tussen werken binnen en buiten onderwijs is de spreiding. De salaris-

verdeling binnen het onderwijs is veel geconcentreerder. Voor meer dan de helft van de 

respondenten die in onderwijs werken ligt het brutosalaris van een voltijder tussen de 

2.000 en 2.500 euro. Voor personen werkzaam buiten het onderwijs is er een grotere 

spreiding, dit betekent enerzijds vaker een lager salaris en anderzijds (vooral) een hoger 

salaris. De concentratie van de salarisverdeling in de onderwijssector is overigens niet zo 

verwonderlijk. Bij aanvang van de loopbaan wordt iedereen ongeveer gelijk ingeschaald 

volgens de cao. Er is overigens een aantal respondenten dat aangeeft minder te verdienen 

dan het minimum in de cao.  

 

Naast het verschil in spreiding zijn er nog twee opvallende verschillen. In de eerste plaats 

is er binnen het onderwijs een verschil tussen afgestudeerden van de lerarenopleiding 

BaO en VO. Afgestudeerden van de lerarenopleiding VO die werkzaam zijn in het 

onderwijs blijken iets vaker een hoger bruto salaris te hebben dan collega’s afgestu-

deerden van de lerarenopleiding BaO die werkzaam zijn in het onderwijs. Dit verschil 

wordt mede veroorzaakt door verschillende inschaling
19

. Een nadere analyse van de 

verschillen laat zien dat vooral oudere afgestudeerden een hoger brutosalaris hebben. 

Deze oudere afgestudeerden komen relatief vaker voor onder afgestudeerden van de 

lerarenopleiding VO. Het kan hier gaan om tweedegraads leraren die al een aantal jaren 

werkzaam zijn en nu een eerstegraads opleiding hebben voltooid. 

                                                      
19

  Leraren in het basisonderwijs zitten voornamelijk in schaal 9, welke in 2006 loopt van € 2.141 tot € 3.089. In het voortgezet 

onderwijs zitten leraren in schaal 10 en hoger, in 2006 loopt schaal 10 loopt van € 2.220 tot € 3.393 (bron: salarisniveaus 

overheidspersoneel 2006, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 
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In de tweede plaatsen blijkt dat afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO met een baan 

buiten het onderwijs vaker een lager salaris hebben dan afgestudeerden die binnen het 

onderwijs werkzaam zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het voor de eerst-

genoemde groep vaker om bijbaantjes en (tijdelijke) banen gaat waarvoor geen hbo-

niveau vereist is. De baan buiten het onderwijs is in dat geval een tijdelijke oplossing om 

later (alsnog) in het onderwijs te gaan werken. 

 

 Figuur 3.19 Verdeling brutosalaris van afgestudeerden uit 2006 die binnen en buiten het onderwijs een voltijdbaan 

hebben(BaO N = 1.617, VO N=1.116) 
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3.8 Verschillen in arbeidsmarktpositie naar achtergrondkenmerken 

Zoals al eerder opgemerkt, is de groep afgestudeerden van de lerarenopleiding zeer 

divers. In deze paragraaf gaan we na of personen met bepaalde achtergrondkenmerken 

verschillende keuzes maken na de lerarenopleiding.  

 

Geslacht 

Uit figuur 3.20 blijkt dat mannen die zijn afgestudeerd aan de lerarenopleiding BaO 

significant vaker direct in het onderwijs gaan werken dan vrouwen. Dat betekent dat, 

hoewel weinig mannen de lerarenopleiding BaO volgen, zij relatief vaak in het onderwijs 

een baan krijgen. Vrouwen hebben vaker geen baan, dat wil zeggen dat zij doorstuderen 

of niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Een half jaar na afstuderen is het aandeel mannen 

en vrouwen met een baan in het onderwijs ongeveer gelijk. Het verschil tussen mannen en 

vrouwen ten aanzien van werken in het onderwijs neemt dus af na verloop van tijd. Een 

half jaar na afstuderen zijn mannen relatief oververtegenwoordigd in de groep werkend 

buiten het onderwijs. De reden hiervoor is dat het aandeel werkenden buiten het 

onderwijs onder vrouwen sneller afneemt in vergelijking met een half jaar eerder. Een 

mogelijke verklaring is dat werkgevers wellicht de voorkeur geven aan mannen, omdat er 

weinig mannen werkzaam zijn in het basisonderwijs.  

 48 

In de tweede plaatsen blijkt dat afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO met een baan 

buiten het onderwijs vaker een lager salaris hebben dan afgestudeerden die binnen het 

onderwijs werkzaam zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het voor de eerst-

genoemde groep vaker om bijbaantjes en (tijdelijke) banen gaat waarvoor geen hbo-

niveau vereist is. De baan buiten het onderwijs is in dat geval een tijdelijke oplossing om 

later (alsnog) in het onderwijs te gaan werken. 

 

 Figuur 3.19 Verdeling brutosalaris van afgestudeerden uit 2006 die binnen en buiten het onderwijs een voltijdbaan 

hebben(BaO N = 1.617, VO N=1.116) 

11%

25%

4%

12%

27%

33%

12%

18%

57%

20%

47%

30%

10%

22%

15%

12%

16%

25%

3% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Werkzaam in onderwijs

Werkzaam buiten

onderwijs

Werkzaam in onderwijs

Werkzaam buiten

onderwijs

B
a
O

V
O

500 - 1.499 euro 1.500 - 1.999 euro 2.000 - 2.499 euro
2.500 - 2.999 euro Meer dan 3.000 euro  

 

 

3.8 Verschillen in arbeidsmarktpositie naar achtergrondkenmerken 

Zoals al eerder opgemerkt, is de groep afgestudeerden van de lerarenopleiding zeer 

divers. In deze paragraaf gaan we na of personen met bepaalde achtergrondkenmerken 

verschillende keuzes maken na de lerarenopleiding.  

 

Geslacht 

Uit figuur 3.20 blijkt dat mannen die zijn afgestudeerd aan de lerarenopleiding BaO 

significant vaker direct in het onderwijs gaan werken dan vrouwen. Dat betekent dat, 

hoewel weinig mannen de lerarenopleiding BaO volgen, zij relatief vaak in het onderwijs 

een baan krijgen. Vrouwen hebben vaker geen baan, dat wil zeggen dat zij doorstuderen 

of niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Een half jaar na afstuderen is het aandeel mannen 

en vrouwen met een baan in het onderwijs ongeveer gelijk. Het verschil tussen mannen en 

vrouwen ten aanzien van werken in het onderwijs neemt dus af na verloop van tijd. Een 

half jaar na afstuderen zijn mannen relatief oververtegenwoordigd in de groep werkend 

buiten het onderwijs. De reden hiervoor is dat het aandeel werkenden buiten het 

onderwijs onder vrouwen sneller afneemt in vergelijking met een half jaar eerder. Een 

mogelijke verklaring is dat werkgevers wellicht de voorkeur geven aan mannen, omdat er 

weinig mannen werkzaam zijn in het basisonderwijs.  



 49 

 Figuur 3.20 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van  cohort 2006 op  twee meetmomenten, naar geslacht, 

lerarenopleiding BaO (N = 2.171 )  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

W
e
rk

e
n
d

 i
n
 h

e
t

o
n
d

e
rw

ijs

W
e
rk

e
n
d

b
u

it
e

n
 h

e
t

o
n

d
e
rw

ijs

D
o

o
rs

tu
d
e

re
n

d

W
e
rk

lo
o

s

O
v
e
ri

g

W
e
rk

e
n
d

 i
n
 h

e
t

o
n
d

e
rw

ijs

W
e
rk

e
n
d

b
u

it
e

n
 h

e
t

o
n

d
e
rw

ijs

D
o

o
rs

tu
d
e

re
n

d

W
e
rk

lo
o

s

O
v
e
ri

g

Direct na afstuderen Half jaar na afstuderen

Man Vrouw
 

 

Voor de lerarenopleiding VO komt een vergelijkbaar beeld naar voren, maar zijn de 

verschillen minder sterk (Figuur 3.21). Onder afgestudeerden van cohort 2006 gaan 

mannen na afronding van de studie vaker in het onderwijs werken dan vrouwen. Na een 

half jaar zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner. Er zijn dan relatief iets 

meer vrouwen werkzaam in onderwijs dan mannen. 

 

 Figuur 3.21 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van cohort 2006 op twee meetmomenten, naar geslacht, 

lerarenopleiding VO (N =1.354 ) 
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Andere achtergrondkenmerken 

Naast geslacht is nog een aantal andere achtergrondkenmerken van invloed op de 

arbeidsmarktpositie van afgestudeerden. Tabel 3.3 laat zien voor welke achtergrond-

kenmerken er significante verschillen bestaan in de arbeidsmarktpositie.  

 

 Tabel 3.2 Verschillen in eerste arbeidsmarktpositie naar een aantal achtergrondkenmerken 

Achtergrondkenmerk Cohort 2005 Cohort 2006 

Eindcijfer opleiding Geen significante verschillen. Geen significante verschillen. 

Betaald dio/lio-schap Afgestudeerden met een betaald dio/dlo-

schap tijdens de studie gaan vaker in het 

onderwijs werken dan afgestudeerden die 

dit niet hebben gedaan. 

Afgestudeerden met een betaald dio/dlo-

schap tijdens de studie gaan vaker in het 

onderwijs werken dan afgestudeerden die 

dit niet hebben gedaan. 

Leeftijd bij afstuderen Personen die na hun 30
e
 zijn 

afgestudeerd gaan vaker in het onderwijs 

werken dan personen die voor hun 30
e
 

zijn afgestudeerd. 

Personen die na hun 30
e
 zijn 

afgestudeerd gaan vaker (in het 

onderwijs) werken dan personen die voor 

hun 30
e
 zijn afgestudeerd. 

Hebben van kinderen Afgestudeerden met kinderen gaan vaker 

in het onderwijs werken dan 

afgestudeerden zonder kinderen. Hier is 

een correlatie met leeftijd. 

Afgestudeerden met kinderen gaan vaker 

in het onderwijs werken dan 

afgestudeerden zonder kinderen. Hier is 

een correlatie met leeftijd. 

Vakrichting (VO) Afgestudeerden Nederlands, 

maatschappijleer en exacte vakken 

werken vaker in het onderwijs dan andere 

afgestudeerden. 

Afgestudeerden Nederlands, 

maatschappijleer en exacte vakken 

werken vaker in het onderwijs dan andere 

afgestudeerden. 

Etniciteit Alleen verschillen in voortgezet onderwijs, 

hier heeft een groter aandeel niet-

westerse allochtonen geen baan. 

Nauwelijks verschil. Alleen westerse 

allochtoon minder vaak in het onderwijs  

 

Het gemiddelde eindcijfer van de lerarenopleiding blijkt niet van invloed te zijn op de 

arbeidsmarktpositie na afstuderen. Personen met een hoog eindcijfer vinden statistisch 

gezien net zo vaak een baan in het onderwijs als personen met een laag eindcijfer. Voor 

zover het eindcijfer een indicatie geeft van het kwaliteitsniveau van de afgestudeerde 

blijkt dit dus niet van invloed op het vinden van een baan in het onderwijs. 

 

Afgestudeerden die tijdens hun studie een betaald dio/lio-schap
20

 hebben gehad, hebben 

significant vaker een baan in het onderwijs dan degenen die dit niet hebben gedaan. In 

veel gevallen zijn deze personen werkzaam op de school waar ze tijdens hun studie reeds 

werkten. Werkervaring en hiermee samenhangende contacten in het onderwijsveld zijn 

dus positief voor de kansen op een baan in het onderwijs. 

 

Ook leeftijd speelt een rol. Personen die ouder dan 30 waren toen ze afstudeerden gaan 

vaker in het onderwijs werken dan jongere afgestudeerden. Oudere afgestudeerden 

hebben wellicht bewuster gekozen voor een ‘carrièreswitch’ en vinden daardoor wellicht 

sneller een baan in het onderwijs. Ook zijn in deze groep personen aanwezig, die al eerder 

een lerarenopleiding hebben gevolgd. Overigens bestaat voor de groep zijinstromers, die 

deel uitmaken van deze groep, geen significant verschil. In ieder geval gaat deze groep 

                                                      
20

  Dio = docent in opleiding; lio = leraar in opleiding. 
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Andere achtergrondkenmerken 

Naast geslacht is nog een aantal andere achtergrondkenmerken van invloed op de 

arbeidsmarktpositie van afgestudeerden. Tabel 3.3 laat zien voor welke achtergrond-

kenmerken er significante verschillen bestaan in de arbeidsmarktpositie.  
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e
 zijn 

afgestudeerd gaan vaker in het onderwijs 

werken dan personen die voor hun 30
e
 

zijn afgestudeerd. 
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e
 zijn 

afgestudeerd gaan vaker (in het 

onderwijs) werken dan personen die voor 

hun 30
e
 zijn afgestudeerd. 
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afgestudeerden. 

Etniciteit Alleen verschillen in voortgezet onderwijs, 

hier heeft een groter aandeel niet-

westerse allochtonen geen baan. 

Nauwelijks verschil. Alleen westerse 

allochtoon minder vaak in het onderwijs  

 

Het gemiddelde eindcijfer van de lerarenopleiding blijkt niet van invloed te zijn op de 

arbeidsmarktpositie na afstuderen. Personen met een hoog eindcijfer vinden statistisch 

gezien net zo vaak een baan in het onderwijs als personen met een laag eindcijfer. Voor 

zover het eindcijfer een indicatie geeft van het kwaliteitsniveau van de afgestudeerde 

blijkt dit dus niet van invloed op het vinden van een baan in het onderwijs. 

 

Afgestudeerden die tijdens hun studie een betaald dio/lio-schap
20

 hebben gehad, hebben 

significant vaker een baan in het onderwijs dan degenen die dit niet hebben gedaan. In 

veel gevallen zijn deze personen werkzaam op de school waar ze tijdens hun studie reeds 

werkten. Werkervaring en hiermee samenhangende contacten in het onderwijsveld zijn 

dus positief voor de kansen op een baan in het onderwijs. 

 

Ook leeftijd speelt een rol. Personen die ouder dan 30 waren toen ze afstudeerden gaan 

vaker in het onderwijs werken dan jongere afgestudeerden. Oudere afgestudeerden 

hebben wellicht bewuster gekozen voor een ‘carrièreswitch’ en vinden daardoor wellicht 

sneller een baan in het onderwijs. Ook zijn in deze groep personen aanwezig, die al eerder 

een lerarenopleiding hebben gevolgd. Overigens bestaat voor de groep zijinstromers, die 

deel uitmaken van deze groep, geen significant verschil. In ieder geval gaat deze groep 

                                                      
20

  Dio = docent in opleiding; lio = leraar in opleiding. 



 51 

vaker werken en komt het alternatief ‘doorstuderen’ en ‘overig’ duidelijk minder vaak 

voor bij de dertig plussers. 

 

Het hebben van kinderen is voor afgestudeerden van de lerarenopleiding van invloed op 

de arbeidsmarktpositie na afstuderen. Afgestudeerden met kinderen hebben vaker een 

baan in het onderwijs. 

 

Voor het voortgezet onderwijs bestaan er verschillen naar vak. Afgestudeerden in de 

richting Nederlands, maatschappij en exacte vakken gaan vaker in het onderwijs werken 

dan andere afgestudeerden in creatieve vakken en beroepsgerichte vakken. 

 

Naar Etniciteit bestaan kleine verschillen. Niet-westerse allochtonen blijken iets minder 

vaker in het onderwijs werkzaam te zijn.  

 

Uit een nadere analyse van de loopbanen van afgestudeerden van de lerarenopleidingen in de periode 

1970-2003 blijkt dat de beroepsloopbaan van allochtonen leraren in het algemeen niet significant afwijkt 

van die van autochtone leraren. Wel hebben allochtonen afgestudeerden van de lerarenopleiding voor 

voortgezet onderwijs vaak meer moeite om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven, maar dat geldt 

niet voor het deel dat in het onderwijs werkt
21

. 

 

                                                      
21

  Aa, R. van der, G. de Bruin, B. van Hulst, De beroepsloopbaan van allochtonen leraren in het primair en voortgezet 

onderwijs, Paper voor de ORD 2007, Groningen. Zie; 

http://www.gmw.rug.nl/~emmen/ord2007/tekst/programma/downloads/sessie3.html 
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4 Regionale verschillen in arbeidsmarktpositie 

4.1 De arbeidsmarktpositie per regio  

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleiding verschilt per regio. 

Dit hoofdstuk beschrijft de arbeidsmarktpositie voor afgestudeerden per regio voor de 

cohorten 2005 (drie meetmomenten) en 2006 (twee meetmomenten). De regio-indeling in 

dit hoofdstuk is gebaseerd op de RBA-indeling, waarbij per regio een aantal RBA’s is 

samengenomen. Er worden vier regio’s onderscheiden alsmede de G4.  

 

 

4.1.1 Noord 

In de regio Noord is het aandeel personen dat na afstuderen in het onderwijs werkt het 

laagst. Vooral cohort 2006 laat een groot verschil zien met het landelijk beeld. De 

afgestudeerden van cohort 2006 uit de regio noord zijn vooral buiten het onderwijs gaan 

werken of gaan doorstuderen. Een half jaar na afstuderen is het aandeel werkenden in 

onderwijs toegenomen, het aandeel blijft wel sterk achter bij het landelijk gemiddelde. 

 

Ook voor cohort 2005 blijft direct na afstuderen het aandeel werkenden in het onderwijs 

achter bij het landelijk gemiddelde. Een jaar na afstuderen ligt het aandeel nog steeds 

onder het landelijk gemiddelde, maar is het verschil aanzienlijk kleiner geworden.  

 

 Tabel 4.1 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen (BaO en VO) op drie meetmomenten in 

regio Noord (RBA gebieden Groningen, Friesland en Drenthe) 

 

 

Cohort 2005 Cohort 2006  

Na afstuderen Half jaar na 

afstuderen
 

1 jaar na 

afstuderen
 

Na afstuderen Half jaar na 

afstuderen
 

Werkend in het 

onderwijs 
60% 71% 75% 53% 61% 

Werkend buiten 

het onderwijs 
15% 8% 10% 24% 16% 

Doorstuderend 7% 8% 6% 12% 11% 

Werkloos 7% 4% 2% 5% 2% 

Overig 10% 8% 6% 6% 9% 

Totaal (N) 192 192 192  377 377 
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4.1.2 Oost 

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van cohort 2006 in de regio Oost komt 

overeen met het Nederlands gemiddelde. Voor cohort 2005 is het aandeel personen dat in 

het onderwijs werkt aanvankelijk enkele procentpunten onder het Nederlands 

gemiddelde. Een jaar na afstuderen is de situatie toegegroeid naar het landelijk 

gemiddelde. 

 

 Tabel 4.2 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen op drie meetmomenten in regio Oost (RBA 

gebieden IJssel-Vecht/Twente, IJssel-Veluwe, Arnhem/Oost Gelderland/Nijmegen/Rivierenland) 

Cohort 2005 Cohort 2006  

Na afstuderen Half jaar na 

afstuderen 
 

1 jaar na 

afstuderen
 

Na afstuderen 

Half jaar na 

afstuderen 
 

Werkend in het 

onderwijs 
65% 70% 76% 65% 74% 

Werkend buiten 

het onderwijs 
14% 9% 10% 17% 13% 

Doorstuderend 9% 9% 5% 8% 6% 

Werkloos 5% 6% 4% 4% 2% 

Overig 8% 6% 5% 6% 5% 

Totaal (N) 376 376 376 727 727 

 

 

4.1.3 Midden West  

In de regio Midden/West is het aandeel personen dat in het onderwijs werkt na afstuderen 

het hoogst van de vier regio’s, en ligt daarmee ook boven het Nederlands gemiddelde, 

zowel in 2005 als in 2006. In deze regio is het aandeel personen zonder baan lager dan in 

de overige regio’s. 

 

 Tabel 4.3 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen op drie meetmomenten in regio 

Midden/West (RBA gebieden Rijnmond exclusief Rotterdam, Haaglanden excl. Den Haag, Rijnstreek, Zuidelijk 

Noord-Holland exclusief Amsterdam, Noord-Holland Noord, Midden-Nederland excl. Utrecht, Flevoland)  

 

 

 Cohort 2005 Cohort 2006 

 Na afstuderen Half jaar na 

afstuderen
 

1 jaar na 

afstuderen
 

Na afstuderen Half jaar na 

afstuderen
 

Werkend in het 

onderwijs 
75% 80% 81% 72% 79% 

Werkend buiten 

het onderwijs 
12% 8% 10% 17% 14% 

Doorstuderend 5% 4% 3% 4% 3% 

Werkloos 4% 4% 2% 2% 1% 

Overig 5% 4% 3% 4% 3% 

Totaal (N) 210 210 210 404 404 
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4.1.4 Zuid 

Afgestudeerden uit 2005 gingen in het Zuiden van Nederland bijna net zo vaak in het 

onderwijs werken als de gemiddelde Nederlandse afgestudeerde. Cohort 2006 laat een 

ander beeld zien, de afgestudeerden werkend in het onderwijs zijn hier ondervertegen-

woordigd in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Dit kan voor een groot deel 

worden toegeschreven aan het aandeel overig (zorgtaken, wereldreis et cetera) dat in het 

zuiden beduidend hoger is dan in de rest van Nederland.  

 

 Tabel 4.4 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen op drie meetmomenten in regio Zuid (RBA 

gebieden Zeeland, Midden- en West-Brabant, Noordoost Brabant, Limburg) 

 Cohort 2005 Cohort 2006 

 Na afstuderen Half jaar na 

afstuderen
 

1 jaar na 

afstuderen
 

Na afstuderen Half jaar na 

afstuderen
 

Werkend in het 

onderwijs 
71% 77% 73% 58% 65% 

Werkend buiten 

het onderwijs 
13% 10% 11% 21% 16% 

Doorstuderend 1% 3% 4% 8% 8% 

Werkloos 8% 4% 6% 4% 1% 

Overig 6% 6% 6% 9% 9% 

Totaal (N) 298 298 298 497 497 

 

 

4.1.5 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 

De arbeidsmarktpositie van de afgestudeerden in de grote steden komt, voor zowel cohort 

2005 als 2006, in grote lijnen overeen met het gemiddelde in Nederland. Het voornaamste 

verschil is dat de arbeidsmarktpositie overig minder voorkomt in de grote steden. Voor 

cohort 2005 bleek direct na afstuderen het aandeel werkenden in onderwijs iets hoger te 

liggen dan het landelijk gemiddelde, een half jaar na afstuderen en een jaar na afstuderen 

ligt het aandeel weer op het landelijk gemiddelde.  

 

 Tabel 4.5 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen op drie meetmomenten in de G4 

 Cohort 2005 Cohort 2006 

 Na afstuderen Half jaar na 

afstuderen
 

1 jaar na 

afstuderen
 

Na afstuderen Half jaar na 

afstuderen
 

Werkend in het 

onderwijs 
75% 77% 78% 66% 75% 

Werkend buiten 

het onderwijs 
12% 9% 12% 22% 15% 

Doorstuderend 5% 5% 4% 7% 5% 

Werkloos 4% 5% 4% 2% 1% 

Overig 4% 4% 1% 3% 2% 

Totaal 210 210 210 404 404 
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4.2 Arbeidsmarktpositie per RBA 

Voor 2006 zijn de aantallen groot genoeg om uitkomsten te laten zien naar RBA. 

Tabel 6.6 en 6.7 tonen een samenvatting. De tabellen bevestigen het beeld uit de 

voorgaande paragraaf dat in het Noorden de minste personen in het onderwijs werken na 

afstuderen. Dit geldt vooral voor de provincie Groningen en Friesland. Het lage aandeel 

werkenden in het onderwijs voor Groningen komt ook naar voren uit eerder studies. Het 

lage aandeel werkenden in het onderwijs in Friesland is opvallend, in eerdere studies 

bleek het aandeel minder ver achter te blijven bij het landelijk aandeel. Het 

achterblijvende aandeel werkenden in onderwijs in Friesland komt vooral voor onder 

afgestudeerden aan de lerarenopleiding BaO. In het Westen kennen Haaglanden en 

Rijnmond het hoogste aandeel personen van het cohort 2006 dat na afstuderen in het 

onderwijs werkt. Ook in eerdere studies was in deze regio’s het aandeel werkenden in het 

onderwijs het hoogst.  

 

 Tabel 4.6 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van cohort 2006 direct na afstuderen en een half jaar na afstuderen 

naar regio, lerarenopleiding BaO 

 Arbeidsmarktpositie na afstuderen Arbeidsmarktpositie half jaar na 

afstuderen 

 Werkend 

in het 

onderwijs 

Werkend 

buiten het 

onderwijs 

Geen 

baan 

N Werkend 

in het 

onderwijs 

Werkend 

buiten het 

onderwijs 

Geen 

baan 

N 

Groningen 46% 17% 37% 89 56% 13% 30% 89 

Friesland 40% 30% 30% 77 55% 16% 30% 77 

Drenthe 61% 22% 17% 69 71% 6% 23% 69 

Overijssel 63% 13% 24% 158 76% 7% 17% 158 

IJssel-Veluwe 66% 16% 18% 130 80% 8% 12% 130 

Gelderland 59% 16% 26% 160 69% 10% 21% 160 

Flevoland 68% 16% 16% 57 81% 9% 11% 57 

Midden-

Nederland 70% 13% 16% 226 77% 12% 11% 226 

Noord-Holland 

Noord 63% 20% 17% 82 78% 11% 11% 82 

Zuidelijk Noord-

Holland 72% 16% 12% 176 84% 7% 9% 176 

Rijnstreek 65% 21% 14% 122 81% 11% 7% 122 

Haaglanden 77% 14% 9% 111 82% 13% 5% 111 

Rijnmond 75% 13% 11% 212 82% 9% 9% 212 

Zeeland 72% 17% 12% 60 83% 12% 5% 60 

Midden- en West 

Brabant 56% 22% 22% 127 62% 17% 21% 127 

Noordoost-

Brabant 57% 14% 29% 72 68% 6% 26% 72 

Zuidoost-Brabant 60% 13% 27% 89 70% 8% 22% 89 

Limburg 50% 22% 28% 140 60% 11% 29% 140 

Totaal 64% 17% 20% 2.157 74% 10% 16% 2.157 
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4.2 Arbeidsmarktpositie per RBA 
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Tabel 6.6 en 6.7 tonen een samenvatting. De tabellen bevestigen het beeld uit de 

voorgaande paragraaf dat in het Noorden de minste personen in het onderwijs werken na 
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 Tabel 4.6 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van cohort 2006 direct na afstuderen en een half jaar na afstuderen 

naar regio, lerarenopleiding BaO 

 Arbeidsmarktpositie na afstuderen Arbeidsmarktpositie half jaar na 

afstuderen 

 Werkend 

in het 

onderwijs 

Werkend 

buiten het 

onderwijs 

Geen 

baan 

N Werkend 

in het 

onderwijs 

Werkend 

buiten het 

onderwijs 

Geen 

baan 

N 
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Totaal 64% 17% 20% 2.157 74% 10% 16% 2.157 
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 Tabel 4.7 Arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van cohort 2006 direct na afstuderen en een half jaar na afstuderen 

naar regio, lerarenopleiding VO.  

 

De meeste regio’s waar het aandeel personen dat in het onderwijs werkt aanvankelijk laag 

is, kennen na een half jaar een forse stijging van het aandeel personen werkzaam in het 

onderwijs. Regio’s waar het aandeel personen werkzaam in het onderwijs aanvankelijk al 

hoog was, kennen doorgaans een minder sterke stijging. Een half jaar na afstuderen 

bestaan er dus minder verschillen tussen regio’s.  

 

 Arbeidsmarktpositie na afstuderen Arbeidsmarktpositie half jaar na afstuderen 

 Werkend 

in het 

onderwijs 

Werkend 

buiten het 

onderwijs 

Geen 

baan 

N Werkend in 

het 

onderwijs 

Werkend 

buiten het 

onderwijs 

Geen 

baan 

N 

Groningen 55% 22% 24% 55 60% 22% 18% 55 

Friesland 57% 31% 12% 58 62% 26% 12% 58 

Drenthe 70% 23% 7% 30 70% 20% 10% 30 

Overijssel 67% 24% 10% 93 70% 26% 4% 93 

IJssel-Veluwe 70% 7% 22% 54 78% 17% 6% 54 

Gelderland 65% 19% 16% 139 72% 17% 11% 139 

Flevoland 82% 18% 0% 22 77% 23% 0% 22 

Midden-

Nederland 69% 21% 10% 144 77% 20% 3% 144 

Noord-Holland 

Noord 82% 16% 2% 44 86% 9% 5% 44 

Zuidelijk 

Noord-Holland 66% 27% 8% 145 74% 21% 5% 145 

Rijnstreek 72% 21% 7% 75 77% 23% 0% 75 

Haaglanden 83% 16% 2% 63 86% 13% 2% 63 

Rijnmond 79% 15% 6% 106 85% 13% 2% 106 

Zeeland 81% 12% 8% 26 88% 12% 0% 26 

Midden- en 

West Brabant 66% 29% 5% 86 69% 28% 3% 86 

Noordoost-

Brabant 69% 19% 12% 52 71% 23% 6% 52 

Zuidoost-

Brabant 62% 22% 16% 63 68% 27% 5% 63 

Limburg 57% 35% 8% 84 62% 31% 7% 84 

Totaal 68% 22% 10% 1.339 74% 21% 5% 1.339 
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5 De begeleiding van startende leraren 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de begeleiding van pas afgestudeerden van de leraren-

opleiding gedurende de eerste fase in hun onderwijsloopbaan. Hierbij maken we 

onderscheid tussen de leraren in het basisonderwijs (BaO) en in het voortgezet onderwijs 

(VO)
22

.  

 

 

5.2 Oordeel over de begeleiding van beginnende leraren 

Uit een recent kwalitatief Nederlands onderzoek onder ongeveer 100 beginnende leraren
23

 

is gebleken dat een belangrijk deel van hen ontevreden is over de begeleiding die ze 

krijgen; ongeveer veertig procent van de beginnende leraren in het VO is ontevreden, in 

het BaO is dat ongeveer twintig procent. Op basis van onze gegevens in de loopbaan-

monitor zien we een genuanceerder beeld voor het VO: 25 procent van de beginnende 

leraren geeft de begeleiding een onvoldoende. Bij leraren in het BaO is dat 20 procent 

(wat overeenkomt met het genoemde onderzoek).  

 

Figuur 5.1 geeft weer hoe vaak de beginnende leraren te maken hebben gehad met 

verschillende vormen van begeleiding, zoals vakinhoudelijke begeleiding en onder-

steuning in het voeren van gesprekken met ouders. De respondenten gaven aan hoe vaak 

de begeleidingsvorm voorkwam, oplopend van “helemaal niet” (score 1) tot “heel veel” 

(score 5).  

 

We benadrukken hier dat de interpretatie van de resultaten grote zorgvuldigheid vraagt 

omdat er geen harde referentiepunten zijn. Immers, hoe vaak zou een beginnend docent 

bijvoorbeeld vakinhoudelijke begeleiding moeten krijgen? Hieruit voortvloeiend komt de 

vraag: Zijn de gemiddelde scores van BaO en VO hoog genoeg of zou hier meer aandacht 

voor moeten komen? Deze vraag kunnen we hier niet beantwoorden, maar wat we wel 

kunnen afleiden uit Figuur 5.1 is dat in het BaO de intervisiebijeenkomsten het minst 

vaak voorkomen. De meest voorkomende begeleidingsvorm is de bespreking van 

problemen en de ondersteuning in de omgang met moeilijke kinderen.  

 

                                                      
22

  Gegevens over de begeleiding van beginnende leraren zijn verzameld onder de afgestudeerden die uitsluitend een baan in 

het onderwijs hebben. Aantal respondenten in BaO: 1203 en in VO: 532. 
23

  Houtveen, T., B. Versloot en I. Groenen (2006). De begeleiding van startende leraren in het voortgezet onderwijs en 

basisonderwijs. Den Haag: SBO. 
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In het VO krijgen de beginnende leraren ook voornamelijk te maken met het bespreken 

van problemen in de werksituatie. De begeleiding is in deze sector het minst gericht op 

het voeren van gesprekken met ouders.  

 

 Figuur 5.1 Intensiteit van begeleidingsvormen 
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We merken hier op dat er verschillen zijn tussen BaO en VO in de intensiteit van 

begeleiding van beginnende leraren. Deze verschillen staan niet op zich, maar moeten in 

het licht worden gezien van het karakter van beide sectoren. Een voorbeeld hiervan is de 

begeleiding bij het voeren van gesprekken met ouders. In het BaO is het contact met 

ouders frequenter, waardoor het vanzelfsprekender lijkt dat beginnende leraren hier meer 

ondersteuning bij ondervinden dan in het VO. Let wel, hiermee is niet gezegd dat er in 

beide sectoren voldoende aandacht is voor het voeren van gesprekken met ouders.  

 

 

5.3 Oordeel over de kwaliteit van de begeleiding 

Om meer indruk te krijgen over de kwaliteit over de begeleiding, hebben we aan de 

beginnende leraren een aantal stellingen voorgelegd. De respondenten hebben 

aangegeven in hoeverre ze het eens waren (oplopend van 1=helemaal oneens naar 

5 = helemaal eens). In Figuur 5.2 tot en met Figuur 5.45 staan de resultaten gepresenteerd 

voor respectievelijk BaO en VO. 
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 Figuur 5.2 Oordeel over de kwaliteit van begeleidingsvormen Bao; percentages (helemaal) (on)eens* 
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 Figuur 5.3 Oordeel over de kwaliteit van begeleidingsvormen Bao; gemiddelde scores 
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 Figuur 5.4 Oordeel over de kwaliteit van begeleidingsvormen VO; percentages (helemaal) (on)eens* 
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Als we ervan uitgaan dat de scholen in het BaO en VO gemiddeld minimaal een 3 zouden 

moeten scoren op de 5-puntsschaal van de begeleidingskwaliteit, dan zien we dat 

beginnende leraren binnen beide sectoren over een aantal vormen van begeleiding 

ontevreden zijn. Concreet zien we dat zowel binnen het BaO als binnen het VO te weinig 

tijd wordt vrijgemaakt voor de begeleiding in zijn algemeenheid (voor beide sectoren 

geldt dat 41 procent van de beginnende leraren vindt dat er te weinig tijd is voor 

begeleiding). In het BaO vindt men ook het aantal lesobservaties onvoldoende (42%). 

Daarnaast blijkt voor het BaO dat de kwaliteit van feedback na afloop van lesbezoeken 
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 Figuur 5.4 Oordeel over de kwaliteit van begeleidingsvormen VO; percentages (helemaal) (on)eens* 
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als niet voldoende wordt ervaren (34%). Dit geldt ook voor de kwaliteit van intervisie-

bijeenkomsten met andere startende leraren (41%). De beginnende leraren zijn met name 

wel tevreden over het bespreekbaar kunnen maken van problemen die ze in hun werk 

tegen komen (78%). Ook zijn ze tevreden over de vakinhoudelijke begeleiding (35%) en 

de ondersteuning in het omgaan met moeilijke leerlingen (35%). 

 

In het VO wordt naast te weinig tijd voor begeleiding en lesobservaties ook gesignaleerd 

dat de begeleiding bij het omgaan met moeilijke leerlingen (iets) meer aandacht behoeft 

(36% van de beginnende leraren is ontevreden over deze begeleidingsvorm). De 

beginnende leraren zijn het minst tevreden over de begeleiding bij het voeren van 

gesprekken met ouders (57%).  

 

Tabel 5.1 laat bovengenoemde resultaten in een overzichtelijke weergave zien. 

Gemiddelde scores uit de figuren 5.3 en 5.5 die lager zijn dan 2.5 zijn hier geïnterpreteerd 

als onvoldoende, scores tussen 2.5 en 3.0 zijn geïnterpreteerd als bijna voldoende, van 3.0 

tot en met 3.5 als voldoende en alle begeleidingsvormen die een gemiddelde score kregen 

die hoger lag dan 3.5 worden geïnterpreteerd als goed.  

 

 Tabel 5.1 Oordeel over de kwaliteit van begeleidingsvormen in vier classificaties 

 BaO VO 

Onvoldoende: 

(<2.5) 

- Ondersteuning bij voeren van gesprekken 

met ouders 

Bijna voldoende: 

(2.6-2.9) 

Begeleidingstijd 

Frequentie lesbezoeken 

Intervisiebijeenkomsten 

Ondersteuning bij voeren van gesprekken 

met ouders 

Begeleidingstijd 

Frequentie lesbezoeken 

Ondersteuning bij omgaan met moeilijke 

leerlingen 

Voldoende: 

(3.0-3.5) 

Vakinhoudelijke begeleiding 

Ondersteuning bij het omgaan met moeilijke 

leerlingen 

Vakinhoudelijke begeleiding 

Feedback lesbezoeken 

Intervisiebijeenkomsten 

Goed: 

(>3.5) 

Bespreken van problemen Bespreken van problemen 

 

Tot slot hebben we aan de beginnende leraren gevraagd een algemeen rapportcijfer te 

geven over hun begeleiding. De respondenten die werkzaam zijn in het basisonderwijs 

geven een gemiddeld rapportcijfer van 6.7. Respondenten uit het voortgezet onderwijs 

geven gemiddeld een iets lager rapportcijfer, namelijk een 6.5. Over het algemeen wordt 

de begeleiding dus als voldoende ervaren.  
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Bijlage bij hoofdstuk 1: Responsanalyse 

Van de populatie hebben wij inzicht in geslacht en soort lerarenopleiding (BaO/VO) in 

een bepaald afstudeerjaar. In onze analyses maken we onderscheid tussen afgestudeerden 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs, de representativiteit wordt daarom separaat voor 

de beide groepen geanalyseerd. 

 

Afgestudeerden lerarenopleiding BaO 

In tabel B1wordt per cohort voor zowel het steekproefkader als de respons het aandeel 

mannen en vrouwen weergegeven.  

 

 Tabel B1 Representativiteit van de respons onder afgestudeerden van de lerarenopleiding BaO naar geslacht 

 Steekproefkader 

2005 

Cohort 2005 Steekproefkader 

2006 

Cohort2006 

Man 12% 11% 12% 10% 

Vrouw 88% 89% 88% 90% 

Significant Geen significant verschil
 

Significante verschillen 

 

Uit de tabel blijkt dat de respons van cohort 2005 en 2006 representatief zijn. In de 

respons is er een lichte oververtegenwoordiging van vrouwen. Voor cohort 2006 is de 

oververtegenwoordiging significant  

 

Tabel B2 geeft voor afgestudeerden uit 2005 en 2006 de leeftijdsverdeling. 

 

 Tabel B2 Representativiteit respons afgestudeerden lerarenopleiding BaO naar leeftijd 

 Steekproefkader 

2005 

Cohort 2005 Steekproefkader 

2006 

Cohort2006 

Tot en met 22 jaar 23% 29% 33% 38% 

23 tot en met 25  34% 36% 30% 28% 

26 tot en met 30  5% 5% 13% 11% 

31 tot en met 35  8% 6% 7% 6% 

36 tot en met 40  7% 6% 8% 8% 

41 tot en met 45  9% 8% 6% 6% 

46 tot en met 50  8% 6% 3% 3% 

51 tot en met 55  5% 3% 1% 1% 

56 jaar en ouder 2% 1% 0% 0% 

Significant Significante verschillen
 

Significante verschillen 
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Uit tabel B2 is af te lezen dat zowel de cohort 2005 als cohort 2006 significant afwijken 

van het steekproefkader. De groep jonger dan 23 jaar is in de respons enigszins 

oververtegenwoordigd. 

 

Afgestudeerden lerarenopleiding VO 

In tabel B3 wordt per cohort voor zowel steekproefkader als de respons het aandeel 

mannen en vrouwen weergegeven.  

 

 Tabel B3 Representativiteit van de respons onder afgestudeerden van de lerarenopleiding VO naar geslacht 

 Steekproefkader 

2005 

Cohort 2005 Steekproefkader 

2006 

Cohort2006 

Man 42% 36% 42% 36% 

Vrouw 58% 64% 58% 64% 

Significant Significante verschillen
 

Significante verschillen 

 

Uit de tabel blijkt dat in de respons van het cohort 2005 en 2006 sprake is van een 

oververtegenwoordiging van vrouwen.  

 

Tabel B4 geeft voor het cohort van afgestudeerden uit 2005 en 2006 de verdeling naar 

leeftijd.  

 

 Tabel B4 Representativiteit respons afgestudeerden lerarenopleiding VO naar leeftijd 

 Steekproefkader 

2005 

Cohort 2005 Steekproefkader 

2006 

Cohort 2006 

Tot en met 22 jaar 10% 10% 11% 13% 

23 tot en met 25  36% 31% 24% 22% 

26 tot en met 30  8% 6% 25% 24% 

31 tot en met 35  12% 11% 10% 9% 

36 tot en met 40  9% 9% 9% 9% 

41 tot en met 45  10% 13% 9% 11% 

46 tot en met 50  9% 11% 8% 8% 

51 tot en met 55  5% 6% 3% 3% 

56 jaar en ouder 2% 2% 1% 1% 

Significant
1
 Significante verschillen

 
Geen significante verschil 

 

Uit de tabel is af te lezen dat voor de afgestudeerden van de lerarenopleiding voor het 

VO, de eerste meting van het cohort 2005 significant afwijkt wat betreft leeftijd. De 

groep 23 tot 25 jarigen is in de respons ondervertegenwoordigd. Voor cohort 2006 geldt 

dat de verschillen niet significant zijn. 
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