
• Pabo en onderwijskunde ineen

Universitaire
opleiding juf
en meester

Harriët Salm
redactie onderwijs

Onderwijskunde studeren en tegelij-
kertijd leraar basisschool worden:
het wordt mogelijk door een nieuwe,
gezamenlijke opleiding van de Uni-
versiteit Utrecht en de Hogeschool
Utrecht. De studie moet voorzien in
de groeiende politieke en maat-
schappelijke behoefte om het niveau
van de leraren in het basisonderwijs
te verhogen.
„Vanuit het basisonderwijs is er bo-

vendien dringend behoefte aan men-
sen die breder inzetbaar zijn, in het
management én voor de klas”, zegt
Dick de Wolff van de Hogeschool
Utrecht. De Academische Lerarenop-
leiding Primair Onderwijs start in
september en duurt vier jaar.

De opleiding is bedoeld voor vwo-
scholieren of ’excellente’ leerlingen
met een propedeuse in het hbo, die
na hun studie in het basisonderwijs
aan de slag willen, legt hoogleraar
onderwijskunde Theo Wubbels uit.

Deze groep kiest nu niet vaak voor
de pabo omdat die opleiding voor
hen niet uitdagend genoeg is. „De pa-
bo mikt vooral op havo- en tegen-
woordig ook mbo-scholieren. Voor

vwo’ers is het niveau te laag. Zonde
dat deze groep voor het basisonder-
wijs verloren gaat.”

Studenten van de nieuwe oplei-
ding verwerven straks gelijktijdig
twee bachelor-diploma’s: eentje
voor onderwijskunde en eentje voor
de pabo. „We krijgen straks een nieu-
we groep leraren in de basisschool
die wat intellectueler zijn dan hun
collega’s van de pabo”, stelt Wub-
bels.

De belangstelling voor de nieuwe
opleiding zal naar verwachting gro-
ter zijn dan de vijftig plaatsen die be-
schikbaar zijn. Studenten worden op
talent geselecteerd. Ze moeten on-
der meer een motivatiebrief schrij-
ven en de rekentoets, die op de pabo
in het eerste jaar verplicht is, al van
tevoren halen.

De opleiding is bedoeld voor lera-
ren van alle groepen op de basis-
school. In de toekomst kunnen er
dus academisch geschoolde kleuter-
jufs komen, bevestigt Wubbels.

Ton Duif van de Algemene Vereni-
ging van Schoolleiders juicht het ini-
tiatief toe. Wel raadt hij de opleiding
aan te zorgen dat de nieuwe afgestu-
deerden niet op doorsnee basisscho-
len terechtkomen, waar ze met hun
academische kennis niets kunnen
beginnen. „Als je hen op een doodge-
wone traditionele basisschool zet,
ben ik bang dat het niet uitdagend
genoeg voor ze is en ze weer snel wat
anders gaan zoeken.”

Wubbels is hierover al in overleg
met schoolbesturen in Utrecht.

De universitair geschoolde
meester of juf komt eraan. In
september start de eerste aca-
demische opleiding voor do-
centen basisonderwijs.
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