
Splitsing pabo in twee bevoegdheden goed mogelijk
Aparte bevoegdheden in
het basisonderwijs voor
het jonge en het oudere
kind zijn zeker mogelijk,
vindt Marja van
Bijsterveldt.

‘B
asisonderwijs is
meer dan taal en re-
kenen.’Dat is de titel
van het opiniearti-
kel van Rinze van der

Lei (Forum, 9 november). Met die
stelling ben ik het van harte eens.
Kinderen moeten een brede basis

krijgen. Die basis kunnen we maar
één keer goed leggen. De kwaliteit
van het basisonderwijs moet dus
staan als een huis.

De kwaliteit van het onderwijs
wordt sterk bepaald door de kwali-
teit van de leraar. Dus óók de kwali-
teit van de lerarenopleiding moet
boven elke twijfel verheven zijn.
Daarom werken onze hogescho-
len hard aan die kwaliteit. Op dit
moment wordt vastgelegd wat
pabo-studenten moeten kennen
aan het eind van de opleiding. Dit
initiatief is binnen het hbo uniek
en ik ben zeer te spreken over het
feit dat hogescholen hierin zelf
hun verantwoordelijkheid heb-

ben genomen. Ook zijn afspraken
gemaakt over examinering. De
pabo’s maken dus progressie,
maar we zijn er nog niet.

Onlangs bood de Koninklijke
Nederlandse Akademie van We-
tenschappen het advies Rekenon-
derwijs op de basisschool aan. Van
der Lei stelt dat de KNAW in het ad-
vies te kort door de bocht gaat. Hij
suggereert dat ik op basis van en-
kel dít advies overweeg de pabo’s
op te splitsen in aparte bevoegdhe-
den, namelijk voor werken met
het jonge en het oudere kind. Hier
gaat híj te kort door de bocht.

Een belangrijke zorg rond de
pabo’s is de – ervaren – overladen-

heid van het curriculum. Met het
samengaan van de Kleuterkweek
en de Pedagogische Academie tot
de pabo in de jaren ’80, is één op-
leiding ontstaan die een brede be-
voegdheid geeft voor het hele ba-
sisonderwijs. Sindsdien wordt de
discussie gevoerd of de opleiding
wel voldoende aandacht heeft
voor de specifieke kennis over het
jonge en oudere kind.

In haar analyse van de pabo’s
noemt ook de NVAO (Nederlands-
Vlaamse Accreditatie Organisatie)
als belangrijk aandachtspunt het
volle lesprogramma. De pabo’s
moeten zo’n breed programma
bieden en aan zoveel eisen vol-

doen, dat dit welhaast moet leiden
tot een opleidingsprogramma dat
te kwalificeren is als ‘veel, maar
niet diep’. Ook de Onderwijsraad
kaart het punt van de brede kwali-
ficatie van pabo-studenten aan. Tot
slot zijn er de signalen van hoge-
scholen, leraren en studenten.

Dit alles vormt voor mij aanlei-
ding kritisch te kijken naar het
curriculum van de pabo. Daarbij
zijn verschillende wegen moge-
lijk. Maar heel nadrukkelijk staat
daarbij voor mij ook de mogelijk-
heid open om toe te werken naar
twee aparte bevoegdheden in het
basisonderwijs: één voor het jonge
en één voor het oudere kind.

Dit vraagstuk vraagt om grote
zorgvuldigheid. Het komende half
jaar ga ik intensief het gesprek aan
met alle betrokkenen. Half juni
ontvangt de Tweede Kamer mijn
conclusies.

Van der Lei stelt terecht dat ik de
discussie zorgvuldig wil voeren. Ik
ga inderdaad niet over één nacht
ijs. Maar ik ga ook niet achterover
leunen. Daarvoor is kwaliteit van
onderwijs te belangrijk. Daarvoor
vraagt meesterschap te veel om
echt vakmanschap.

Marja van Bijsterveldt-
Vliegenthart is staatssecretaris van
O n d e r w i j s.
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