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Managementsamenvatting 

De educatieve minor of module in het wetenschappelijk onderwijs is een onderwijsprogramma van dertig 

studiepunten dat opleidt tot een beperkte tweedegraads bevoegdheid om les te kunnen geven in vmbo-tl en 

de eerste drie jaren van havo en vwo. Deze routes zijn opgezet om meer universitaire studenten te 

interesseren voor het beroep van leraar. De effecten van de educatieve minor en educatieve module zijn in 

opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) door ResearchNed geëvalueerd. 

 

De hoofdvraag in deze evaluatie is in welke mate de educatieve minor en module in kwantitatief en 

kwalitatief opzicht geschikte en aanvullende routes naar het leraarschap zijn. 

 

Voor deze evaluatie zijn verschillende doelgroepen benaderd met online interviews en online enquêtes: 

studenten en oud-studenten van de educatieve minor en module (enquête), lerarenopleiders van de 

universiteiten (enquête) en leraren, schoolleiders, coördinatoren en schoolopleiders van vo-scholen 

(enquête en interviews). Ook is een analyse gedaan op deelnemersdata. 

 

De resultaten sluiten goed aan bij bevindingen van eerdere evaluaties van de educatieve minor. In 

kwantitatief opzicht blijkt dat de educatieve minor een geringe directe betekenis heeft voor de aanlevering 

van startende leraren in vmbo-tl en de onderbouw havo/vwo. Van de circa driehonderd deelnemers per jaar 

gaat circa zes procent na de bachelor aan de slag als leraar. Dat komt doordat deelnemers de beperkte 

tweedegraads bevoegdheid doorgaans niet als een eindstation zien. De meeste minorstudenten die verder 

willen als leraar in het voortgezet onderwijs volgen eerst een eerstegraads lerarenopleiding in het wo. 

Ongeveer twintig procent van de minorstudenten wil een eerstegraads bevoegdheid. De educatieve minor 

levert op deze manier jaarlijks circa twintig leraren die met een beperkte tweedegraads bevoegdheid aan 

de slag gaan als leraar en uiteindelijk ook circa zestig leraren die eerst nog eerstegraads bevoegdheid 

behalen. Overige deelnemers aan de educatieve minor gaan een andere masteropleiding doen en/of kiezen 

voor een andere loopbaan. Het is echter niet uit te sluiten dat deze deelnemers later hun beperkte 

tweedegraads bevoegdheid alsnog benutten, hetzij als leraar hetzij als opstap naar een lerarenopleiding. 

Zij behoren hiermee tot de stille reserve. De educatieve module wordt na de wo-bacheloropleiding gevolgd. 

Deelnemers aan de educatieve module zijn daardoor vaker gericht op een loopbaan in het onderwijs; van 

hen blijkt na het behalen van de beperkte tweedegraads bevoegdheid ruim de helft werkzaam in het 

onderwijs. De honderd deelnemers die de module in 2018 succesvol afrondden leidden aldus tot ruim vijftig 

werkzame leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid, waarvan ook weer een deel zal doorgaan 

naar een eerstegraads lerarenopleiding in het wo. 

 

In kwalitatief opzicht blijkt dat afgestudeerden van een universitaire bacheloropleiding met een educatieve 

minor/module worden gezien als vakinhoudelijk sterk. Pedagogisch en vakdidactisch worden zij doorgaans 

gezien als minder sterk. Gezien de beperkte omvang van het programma vinden betrokkenen bij scholen 

dat de feitelijke bekwaamheid sterk afhangt van de persoonlijke eigenschappen en aanleg voor het 

onderwijs van de student. Niet alle leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid worden 

startbekwaam bevonden. Dat is op zich geen probleem omdat scholen bij de eventuele aanstelling van 

leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid melden alleen mensen aan te nemen met gebleken 

aanleg voor het beroep van leraar. Bovendien willen deze leraren in de praktijk vaak het lesgeven 

combineren met aanvullende scholing en/of een eerstegraads lerarenopleiding. Hen daarin stimuleren blijkt 

in de praktijk nauwelijks of niet nodig en ook blijkt dat ondersteuning van deze startende leraren bij hun 

vervolgscholing voldoende beschikbaar is in het kader van het algemene inductiebeleid van scholen. Andere 

afgestudeerden van een universitaire bacheloropleiding met educatieve minor of module die in het 

onderwijs verder willen, doen eerst een volledige lerarenopleiding. 
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Per saldo hebben veel geïnterviewden twijfels bij de bekwaamheid van afgestudeerden van een 

universitaire bacheloropleiding met educatieve minor of module, maar zien zij deze routes wel als welkome 

aanvullingen op de lerarenopleidingen om meer universitaire studenten met het beroep van leraar kennis te 

laten maken, hen daarvoor te interesseren en een opstap te bieden naar een volledige eerste- of 

tweedegraads lerarenopleiding. 



Evaluatie educatieve minor en module in het wo | 7 

1 Inleiding 

 Inleiding 

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ResearchNed een 

onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de educatieve minor en educatieve module in het 

wetenschappelijk onderwijs. De educatieve minor of module is een onderwijsprogramma van dertig 

studiepunten dat universitaire studenten kunnen volgen als onderdeel van hun bacheloropleiding (als minor) 

of na hun bacheloropleiding (als educatieve module). De educatieve minor en module zijn inhoudelijk gelijk 

en leiden op tot een beperkte tweedegraads bevoegdheid, waarmee les kan worden gegeven in de 

theoretische leerweg van het vmbo en de eerste drie jaren van het havo en het vwo, in een schoolvak dat 

verwant is aan de gevolgde universitaire bachelor.  

 

De doelstellingen van de educatieve minor en module zijn om interesse op te wekken bij wo-studenten voor 

het leraarschap en zo ook de instroom in de opleidingen tot een eerstegraads bevoegdheid te vergroten.1 

De Regeling verwantschapstabel educatieve minor (Bijlage II: Regeling verwantschapstabel educatieve 

minor) bepaalt met welke wo-bacheloropleiding in combinatie met een educatieve minor of module men 

beperkt tweedegraads bevoegd is om les te geven in het betreffende schoolvak. 

Overzicht: opleidingsroutes naar het lerarenberoep 

Om als leraar te werken in het voortgezet onderwijs moet men over een onderwijsbevoegdheid beschikken. 

Met een volledige tweedegraads onderwijsbevoegdheid mag les worden gegeven aan de eerste drie klassen 

van havo en vwo, het gehele vmbo, beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en praktijkonderwijs. Met een 

eerstegraads onderwijsbevoegdheid mag daarnáást les worden gegeven aan de bovenbouw van havo en 

vwo. Sinds 2009 is er een nieuwe bevoegdheid bijgekomen, de beperkte tweedegraads bevoegdheid 

waarmee een leraar les mag geven aan de theoretische leerweg van het vmbo en de eerste drie leerjaren 

van het havo en het vwo. In tabel 1 staat voor elke onderwijsbevoegdheid schematisch weergegeven welk 

onderwijs ermee gegeven mag worden. Deze onderwijsbevoegdheden zijn via verschillende opleidingen in 

het hoger onderwijs te behalen. De tweedegraads bevoegdheid via een hbo-bacheloropleiding en de 

eerstegraads bevoegdheid via een hbo-master, een wo-master, of een wo-postmaster opleiding. De 

beperkte tweedegraads bevoegdheid is te behalen door de educatieve minor of module te volgen als 

onderdeel van of na een wo-bachelor. Deze opleidingsroutes verschillen niet alleen in bevoegdheid, maar 

ook in aantal ECTS (zie tabel 2 voor kenmerken van de verschillende opleidingsroutes). Naast deze routes 

bestaan er zowel in het hbo als het wo trajecten voor zijinstromers, mensen met een hbo- of wo-opleiding 

en werkervaring in een andere sector die zich willen omscholen tot leraar. Deze trajecten worden hier 

buiten beschouwing gelaten, omdat dit veelal maatwerktrajecten betreft. 

Tabel 1: Relatie tussen onderwijsbevoegdheden en schoolniveaus 

 

Beroeps-
onderwijs en 
volwassen- 
educatie 

Praktijk-
onderwijs 

Vmbo basis, 
kader en 

gemengde 
leerweg Vmbo-tl 

Jaar 1-3 havo 
en vwo 

Jaar 4-6 
havo en vwo 

Eerstegraads X X X X X X 
Tweedegraads X X X X X  

Beperkte tweedegraads    X X  

 

 
1 Van Rooij et al. (2019) Onderzoek naar de vergroting van de instroom in de eerstegraads lerarenopleiding voor 

wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Rijksuniversiteit Groningen. 
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Tabel 2: Routes naar de verschillende typen onderwijsbevoegdheden in het voortgezet onderwijs 

Bevoegdheid Opleiding  Omvang (EC) 

Eerstegraads Wo master 120 
 Wo postmaster  60 
 Hbo master 90 

Tweedegraads Hbo bachelor 240 

Beperkte tweedegraads Educatieve minor  30 
 Educatieve module  30 

Eerste of tweedegraads Zijinstroom hbo of wo Maatwerktraject 

 Regeling educatieve minor en module 

Aan de basis van de educatieve minor liggen een behoefte aan meer leraren in het voortgezet onderwijs en 

een behoefte aan meer academisch geschoolde leraren. In 2009 kaartte toenmalig staatssecretaris van 

Bijleveldt aan dat er weinig jonge academici beschikbaar kwamen voor het onderwijs. In 2007 was twee 

procent van alle afgestudeerde masterstudenten afkomstig van een universitaire lerarenopleiding2, vanaf 

2012 daalt dit aantal en de verwachting was dat deze daling door zal zetten.3 In aanvulling op de 

educatieve minor is in 2016 het experiment educatieve module van start gegaan.4 Via de educatieve module 

kan de beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid ook ná de wo-bachelor worden behaald. De 

educatieve module is inhoudelijk en qua omvang gelijk aan de educatieve minor. Met de educatieve module 

wordt beoogd om nieuwe doelgroepen te interesseren voor het leraarschap. De educatieve module wordt 

net als de educatieve minor afgesloten met een getuigschrift waaraan, in combinatie met het behaalde wo-

bachelor diploma, een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid is verbonden. In april 2019 is besloten 

om het experiment educatieve module met drie jaar te verlengen tot 20235. 

 

De invulling en organisatie van de educatieve minor en module zijn in handen van de universitaire 

lerarenopleidingen. De educatieve minor en module richten zich voornamelijk op het verwerven van 

vaardigheden die noodzakelijk zijn bij het lesgeven in het vo en veel minder op vakinhoud. Vakkennis wordt 

immers opgedaan in de wo-bacheloropleiding (die de minorstudent volgt en de modulestudent al heeft 

afgerond).6 Tenminste de helft van de educatieve minor of module wordt in de praktijk verzorgd door de 

vo-scholen in stageplekken. De universiteit behandelt voornamelijk de theorie op het gebied van 

vakdidactiek en pedagogisch-didactisch handelen en draagt zorg voor intervisie, begeleiding en mentoraat. 

 

De meeste universiteiten bieden de educatieve minor aan in de eerste helft van het derde bachelor jaar. 

Bij sommige instellingen is het ook mogelijk om in het tweede semester te starten. De educatieve minor is 

meestal een voltijds programma van een half jaar, enkele instellingen bieden de minor ook als 

deeltijdprogramma van een jaar aan. Afgestudeerden van een universitaire bacheloropleiding met 

educatieve minor of module krijgen vrijstellingen binnen alle lerarenopleidingen, zowel die in het hbo als in 

het wo. 

 Aanleiding en onderzoeksvragen 

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, is: 

 
2 Brief staatssecretaris over de educatieve minor in vakbacheloropleidingen - Werken in het onderwijs 20 maart 2009, 

27923 Nr. 75  
3 Adriaens, H., Fontein, P., Vos, de, K. (2018). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 

2018-2028. CentERdata: Tilburg. 
4 https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/experiment-educatieve-module.jsp 
5 https://wetten.overheid.nl/BWBR0037837/2020-10-09 
6 Van der Aa et al. (2012). Evaluatie educatieve minor Eindrapportage. Tilburg/Nijmegen: Ecorys en ResearchNed. 
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In welke mate zijn de educatieve minor en module in kwantitatief en kwalitatief opzicht geschikte en 

aanvullende routes naar het leraarschap? 

 

Om een volledig beeld te krijgen van de effecten van de educatieve minor en module, zijn er naast deze 

hoofdvraag een aantal deelvragen opgesteld. Alle onderzoeksvragen zijn te verdelen in vier thema’s: 

Thema I: de instroom in de educatieve minor en module 

▪ In welke mate zijn er meer gediplomeerden met een beperkte tweedegraads bevoegdheid in het 

wetenschappelijk onderwijs opgeleid voor leraar in het voortgezet onderwijs? 

▪ Als studenten zijn gestopt met het volgen van de educatieve minor/module, wat is dan de reden? En: 

Lag de oorzaak binnen de opleiding, in het beroep, of in andere zaken? 

Thema II: de doorstroom naar een master lerarenopleiding of andere opleiding 

▪ Indien afgestudeerden met een educatieve minor of module doorstuderen in welke mate kiezen ze dan 

voor een master lerarenopleiding? 

▪ Hebben afgestudeerden van een universitaire bacheloropleiding met educatieve minor of module de 

ambitie om door te studeren voor een volledige (eerste of tweedegraads) bevoegdheid? 

Thema III: de doorstroom naar de arbeidsmarkt 

▪ In welke mate zijn er meer gediplomeerden op bachelor niveau in het wetenschappelijk onderwijs 

direct of indirect doorgestroomd naar het beroep leraar? 

▪ In welk werkveld en in wat voor functie komen afgestudeerden van een universitaire bacheloropleiding 

met een educatieve minor en module terecht? 

▪ Geven gediplomeerde leraren op bachelor niveau les in het vak waarvoor ze zijn opgeleid? 

▪ Als studenten na het behalen van hun bachelorsdiploma met educatieve minor of module niet gaan 

werken in het onderwijs, wat is dan de reden? Studeren ze door of kiezen ze voor een opleiding of 

werk buiten het onderwijs? 

Thema IV: doorwerking educatieve minor en module op het onderwijsveld 

▪ Voelen afgestudeerden van een universitaire bachelor met een educatieve minor of module zich 

startbekwaam om voor de klas te staan? Zo niet, wat missen ze in hun opleiding?  

▪ Worden afgestudeerden van een universitaire bacheloropleiding met een educatieve minor of module 

die door willen studeren voor een volledige (eerste of tweedegraads) bevoegdheid daarin gestimuleerd 

en ondersteund door hun werkgever? 

▪ Is er bij scholen behoefte aan leraren die een educatieve minor of module hebben gevolgd? 

▪ Ervaren scholen verschillen met leraren die een andere opleiding hebben gevolgd? Zo ja, welke? 

▪ Voldoet de verwantschapstabel educatieve minor/module wat betreft het borgen van de 

vakinhoudelijke kwaliteit van leraren die een educatieve minor of module hebben gevolgd? Zijn er 

knelpunten gesignaleerd m.b.t. de verwantschapstabel? Zo ja, welke? Indien er knelpunten zijn, hoe 

zouden deze knelpunten kunnen worden aangepakt? 

 Opzet van het onderzoek 

Voor deze evaluatie zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast die hieronder kort zijn toegelicht. 

Parallel aan deze evaluatie voerde Wageningen University & Research (WUR) een evaluatie uit van de 

educatieve module in opdracht van de VSNU en de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL)7.  

 
7 Pers, M., van der, Runhaar, P., Brok, P., den, (2020). Evaluatie Educatieve Module. Wageningen: Wageningen 

University and Research/Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen. 
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Om overlap te vermijden en de belasting van het veld te beperken, zijn de in beide onderzoeken 

gehanteerde vragenlijsten in nauw overleg opgesteld en is onderling afgesproken dat de WUR en 

ResearchNed elkaars data (geanonimiseerd) kunnen gebruiken voor het eigen onderzoek. 

 

Deskresearch: Allereerst zijn bestaande wetenschappelijke publicaties en beleidsevaluaties verzameld en 

geanalyseerd die antwoord kunnen geven op de onderzoeksvragen. De resultaten van deze analyse zijn in 

hoofdstuk 2 weergegeven. 

 

Kwantitatieve data-analyse: Kwantitatieve analyses zijn gedaan op aantallen inschrijvingen in de 

educatieve minor en module, op basis van registraties door de universiteiten die zijn verzameld door de 

Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) van de VSNU. 

 

Vragenlijstonderzoeken en aanvullende interviews: Vervolgens zijn enquêtes afgenomen onder studenten en 

oud-studenten van de educatieve minor/module en onder betrokkenen binnen vo-scholen. De enquête 

onder oud-studenten is een vervolg op de eerder door de WUR uitgezette enquête; in de vragenlijst van de 

WUR onder (oud-)studenten is de vraag gesteld of men nogmaals benaderd kon worden voor vervolgvragen. 

Deze tweede vragenlijst is door ResearchNed geprogrammeerd en is in oktober 2020 door de WUR verspreid 

onder circa 100 (oud-)studenten. Naast de vragenlijst voor oud-studenten heeft de WUR in het voorjaar van 

2020 een vragenlijst uitgezet onder lerarenopleiders bij universiteiten. 

 

De vragenlijst voor vo-scholen is verzonden aan de directies van 963 vo-scholen uit het hele land. Directies 

kregen daarbij het verzoek de vragenlijst intern ook door te sturen naar schoolopleiders en anderen die 

ervaring hebben met de begeleiding van stagiairs van de educatieve minor of module of van startende 

leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Aan het einde van deze vragenlijst konden 

respondenten in het voortgezet onderwijs aangeven of zij benaderd konden worden voor een aanvullend, 

verdiepend interview. In deze interviews is met schoolleiders, schoolopleiders en werkplekbegeleiders 

gesproken, afkomstig vanuit verschillende regio’s in het land. De interviewleidraad is opgenomen in Bijlage 

VI. In tabel 3 is de respons op de vragenlijsten en interviews samengevat. 

Tabel 3: Responsoverzicht enquêtes en interviews 

 Uitgenodigd n Respons % 

Enquête opleiders (WUR)  87  

Enquête (oud)studenten (WUR)  850  

Aanvullende enquête (oud)studenten 101 61 60 

Enquête schoolleiders, schoolopleiders, coördinatoren, leraren vo-scholen 963 122 13 

Interviews vo-scholen  20  

 

Om na te gaan of er sprake is van een goede afspiegeling, zijn de in dit onderzoek deelnemende vo-scholen 

vergeleken met alle vo-scholen in Nederland. Dit is gedaan op basis van informatie van het CBS op drie 

punten: de verdeling over regio’s, de omvang en de onderwijsniveaus van scholen. Uit deze analyses blijkt 

dat de deelnemende vo-scholen voldoende representatief zijn voor alle scholen in Nederland (Bijlage VII). 

Alle provincies zijn vertegenwoordigd, en zowel kleinere als grote scholen zijn vertegenwoordigd. 

 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en beleidsstukken. Vervolgens 

worden de resultaten beschreven aan de hand van de eerdergenoemde vier thema’s: 
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▪ Thema I: de instroom in de educatieve minor en module 

▪ Thema II: de doorstroom naar een master lerarenopleiding of andere opleiding 

▪ Thema III: de doorstroom naar de arbeidsmarkt 

▪ Thema IV: doorwerking educatieve minor en module op het onderwijsveld 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de deelname, rendementen en doorstroom van de educatieve minor naar 

eerstegraads lerarenopleidingen en de arbeidsmarkt en in hoofdstuk 4 komen de ervaringen met de 

educatieve minor in de onderwijspraktijk aan bod. Hoofdstuk 5 tot slot, bevat een samenvatting van de 

resultaten en de conclusies van dit onderzoek. 
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2 Bestaande inzichten educatieve minor en educatieve module 

Vanaf 2010 is er door verschillende onderzoeksinstellingen onderzoek gedaan naar de effecten van de 

educatieve minor. Hieronder wordt op thematische wijze verslag gedaan van de opbrengsten van 

onderstaande eerdere onderzoeken. In chronologische volgorde: 

 

▪ Hovius, M., van Kessel, N., & Vergunst, H. (2010). Een nieuwe route naar het leraarschap Evaluatie 

startjaar educatieve minor. Nijmegen: ITS. 

▪ Lockhorst, D. & Weijers, S., Oberon (2012). De rol van de school in de educatieve minor (Eindrapport 

in opdracht van de VO-raad). Utrecht: Oberon. 

▪ Van der Aa, R., Bendig-Jacobs, J., Kans, K., Ormskerk, S. Hogeling, L., & Thomassen, M. (2012). 

Evaluatie educatieve minor Eindrapportage. Tilburg/Nijmegen: Ecorys en ResearchNed. 

▪ Rooij, van, E., Fokkens-Bruinsma, M., Goedhart, M., Coskun, B., Kuijpers, A., Dam, M., de Vries, M. 

(2019). Onderzoek naar de vergroting van de instroom in de eerstegraads lerarenopleiding voor 

wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Rijksuniversiteit Groningen. 

▪ Pers, M., van der, Runhaar, P., Brok, P., den, (2020). Evaluatie Educatieve Module. Wageningen: 

Wageningen University and Research/Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen. 

 De instroom in de educatieve minor en module 

In het eerste jaar (2009-2010) begonnen 329 studenten in de educatieve minor.8 Daarna stegen de 

aanmeldingen aanvankelijk, om vervolgens te stabiliseren. De educatieve minor bleek veel studenten te 

trekken die al ervaring hadden in het onderwijs of in het werken met kinderen. De meeste studenten kozen 

de educatieve minor omdat ze een carrière in het onderwijs voor zich zagen. De educatieve minor trok ook 

bachelorstudenten die niet van tevoren een carrière in het onderwijs voor zich zagen. Een deel van de 

bachelorstudenten werd afgeschrikt door de zwaarte van de educatieve minor8,9. Andere motieven van 

studenten om voor de educatieve minor te kiezen bleken een persoonlijke ontwikkelingswens, uitproberen 

of het onderwijs iets is, het behalen van een onderwijsbevoegdheid en snel voor de klas te kunnen staan en 

het verwerven van vrijstellingen voor de eerstegraads lerarenopleiding.8,9,10 

 

Toen het experiment educatieve module in 2016 van start ging, schatte de VSNU in dat dit zou leiden tot 20 

à 25 procent meer deelname aan het opleidingsprogramma (educatieve minor plus module) tot een 

beperkte tweedegraads bevoegdheid.11 Het eerste jaar volgden er 20 studenten de educatieve module, in 

2019 was dit aandeel met 127 opgelopen tot 21 procent van het totale aantal studenten van educatieve 

minor en module samen12. 

 

In 2019 is er een onderzoek uitgevoerd naar de instroom in de eerstegraads lerarenopleidingen in het wo 

van bètaopleidingen waarbij ook is gekeken naar de educatieve minor. De instroom in de eerstegraads 

lerarenopleidingen in het bètadomein is de afgelopen jaren constant gebleven, terwijl het aantal studenten 

in bètaopleidingen de afgelopen jaren is gestegen. Gemiddeld maakte drie procent van de bachelor-

studenten die toelaatbaar waren voor de educatieve minor gebruik van die mogelijkheid. Studenten die de 

educatieve minor kiezen doen dat vooral vanuit interesse en enthousiasme voor het leraarschap, maar ook 

vanuit de meer algemene wens om communicatie- en presentatievaardigheden op te doen13. 

 
8 Hovius et al. (2010). 
9 Van der Aa et al. (2012). 
10 Lockhorst & Weijers (2012). 
11 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27923-220.html 
12 VSNU 2020, https://www.vsnu.nl/lerarenopleidingen.html 
13 Van Rooij et al. (2019) 
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 Doorstroom naar een vervolgopleiding  

Uit eerdere evaluaties van de educatieve minor blijkt dat de meerderheid van de deelnemers daarna een 

vakinhoudelijke wo-master gaat volgen8,9. Studenten die het beroep van leraar ambieerden wilden zich 

verder scholen door de eerstegraadsopleiding te gaan volgen. Een kleine groep was van plan om met de 

beperkte tweedegraads bevoegdheid als leraar aan het werk te gaan. De verwachting was dat een deel van 

hen werken met een eerstegraadsopleiding zou combineren.8 Veel schoolopleiders adviseerden 

minorstudenten met ambitie om leraar te worden, om eerst een eerstegraads bevoegdheid te halen omdat 

dit meer verdieping geeft aan het leraarschap, studenten zo meer praktijkervaring kunnen opdoen en 

omdat er behoefte is aan academisch geschoolde eerstegraads leraren.10 

 

Uit onderzoek uit 2012 van Ecorys en ResearchNed blijkt dat de educatieve minor een goede opstap is naar 

de eerstegraadslerarenopleiding; zowel studenten, scholen en universiteiten zijn daar positief over.  

Het aandeel minorstudenten dat doorstroomde naar de eerstegraads lerarenopleiding in het wo nam in de 

eerste jaren licht toe. Studenten die de eerstegraadsopleiding willen doen, doen dat vanwege de betere 

carrièreperspectieven, uit inhoudelijke interesse en om ook in de bovenbouw les te kunnen geven. Redenen 

waarom mensen besluiten tot een carrière buiten het onderwijs zijn een beter salaris buiten het onderwijs, 

een andere vervolgopleiding of beroep aantrekkelijker vinden en betere carrièreperspectieven buiten het 

onderwijs.9 

 

Uit het onderzoek uit 2019 onder bètastudenten in de educatieve minor blijkt dat verreweg de meeste 

deelnemers aan de minor hem afronden. Daarna stroomt gemiddeld twintig procent van de afgestudeerden 

van een universitaire bacheloropleiding met een educatieve minor door naar de eerstegraadsopleiding. Voor 

het overgrote deel van de deelnemers was de educatieve minor een positieve kennismaking met het beroep 

van leraar, ook waren zij doorgaans tevreden over de minor als opleiding. 

 

Het zijn vooral de studenten die aan het begin van de minor al overwogen om leraar te worden, die aan het 

einde van de educatieve minor aangeven ook de educatieve master te willen gaan volgen. Voor deze 

studenten zorgt de educatieve minor voor een bevestiging van hun keuze. De educatieve minor lijkt 

effectief als oriëntatie voor studenten die interesse hebben in het leraarschap, maar lijkt er niet goed in te 

slagen om andere groepen studenten te enthousiasmeren om de eerstegraadsopleiding te gaan volgen.13 

 

De beperkte tweedegraads bevoegdheid is blijkens eerder onderzoek voor de meeste studenten geen 

einddoel. Mede hierdoor is het niet duidelijk wat de educatieve minor per saldo oplevert aan nieuwe 

leraren. Na afloop van hun educatieve minor raken de meeste minorstudenten bij de scholen uit beeld.9 

 Doorstroom naar de arbeidsmarkt 

In een van de eerste evaluaties van de educatieve minor is vastgesteld dat afgestudeerden van de bachelor 

cum educatieve minor in staat zijn om goed onderwijs te verzorgen en tevens kunnen doorgroeien in 

‘academisch leraarschap’. Desondanks waren vo-scholen huiverig om studenten na afronden van de 

educatieve minor startbekwaam te noemen. Hoewel sommige scholen best startende leraren met een 

beperkte tweedegraads bevoegdheid als leraar zouden willen aannemen, wordt aangegeven dat deze nog 

veel begeleiding nodig hebben omdat zij tijdens hun educatieve minor of module slechts beperkte 

praktijkervaring hebben kunnen opdoen.8,9,10 Zoals hierboven ook al aangestipt, worden afgestudeerden 

met beperkte tweedegraads bevoegdheid die een baan als leraar ambiëren vaak door de stageschool 

gestimuleerd om eerst een eerstegraads bevoegdheid te halen. 
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Van de minorstudenten vindt driekwart dat de educatieve minor goed voorbereidt om les te geven aan de 

onderbouw van havo en vwo. In het vmbo-t is men minder zeker, de helft van de minorstudenten vindt dat 

de minor goed opleidt voor vmbo-t.9 

 

Omdat de meeste wo-studenten na het afronden van hun bachelor ook een (al dan niet educatieve) master 

gaan volgen, is de directe doorstroom vanuit de educatieve minor naar de arbeidsmarkt beperkt8.  

Van de eerste lichting studenten ging 22 procent na afronding van een universitaire bacheloropleiding met 

educatieve minor in het onderwijs werken. Zij hadden meestal een relatief kleine aanstelling van 

gemiddeld elf uur per week. Vaak studeerden deze leraren daarnaast. Ze werkten meestal in de onderbouw 

van havo en vwo of in alle klassen die binnen hun bevoegdheid vallen8. Dit wordt door veel scholen ook 

actief ondersteund. De meerderheid van de vo-scholen stimuleert stagiaires van de educatieve minor om de 

eerstegraads bevoegdheid te gaan halen, eventueel naast een baan als leraar. Bijna de helft van de 

stagescholen onderneemt ook actie om de minor stagiair aan de school te binden9. 

 Ontvangst educatieve minor en module in het onderwijsveld 

In 2012 gaf bijna de helft van de respondenten bij scholen aan de educatieve minor een (zeer) goed idee te 

vinden. Twaalf procent zag de educatieve minor niet als een geschikt middel om ook meer eerstegraads 

leraren voor de klas te krijgen. Scholen die meer ervaring hadden met lerarenopleidingen en stagiairs 

waren in 2012 positiever dan anderen over de educatieve minor9. De groep die na de educatieve minor 

direct als leraar de arbeidsmarkt betrad was klein in 2012. Deze beginnende leraren hadden nog maar 

weinig praktijkervaring.9 Om beginnende leraren met minder dan drie jaar ervaring meer startbekwaam te 

maken, bieden vo-scholen inductieprogramma’s aan. Deze programma’s zijn niet specifiek voor startende 

leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid.14 

 
14 Helms-Lorenz, M., Pers, M., van der, Mailana, R., Lans, van der, R., Moorer, P., Hoorn-Flens, van den, P.H. (2019) 

Opschaling van inductie en het pedagogisch-didactisch handelen van beginnende docenten in het voortgezet 
onderwijs. Pedagogische Studiën, 96, 40-63. 
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3 Deelname, rendementen en doorstroom educatieve minor en module 

 Deelname educatieve minor en module 

In tabel 4 en figuur 1 zijn de aantallen deelnemers die de educatieve minor en module met succes hebben 

afgerond, weergegeven per jaar. Na 2016, het jaar dat de educatieve module is ingevoerd, is na een 

aanvankelijke daling het totaal aantal studenten in de educatieve minor en module weer toegenomen. De 

stijging na 2015 komt zowel doordat de deelname aan de educatieve minor na 2017 weer stijgt als doordat 

de deelname aan de educatieve module na 2016 in enkele jaren steeg tot ruim boven de honderd. 

Tabel 4: Instroom, uitval en aantal deelnemers dat de educatieve minor en module succesvol heeft 

afgerond per jaar. (bron: IvhO)15 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Educatieve minor Instroom 264 407 421 441 485 499 365 353 421 
  Afgerond 164 316 307 299 344 375 260 260 318 
 Uitval 100 91 114 142 141 124 105 93 103 
  % Uitval 38% 22% 27% 32% 29% 25% 29% 26% 24% 

Educatieve module Instroom - - - - - - 20 69 145 
  Afgerond - - - - - - 13 51 100 
 Uitval - - - - - - 7 18 45 
  % Uitval - - - - - - 35% 26% 31% 

 

 
Figuur 1: Aantal deelnemers dat de educatieve minor/module succesvol heeft afgerond per jaar. (bron: 

IvhO) 15 

Verwantschapstabel instroom educatieve minor/module 

De Regeling verwantschapstabel educatieve minor (Bijlage II: Regeling verwantschapstabel educatieve 

minor) bepaalt met welke wo-bacheloropleiding in combinatie met een educatieve minor of module men 

beperkt tweedegraads bevoegd is om les te geven in het betreffende schoolvak. De vraag die in dit 

onderzoek is voorgelegd is of deze verwantschapstabel voldoet om de vakinhoudelijke basis van de 

minorstudenten te borgen. 

 

  

 
15  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/hogeronderwijs/sectoren/onderwijs/ 

subsectorenuniversitaire-lerarenopleidingen 
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Uit het voorliggende onderzoek blijkt dat zowel studenten als lerarenopleiders als betrokkenen binnen vo-

scholen de vakinhoudelijke basis bij de educatieve minor- en modulestudenten en -gediplomeerden (meer 

dan) voldoende vinden. Dat betekent echter niet direct dat er steun is om een bredere instroom in de 

educatieve minor of module mogelijk te maken. Met name in de interviews in het vo-veld is meermaals 

benadrukt dat het prettig is dat de vakinhoud géén aandachtspunt is en daarmee ook geen extra bron van 

stress is voor studenten. De aandacht kan dan gaan naar wat wel aandachtspunten zijn: didactische en 

pedagogische kennis en vaardigheden. Als de vakinhoud ook een aandachtspunt wordt, is er vrees dat de 

bekwaamheid na de educatieve minor of module (verder) onder druk komt. Een minderheid van de 

respondenten echter vindt het belang om een brede doelgroep van academici voor het leraarschap te 

interesseren groter en vindt om die reden een versoepeling van de verwantschapstabel wel welkom. 

 Diplomarendementen educatieve minor en module 

Op basis van administratieve data van de VSNU16 over de periode 2016-2018 kan het percentage studenten 

worden berekend dat begint aan een educatieve minor of module, maar deze niet succesvol afrondt (zie 

tabel 4). Bij de educatieve minor haakt ongeveer een kwart van de deelnemers af, bij de educatieve 

module is de uitval gemiddeld ongeveer een derde (zie figuur 2). Hierbij moet worden opgemerkt dat er 

ook deelnemers zijn die de minor of module niet afronden in hetzelfde studiejaar dat ze eraan begonnen. 

Zij worden als uitval geteld in het ene jaar en als geslaagde in het volgende jaar. Zeker voor de educatieve 

module kan dit, gezien de lage aantallen, voor een vertekening zorgen. 
 

 
Figuur 2: Percentage uitval per jaar van de educatieve minor en module (bron: VSNU). De absolute 

uitvalcijfers per jaar zijn in de grafiek opgenomen. 

Redenen voor studenten om de educatieve minor of module niet af te ronden 

In het onderzoek van de WUR geven lerarenopleiders aan dat redenen voor uitval vaak zijn (een combinatie 

van) ongeschiktheid voor het lerarenberoep, met name tot uitdrukking komend in onvermogen op didactisch 

en pedagogisch vlak; persoonlijke problemen waardoor studenten de hoge werkdruk van de educatieve 

minor of module niet kunnen combineren met werk, studie of andere zaken; en ten slotte het 

onderschatten van de zwaarte van de educatieve minor/module. Andere, minder vaak voorkomende 

redenen hebben volgens de opleiders te maken met ziekte, een andere minor aantrekkelijker vinden, of 

soms financiën doordat de stage onbetaald is. In het afgelopen jaar zijn beperkingen als gevolg van de 

corona pandemie ook een factor.17 

 

  

 
16 https://www.vsnu.nl/nl_NL/lerarenopleidingen.html 
17  Pers, M., van der, et al. (2020). 
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De resultaten van de vragenlijsten onder (oud-)studenten van de educatieve minor en module geven een 

aanvullend beeld. Relatief weinig respondenten (in totaal 24 van de 850) zijn daadwerkelijk met de 

educatieve minor gestopt. De vaakst gemelde reden in deze groep is ontevredenheid over de stageplek; dit 

is niet genoemd door de lerarenopleiders. Daarnaast geeft een kwart van de uitvallers als reden dat 

lesgeven niet bij hen past. Eveneens een kwart meldt het niet gehaald te hebben of een negatief advies 

(‘no go’) te hebben ontvangen18 en nog eens een kwart geeft aan gestopt te zijn omdat men ontevreden 

was over het programma. 

 

Aan actieve studenten in de educatieve minor of module, die dus (nog) niet zijn uitgevallen, is gevraagd of 

ze weleens overwegen of overwogen hebben om te stoppen met de educatieve minor of module, en zo ja 

waarom. Uit de resultaten blijk dat het grootste deel van de actieve studenten (85%) niet heeft overwogen 

te stoppen. Als ze dit wel hebben overwogen, dan is er geen reden die er uitspringt. Bij de studenten die de 

educatieve minor of module reeds met succes hebben afgerond, heeft eveneens een grote meerderheid 

(80%) nooit overwogen te stoppen. Bij degenen die wel hebben overwogen te stoppen is de vaakst 

genoemde reden (9%) dat lesgeven niet bij hen past (figuur 3). 
 

 
Figuur 3: Redenen om te overwegen te stoppen met de educatieve minor of module, studenten die de 

educatieve minor of module succesvol hebben afgerond (n=495; WUR-vragenlijst) 

 Doorstroom vanuit de educatieve minor en module naar eerste of tweedegraads lerarenopleiding 

De doorstroom van personen met een getuigschrift van de educatieve minor of module naar een 

lerarenopleiding is niet in beeld te brengen aan de hand van inschrijvingsgegevens, omdat deelname aan de 

educatieve minor of module niet centraal wordt bijgehouden. Wel is hierover een en ander af te leiden 

vanuit de resultaten van de enquêtes. Uit die resultaten blijkt het volgende. 

 

Bij de lerarenopleiders is driekwart het (helemaal) eens met de stelling dat de educatieve module (naast de 

educatieve minor) bijdraagt aan het vergroten van de instroom in de master lerarenopleidingen. Ook vindt 

vrijwel elke opleider dat de educatieve minor en module geïnteresseerden in staat stellen zich te 

oriënteren op het leraarschap en driekwart vindt dat de educatieve module studenten trekt die zeer 

gemotiveerd zijn om te leren lesgeven. De lerarenopleiders zien bij de educatieve minor en module-

studenten vaak de ambitie om door te studeren voor een volledige eerstegraads of tweedegraads 

bevoegdheid. Bijna de helft van de opleiders ziet deze ambitie vaak tot heel vaak bij studenten, tegenover 

ongeveer een derde van de lerarenopleiders die ambities soms bij studenten ziet. Niet iedereen met deze 

ambitie blijkt ook daadwerkelijk door te stromen naar de eerstegraadsopleiding.  

 
18  Een ‘no go’ is een dringend advies aan een student om de minor/module te beëindigen wanneer een student er blijk 

van heeft gegeven ongeschikt te zijn voor de uitoefening van het beroep van leraar. 
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Op de vraag of minor/modulestudenten na het behalen van een beperkte tweedegraads bevoegdheid 

daadwerkelijk (direct of indirect) doorstromen naar een wo-master lerarenopleiding, antwoordt ruim de 

helft dat dat soms gebeurt en ruim een kwart zegt dat dat vaak tot heel vaak gebeurt. 

 

Aan studenten in de educatieve minor is gevraagd naar hun plannen na de minor (figuur 4). Zij kozen hierbij 

welke antwoordoptie het beste overeenkwam met hun plannen. Ongeveer een vijfde deel wil doorgaan voor 

een volledige onderwijsbevoegdheid. De meesten willen een eerstegraads bevoegdheid halen, enkelen een 

tweedegraads bevoegdheid. Een handvol respondenten (8%) is van plan om na afronding van de universitaire 

bacheloropleiding met educatieve minor gelijk aan de slag te gaan in het onderwijs. Het merendeel van de 

studenten is echter van plan om verder te gaan met een (niet educatieve) master. 
 

 
Figuur 4: Plannen na afronding van de educatieve minor (n=64; WUR-vragenlijst). 

Dezelfde vraag is door de WUR voorgelegd aan studenten die momenteel de educatieve module aan het 

volgen zijn. Deze groep respondenten is veel kleiner (n=22) maar de resultaten in deze groep bevestigen 

wel de hypothese dat de modulestudenten meer dan de minorstudenten zijn gericht op een onderwijs-

loopbaan. Driekwart van hen geeft aan door te willen gaan in het onderwijs, deels direct als leraar en deels 

na het volgen van een eerstegraads lerarenopleiding. Een minderheid (5 van de 22 respondenten) meldt 

andere plannen te hebben. Aannemelijk is dat bij die sterkere focus van modulestudenten op het onderwijs 

een rol speelt dat zij meer bewust (post-initieel en met extra kosten voor collegegeld) kiezen voor de 

educatieve module dan de minorstudenten voor wie de educatieve minor een onderdeel is van hun initiële 

opleiding. 

 

De aanvullende bevraging van (oud-)studenten van de educatieve minor/module door ResearchNed bevat 

relatief veel (ruim de helft) studenten die al bezig zijn in een master. Van die respondenten blijkt dat ruim 

de helft ambities heeft om door te gaan in het onderwijs, waarbij de meeste studenten eerst een  bevoegd-

heid willen behalen. De inzichten uit beide enquêtes tezamen wijzen erop dat veel minorstudenten eerst 

van plan zijn om een vakinhoudelijke master te volgen en dat daarna nogmaals een beslismoment volgt of 

studenten na de master wel of niet het onderwijs in willen, en daarvoor al dan niet een aanvullende 

bevoegdheid willen halen, waarbij een substantieel deel de keuze voor het onderwijs positief benadert. 

 

Ten slotte is aan de degenen die met een beperkte tweedegraads bevoegdheid momenteel werkzaam zijn in 

het onderwijs, gevraagd naar hun plannen voor opscholing. Dit betreft in dit onderzoek een kleine groep 

respondenten (n=19). Van hen geeft driekwart aan reeds bezig te zijn met opscholing naar een volledige 

tweede- of eerstegraads bevoegdheid dan wel dat al te hebben gedaan of er op korte termijn plannen voor 

te hebben. De overigen melden opscholing (misschien) van plan te zijn in de toekomst. Geen van de leraren 

met een beperkte tweedegraads bevoegdheid meldt geen plannen voor opscholing te hebben. 
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 Doorstroom naar de arbeidsmarkt 

Uit figuur 5 blijkt dat 22 procent van de bevraagde (oud)studenten die de educatieve minor heeft afgerond 

(n=433), in het onderwijs werkt; zeven procent geeft aan dit nu niet meer te doen maar wel enige tijd in 

het onderwijs gewerkt te hebben. Daarnaast is 28 procent nog bezig met studeren, maar heeft daarna wel 

plannen om verder te gaan in het onderwijs. Een deel (6%) van deze studenten volgt dan ook al een 

lerarenopleiding. 
 

 
Figuur 5: Onderwijs- en arbeidsmarktpositie (oud)studenten educatieve minor (n=433; WUR-vragenlijst): 

werk je momenteel in het onderwijs? 

Dezelfde vraag is gesteld aan de oud-studenten van de educatieve module (n=60). Figuur 6 laat zien dat 

ruim de helft van hen werkzaam is in het onderwijs. Een handvol respondenten heeft dat wel gedaan maar 

is nu niet meer actief. 
 

 
Figuur 6: Onderwijs- en arbeidsmarktpositie (oud)studenten educatieve module (n=60; WUR-vragenlijst) : 

werk je momenteel in het onderwijs? 

Een minderheid van de werkende (oud) studenten (n=9) is werkzaam buiten het onderwijs. Daar vervullen 

zij verschillende functies, zoals een pedagogische of commercieel georiënteerde functie of in de ICT-

sector. Antwoorden vanuit de opleiders bevestigen dit beeld: bedrijfsleven (ICT, banken), wetenschappelijk 

onderzoek (promotietraject), en functies die in hoge mate met communicatie en voorlichting te doen 

hebben. 

Snel een baan, maar vaak tijdelijk en met een kleine omvang 

In de aanvullende vragenlijst is aan oud-studenten die na de educatieve minor of module direct in het 

onderwijs zijn gaan werken, gevraagd hoe snel zij een baan in het onderwijs vonden. Het gaat om een 

kleine groep respondenten (n=19) waarin bijna iedereen aangeeft dat ze binnen zes maanden na het 

afronden van de educatieve minor of module aan de slag konden in het onderwijs. Daarvan geeft het 

grootste deel les in het vak waarvoor ze de beperkte tweedegraads bevoegdheid hebben behaald.  
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Uit de WUR-enquête blijkt voorts dat een kwart van de oud-studenten die werkzaam is in het onderwijs een 

vaste aanstelling heeft; iets meer dan de helft heeft een tijdelijke aanstelling van een jaar. Voorts heeft 

ruim de helft een aanstelling van maximaal 0,6 fte. 

Motieven om na de educatieve minor of module niet (direct) in het onderwijs te gaan werken 

Aan lerarenopleiders is de open vraag gesteld welke overwegingen zij zien bij studenten die de educatieve 

minor of module succesvol afronden maar niet in het onderwijs willen gaan werken (N=61). Bijna de helft 

(n=28) van de lerarenopleiders meldt dat het volgen van een op de bacheloropleiding aansluitende 

masteropleiding (al dan niet een lerarenopleiding) voor de meeste (oud)studenten een logische vervolgstap 

is, waardoor de directe overstap van de educatieve minor naar het beroep van leraar niet vaak voorkomt. 

Een andere veelgenoemde (n=24) reden om niet als leraar aan te slag te gaan, is dat na de masteropleiding 

het beroep van leraar concurreert met andere carrièreperspectieven, al dan niet in combinatie met, of 

gelinkt aan onderwijs (zoals onderzoek). Bijna een kwart van de lerarenopleiders (n=14) zien ook dat de 

keuze om leraar te worden wordt uitgesteld. In die gevallen wordt de educatieve minor of -module als een 

‘optie voor later’ of als ‘back-up’ dan wel ‘reserveplan’ gezien voor een eventueel later moment. Deze 

studenten halen de beperkte tweedegraads bevoegdheid omdat ze dan later in hun carrière indien gewenst 

gemakkelijk alsnog kunnen overstappen naar het onderwijs. Tot slot geeft vijftien procent (n=9) van de 

opleiders aan dat afgestudeerden twijfelen of zij geschikt zijn om voor de klas te staan. Leeftijd, gebrek 

aan ervaring en tegenvallende ervaringen tijdens de minor/module worden hiervoor als redenen genoemd. 

Ook volgt in de ervaring van lerarenopleiders een deel van de studenten de educatieve minor om een 

andere redenen dan de ambitie om in het onderwijs te werken, zoals om ervaring op te doen met het 

werken met groepen en met presenteren.
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4 Ervaringen met de educatieve minor en module in het onderwijsveld 

In dit hoofdstuk staat de ervaringen met de educatieve minor en module in de praktijk van het onderwijs. 

 Bekwaamheid na het behalen van de beperkte tweedegraads bevoegdheid 

Afgestudeerden van universitaire bacheloropleidingen die een educatieve minor of module met succes 

hebben afgerond zijn lesbevoegd en zouden daarmee in principe startbekwaam moeten zijn. De start-

bekwaamheid beschrijft de capaciteiten waaraan een beginnende leraar op het voortgezet onderwijs zou 

moeten voldoen en is daarmee een belangrijke indicator voor het beoordelen van de kwaliteit van de 

educatieve minor en module. Hieronder wordt eerst beschreven hoe startbekwaam deelnemers aan de 

educatieve minor of module zichzelf vinden, daarna hoe lerarenopleiders en begeleiders en schoolleiders in 

het voortgezet onderwijs dit beoordelen. 

Meeste deelnemers voelen zich voldoende startbekwaam 

Uit de aanvullende bevraging van (oud-)studenten blijkt dat het merendeel (ongeveer 60%) (N=61) van hen 

zich voldoende toegerust voelt om na het afronden van de educatieve minor of module aan de slag te gaan 

in het onderwijs. Ook op afzonderlijke aspecten van het leraarschap beoordelen de meeste respondenten 

zichzelf als startbekwaam (figuur 7). Wat betreft vakinhoudelijke en vakdidactische kennis is het 

vertrouwen het vaakst aanwezig; (ruim) driekwart is het (zeer) eens met de stelling dat de bekwaamheid op 

die punten in orde is. De pedagogische bekwaamheid wordt het minst vaak goed beoordeeld, maar ook op 

dit punt is bijna zestig procent het (zeer) eens met de stelling dat de bekwaamheid voldoet. Opvallend is 

verder dat de meeste respondenten zich even bekwaam en even gewaardeerd voelen als andere leraren. 
 

 
Figuur 7: Stellingen over gevoelens van bekwaamheid (n=61, vragenlijst (oud)studenten ResearchNed). 

Achttien oud-studenten die momenteel werkzaam zijn in het onderwijs beantwoordden extra stellingen 

over hun bekwaamheid. Hieruit komt naar voren dat ook degenen die feitelijk werken in het onderwijs een 

overwegend positief beeld hebben van hun eigen bekwaamheden. Geen enkele van deze bevraagde leraren 

was negatief over de eigen bekwaamheid in het overbrengen van vakinhoudelijke kennis, werken in teams, 

ontwikkelen van toetsen, werken in een professionele organisatie en gestructureerd laten verlopen van 

lessen. Aandachtspunten zijn er in de ogen van deze beginnende leraren nog wel bij het communiceren met 

ouders, omgaan met leerlingen met gedragsproblemen, instructies geven over leerstrategieën, 

differentiëren in de les en orde houden in de klas. Een kanttekening is hierbij dat uit ander onderzoek komt 

dat ook anders opgeleide en ervaren leraren zich op deze aspecten minder bekwaam kunnen voelen.19 

 
19  Zie bijvoorbeeld Van Casteren e.a. (2017). Differentiëren en differentiatievaardigheden in het voortgezet onderwijs. 
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Perspectief van de lerarenopleiders op de bekwaamheid na de minor of module 

Aan lerarenopleiders is de vraag voorgelegd of de educatieve minor en module startbekwame leraren 

opleveren voor vmbo-tl en de onderbouw havo/vwo. Van de zeventig opleiders die deze vraag hebben 

ingevuld, is iets meer dan de helft het hier (helemaal) mee eens. Een kwart oordeelt neutraal en een 

minderheid (rond 20%) vindt niet dat de educatieve minor of module startbekwame leraren oplevert. 

Lerarenopleiders vinden voorts dat het programma van de educatieve minor en module in principe ook 

voldoende tot goede mogelijkheden biedt om studenten te vormen in een scala van didactische en 

pedagogische aspecten (figuur 8). Bij de meeste aspecten vindt een meerderheid van de lerarenopleiders 

dat de educatieve minor of module daarop een goede voorbereiding biedt (eens/zeer eens met de stelling). 

Bij een aantal aspecten is dat echter niet het geval en oordelen lerarenopleiders neutraal of negatief over 

de voorgelegde stelling. Minst vaak overtuigd van de voorbereiding op de onderwijspraktijk zijn opleiders 

over de volgende aspecten: 

 

▪ communiceren met ouders; 

▪ omgaan met leerlingen met gedragsproblemen; 

▪ instructie geven over leerstrategieën; 

▪ differentiëren in de les. 

 

Dit overlapt geheel met de hierboven beschreven aandachtspunten die de oud-studenten die na de 

educatieve minor/module als leraar zijn gaan werken, hebben. De oud-studenten voegen daar orde houden 

in de klas als vaak onderontwikkeld punt aan toe; lerarenopleiders zijn daarover vaker positief. 
 

 
Figuur 8: Beoordeling stellingen over de voorbereiding van de educatieve minor en module op de praktijk 

van het onderwijs (n=75, vragenlijst lerarenopleiders, WUR). 
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Perspectief van vo-scholen op de bekwaamheid na de minor/module 

Van de respondenten bij vo-scholen (n=75) is ongeveer een derde het (zeer)eens met de stelling dat de 

educatieve minor en module leraren opleveren die startbekwaam zijn om les te geven aan vmbo-t en de 

onderbouw van het havo en vwo. Ongeveer veertig procent is het hier niet mee eens, en de rest heeft een 

neutraal standpunt. 

Aanvullingen uit de interviews met het vo-veld 

Met twintig respondenten bij vo-scholen is aanvullend een verdiepend gesprek gevoerd. Uit die interviews 

blijkt ten aanzien van de startbekwaamheid dat men bij de educatieve minor of modulestudenten een grote 

variatie ziet en dat de bekwaamheid bij hen sterker dan bij studenten van de volledige tweede- en 

eerstegraads lerarenopleidingen afhankelijk is van persoonlijke aanleg en geschiktheid. Het educatieve 

minor- of moduletraject wordt als te kort gezien om ook personen zonder een zekere mate van aanleg voor 

het lerarenberoep te vormen tot een startbekwame leraar. Het traject wordt weliswaar als intensief 

gezien, maar het is ontoereikend om met name op vakdidactisch en pedagogisch gebied startbekwame 

leraren af te leveren. Vakinhoudelijk worden studenten van de educatieve minor juist hoog aangeslagen. 

Per saldo vinden veel geïnterviewden dat de educatieve minor en module zeer geschikte stagiaires en 

leraren kunnen opleveren, maar dat de startbekwaamheid niet voor alle deelnemers is geborgd vanuit het 

programma alleen. De startbekwaamheid is sterk afhankelijk van de persoonlijke aanleg van deelnemers. 

Geïnterviewden melden daarbij ook dat enkel studenten/stagiairs met aanleg worden aangemoedigd om te 

solliciteren op een eventuele vacature dan wel een kans maken om te worden aangenomen als leraar. Er is 

hierdoor sprake van een relatief sterk selectie-effect bij de directe doorstroom naar het beroep van leraar 

vanuit de educatieve minor of module. Aannemelijk is dat dit ook de reden is dat de bevraagde werkzame 

leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid een positief beeld hebben van hun bekwaamheid; dit 

zijn immers mensen die door schoolleiders en opleiders binnen scholen vaak worden gezien als mensen met 

veel aanleg voor het vak van leraar. 

 Verschillen tussen educatieve minor en module en de volledige tweedegraads lerarenopleiding 

Aan de vo-scholen is ook gevraagd om de bekwaamheid van stagiaires van de minor/module en startende 

leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid te vergelijken met die van stagiaires en starters met 

een volledige tweedegraads bevoegdheid. Daarbij zijn de drie bekwaamheden van het beroep van leraar 

voorgelegd: (1) vakdidactische, (2) pedagogische en (3) vakinhoudelijke bekwaamheden. Figuur 9 toont de 

resultaten.  
 

 
Figuur 9: Beoordeling bekwaamheid startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid in 

vergelijking tot startende leraren met volledige tweedegraads bevoegdheid (n=73, vragenlijst 
vo-scholen, ResearchNed). 
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Wat opvalt is dat bij alle drie de hoofdaspecten van het beroep van leraar de meeste respondenten bij 

scholen vinden dat startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid minstens even of zelfs 

meer bekwaam zijn dan startende leraren afkomstig van de volledige tweedegraads opleiding. Dit geldt wel 

duidelijk vaker voor de vakinhoudelijke kennis dan voor de vakdidactische en pedagogische kennis. Op 

vakdidactisch en pedagogisch terrein is er ook een vrij grote groep (25 tot 30%) die de bekwaamheid van 

startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid (veel) minder hoog aanslaat dan volledig 

bevoegde tweedegraads leraren. 

 

De combinatie van de beide uitkomsten is wat verwarrend. Enerzijds vinden respondenten bij vo-scholen 

dat startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid vaak niet voldoende startbekwaam zijn. 

Anderzijds vinden zij vaak dat deze startende leraren niet onder doen voor afgestudeerden van de reguliere 

tweedegraads lerarenopleidingen. Deze resultaten suggereren tezamen dat een flink deel van de 

respondenten in de vo-scholen ook kritisch is op de startbekwaamheid na een volledige tweedegraads 

lerarenopleiding. De educatieve minor en module leidt dan in de ogen van respondenten weliswaar niet 

altijd tot een startbekwaamheid, maar dat doet de volledige tweedegraads opleiding volgens hen ook niet. 

Aanvullingen uit de interviews met het vo-veld 

Uit de verdiepende interviews in het voortgezet onderwijs blijkt scherper dan uit de enquête dat de 

studenten in of na de educatieve minor en module vakinhoudelijk hoger worden aangeslagen dan de hbo-

opgeleide leraren, maar dat zij vakdidactisch en pedagogisch een achterstand hebben. Veel geïnterviewden 

vinden dat de minor/module-studenten tijdens de stage een te grote focus hebben op het theoretische deel 

van leerstof en dat ze daardoor op het pedagogische vlak achterblijven en vaak lesgeven ‘over de hoofden 

van leerlingen heen’. Als voorbeeld is genoemd dat minorstudenten over minder tools beschikken om lesstof 

op een gevarieerde wijze over te brengen. Stagiairs vanuit de educatieve minor en module zijn in de 

ervaring van veel geïnterviewden gemiddeld dus minder leerlinggericht. Dit komt volgens de geïnterviewden 

deels doordat deze studenten vaak van het vwo komen, waardoor ze vmbo- en havoleerlingen en hun 

belevingswereld minder goed kennen. Studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen in het hbo 

hebben tijdens hun opleiding al te maken met mensen van verschillende vooropleidingen. De tweedegraads 

lerarenopleidingen in het hbo herbergen studenten die via havo, vwo en mbo-4 zijn ingestroomd. Doordat 

stagiaires vanuit de educatieve minor of module met minder didactische en pedagogische bagage voor de 

klas staan, hebben zij op die punten ook meer begeleiding nodig in vergelijking met studenten van de 

tweedegraads opleiding. Daarnaast is meermaals gemeld dat startende leraren met een volledige 

tweedegraads bevoegdheid een groter (beter getraind) reflectievermogen hebben ten aanzien van het 

lesgeven en de didactische- en pedagogische aanpak dan startende leraren met een beperkte tweedegraads 

bevoegdheid. Wel is in de interviews meermaals als positief benoemd dat de stage in het kader van de 

educatieve minor/module intensief is, waardoor de interactie met de begeleider ook intensief is en de 

leercurve ook relatief steil kan zijn. Minor- en modulestudenten worden in de ervaring van geïnterviewden 

in het diepe gegooid maar mits ze gemotiveerd zijn kan dat ook tot mooie resultaten leiden. 

 

Veel geïnterviewden stellen per saldo dat zichzelf genomen geen belemmeringen zijn om startende leraren 

met een beperkte tweedegraads bevoegdheid aan te nemen, maar dat zoals gezegd daarbij de persoonlijke 

aanleg sterk meeweegt, los van de papieren bevoegdheid. In de interviews is meermaals de vergelijking 

gemaakt met het programma ‘Eerst de Klas’.20 Eerst de Klas bood, na selectie, jonge academici zonder 

lerarenopleiding de kans om een jaar lang lesgeven te combineren met een trainingsprogramma dat 

voorbereidt op een loopbaanvervolg zo gewenst buiten het onderwijs. Ook in dat programma zagen geïnter-

viewden dat het programma op zichzelf genomen onvoldoende was om startbekwame leraren op te leiden, 

maar deelnemers dit vaak compenseerden met een persoonlijke aanleg en motivatie voor het leraarschap. 

 
20  https://avs.nl/actueel/nieuws/programmas-eerst-de-klas-en-onderwijstraineeship-gestopt/ 
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Eerst de Klas werkte zoals gezegd met een selectie van deelnemers. In de interviews is herhaaldelijk 

gezegd dat er bij de educatieve minor ook een scherpere screening of selectie zou moeten zijn van 

deelnemers ten aanzien van de persoonlijke vaardigheden en de geschiktheid voor het beroep van leraar. 

 

Ook uit deze antwoorden blijkt dus dat veel respondenten vinden dat de geschiktheid en bekwaamheid voor 

het leraarschap voor het grootste deel met de persoon samenhangt en minder met de inhoud van de 

educatieve minor of module. De meeste respondenten vinden dat de educatieve minor of module een te 

kort traject is voor veel studenten om startbekwaam te worden in alle facetten die het onderwijs vraagt. 

Hoewel het een goede manier is om mensen die snel theorie kunnen verwerken klaar te stomen voor het 

onderwijs, is er volgens veel respondenten te weinig tijd en aandacht mogelijk voor het pedagogische en 

didactische aspect. Het korte opleidingstraject kan hierdoor ook een averechts effect hebben, doordat 

mensen ontmoedigd raken omdat ze tegen te veel problemen aanlopen en ervaren dat ze te snel in het 

diepe zijn gegooid. Sommige geïnterviewden geven daarom de voorkeur aan een educatieve minor die 

gespreid is over een heel jaar, waardoor de studenten de ontwikkeling van leerlingen en van een klas een 

heel jaar kunnen ervaren, wat bevorderlijk is voor hun pedagogische ontwikkeling. Ook is er dan meer tijd 

om zaken te laten bezinken en erop te reflecteren. Ook vindt bijna de helft (n=9) van de geïnterviewden de 

educatieve minor en module sowieso te kort qua nominale duur van zes maanden en pleiten sommigen voor 

een verlenging als basis voor een formele bevoegdheid. De beperkte tijd om genoeg ervaring op te kunnen 

doen vinden veel geïnterviewden één van de grootste verschillen met leraren die een volledige 

lerarenopleiding hebben gevolgd. De minor- en modulestudenten missen 'vlieguren'. 

 Lespositie leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid 

Een onderzoeksvraag in het kader van dit onderzoek is of leraren met een beperkte tweedegraads 

bevoegdheid lesgeven in het vakgebied waarin ze zijn opgeleid. 

 

Van de negentien leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid in dit onderzoek die momenteel 

lesgeven geeft de overgrote meerderheid aan les te geven in het vak waarvoor ze de bevoegdheid hebben 

behaald. Bij de 38 procent van de bevraagde vo-scholen (n=109) die ervaring hebben met leraren met een 

beperkte tweedegraads bevoegdheid, zijn er meestal maar één of enkele tegelijk op een school werkzaam 

(geweest). Van deze scholen meldt ongeveer de helft dat de leraar of leraren in kwestie uitsluitend 

lesgeven in de vakken waarvoor ze bevoegd zijn. Een minderheid van deze scholen (10 in totaal) meldt dat 

er soms ook les wordt gegeven in andere vakken soms (ook) gebeurt, de overige respondenten weten niet of 

en in hoeverre dit gebeurt. De lerarenopleiders geven aan dat dit vaker gebeurt; van hen geeft bijna 

veertig procent (n=33) aan dat minor- en module-studenten maar zelden of soms lesgeven in het vak 

waarvoor ze zijn opgeleid. 

 

Met name tijdens de stage komt het ook voor dat studenten (ook) lesgeven in andere vakken. Uit de 

verdiepende interviews met onder andere lerarenopleiders en leraren komen vergelijkbare inzichten naar 

voren. In de interviews met vo-scholen is toegevoegd dat men stagiaires in de regel zo breed mogelijk wil 

laten kennismaken met onderdelen en bouwen in de school. Elf geïnterviewden geven aan dat stagiairs die 

daarin geïnteresseerd bijvoorbeeld ook mee kunnen kijken met lessen in de bovenbouw. Uit de interviews 

blijkt dat dit vaak ook mogelijk is voor stagiaires vanuit de volledige tweedegraads lerarenopleidingen, 

maar de indruk is dat dit gemiddeld vaker voor de educatieve minor-studenten geldt. Hierdoor kunnen 

educatieve minor-studenten ook kennismaken met de bovenbouw, waarvoor ze relatief snel na de 

educatieve minor ook een bevoegdheid kunnen behalen via de eerstegraads lerarenopleiding. 
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Uit de interviews blijkt voorts dat studenten als stagiair van de educatieve minor en module kennis kunnen 

maken met andere niveaus, zoals de bovenbouw havo en vwo. Als startende leraren met een beperkte 

tweedegraads bevoegdheid blijken ze echter niet ingezet te worden in het eerstegraadsgebied noch in 

vmbo-basis, kader of de gemengde leerweg klassen waarvoor ze ook niet bevoegd zijn. 

 

Voor vmbo-basis, -kader en gemengde leerweg geven zes van de twintig geïnterviewden aan dat de 

pedagogische en didactische basis om daarin les te geven relatief groot moet zijn, evenals het vermogen 

om bij de belevingswereld van de leerlingen in die klassen aan te sluiten. Die vermogens worden als het 

minst ontwikkeld gezien bij de deelnemers aan de educatieve minor en module. Daarom ligt het ook niet 

voor de hand om daar stagiairs vanuit de educatieve minor/module en startende leraren met een beperkte 

tweedegraads bevoegdheid in te zetten. In de bovenbouw havo/vwo zien de geïnterviewden wel veel meer 

aansluiting tussen de leerlingen en de vakinhoud enerzijds en de studenten en gediplomeerden van een 

universitaire bacheloropleiding met een educatieve minor of module anderzijds. Echter, daarbij is 

benadrukt dat in examenklassen de eisen ten aanzien van vakdidactiek en alles rondom examens en 

exameneisen weer relatief hoog liggen, zodat ook daar de inzet van startende leraren met een beperkte 

tweedegraads bevoegdheid niet voor de hand ligt. Hoewel deze leraren wel bevoegd zijn om les te geven 

aan de examenklassen op het vmbo-tl, lijkt dat bij de geïnterviewde scholen weinig voor te komen. 

 Stimuleren volledige (eerstegraads) bevoegdheid na de educatieve minor en module 

Een meerderheid van de bevraagden bij vo-scholen geeft aan dat nieuwe leraren met een beperkte 

tweedegraads bevoegdheid binnen hun school aangemoedigd worden om een volledige 

onderwijsbevoegdheid te halen. Hierbij maakt het weinig uit of dit een eerste of een volledige 

tweedegraads bevoegdheid betreft (figuur 10). 
 

 
Figuur 10: Leraren met beperkte tweedegraads bevoegdheid met ambitie om een volledige 

onderwijsbevoegdheid worden daarin gestimuleerd en ondersteund. (n=107, vragenlijst vo-
scholen, ResearchNed). 

Aanvullingen uit de interviews met het vo-veld 

Uit de aanvullende interviews bij vo-scholen blijkt dat de meeste geïnterviewden weinig tot geen ervaring 

hebben met leraren die worden aangenomen met enkel een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Slechts 

bij vijf van de geïnterviewde vo-scholen zijn er leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid 

werkzaam geweest. De indruk bij geïnterviewden is dat degenen met een beperkte tweedegraads bevoegd-

heid en met een blijvende belangstelling voor het leraarschap, eerst doorgaan met het behalen van een 

eerstegraads bevoegdheid voordat ze gaan solliciteren bij een school. Bij de enkeling die wel met een 

beperkte tweedegraads bevoegdheid solliciteert en wordt aangenomen, ziet men dat die zelf graag snel 

door willen met het behalen van een eerstegraads bevoegdheid, in combinatie met het leraarschap.  
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Zij hoeven dus hierin niet gestimuleerd te worden. Normaal gesproken zijn er binnen scholen ook 

mogelijkheden om deze opscholing te faciliteren. Die opscholing naar een eerstegraads bevoegdheid kan 

ook de volledig tweedegraads opgeleide leraren betreffen. Uit dit onderzoek is niet gebleken dat leraren 

met een beperkte tweedegraads bevoegdheid hierin een streepje voor hebben; de motivatie moet primair 

uit de leraar zelf komen. Uit de interviews blijkt voorts ook, in lijn hiermee, dat het (heel) weinig voorkomt 

dat een school weloverwogen een leraar met een beperkte tweedegraads bevoegdheid werft, met het 

vooropgezette plan om die snel op te scholen tot een eerstegraads bevoegde leraar. Dat hangt mede samen 

met het feit dat er bij de geïnterviewde scholen meestal geen urgente vacatureknelpunten zijn en dat er 

meestal andere manieren zijn om vacatures in te vullen. Bij een meer nijpende vacatureproblematiek zou 

dit wel vaker kunnen optreden. Maar ook dan is de verwachting dat de betrokken leraren zelf ook 

gemotiveerd zullen zijn om zich om te scholen en is stimulering dus eigenlijk niet nodig. Bij een enkele 

geïnterviewde school is het gebruik dat ook in de onderbouw alle leraren eerstegraads bevoegd zijn en is 

ondersteuning van de opscholing in voorkomende gevallen de standaard. 

 

De conclusie is dat stimuleren van opscholing niet nodig lijkt, de motivatie zit voldoende bij de leraren zelf. 

Ondersteunen is wel welkom; vanuit scholen wordt echter niet gemeld dat er op dit punt belemmeringen 

zijn. 

 De behoefte aan de educatieve minor en module als opleidingsroute naar het beroep van leraar 

Een hoofdvraag in dit onderzoek is wat de behoefte is bij scholen aan de educatieve minor en module als 

extra opleidingsroute naar het beroep van leraar. Het aanbod van academici die bevoegd zijn om les te 

geven, is met de komst van de educatieve module in 2016 uitgebreid. Een kernvraag is dan of er eigenlijk 

wel behoefte is aan (meer) leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Het antwoord op deze 

vraag ligt genuanceerd. Als in de enquête aan vo-scholen rechtstreeks wordt gevraagd of er bij scholen 

behoefte is aan aspirant leraren met specifiek een beperkte tweedegraads bevoegdheid, dan antwoordt 

maar een kleine minderheid (13%) bevestigend (figuur 11). Bijna de helft heeft niet (specifiek) behoefte 

aan deze leraren. Bij de vraag waarom leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid (toch) worden 

geworven, geeft ongeveer een kwart aan dat dit vanwege tekorten op de arbeidsmarkt gebeurt (men neemt 

aan wie men kan vinden). Ongeveer een vijfde deel doet dat omdat dit type leraar over het algemeen 

geschikte leraren blijken te zijn en een even groot deel ziet als voordeel dat leraren met een beperkte 

tweedegraads bevoegdheid relatief snel kunnen worden opgeleid tot een eerstegraads bevoegde leraar. Een 

belangrijk deel van de respondenten (42%) meldt echter dat er niet zozeer gericht geworven wordt in deze 

specifieke groep, maar dat er sprake is van een aannamebeleid waarbij iedereen gelijke kansen heeft. In 

lijn met deze resultaten geeft bijna twee derde van de respondenten aan dat hun school er niet bewust 

voor kiest om ook leraren te werven met een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Wel worden er soms 

bewust stagiaires van de educatieve minor of educatieve module geworven, vaak vanuit de rol als 

opleidingsschool en afspraken in dat kader met een universitaire lerarenopleiding. 

 

Voorts is de stelling voorgelegd dat ‘de kwaliteit van het onderwijs niet afhankelijk is van de bevoegdheid 

van de leraar’. Het resultaat laat zien dat respondenten hierover heel verschillend denken. Een deel vindt 

van wel, een ongeveer net zo groot deel vindt van niet. 
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Figuur 11: Stellingen over houding ten opzichte van stagiaires van de educatieve minor/module en leraren 

met beperkte tweedegraads bevoegdheid. (n=107, vragenlijst vo-scholen, ResearchNed). 

Het bovenstaande betekent niet dat de meeste respondenten het belang van de educatieve minor of 

module niet zien. Uit de verdiepende interviews met vo-scholen komen enkele interessante aanvullende 

inzichten en nuanceringen. 

Aanvullingen uit de interviews met het vo-veld 

Negen van de twintig geïnterviewden vinden, zoals eerder aangegeven, dat het educatieve minor-of module 

traject echt te kort is om startbekwame leraren op te leiden. De twijfels komen mede ook door de aard van 

de educatieve minor als keuzevak voor een student. Bij de volledige tweede- en eerstegraads 

lerarenopleidingen kiezen studenten (meestal) weloverwogen voor een opleiding tot leraar. Bij de 

educatieve minor kan de aanmelding ook voortkomen uit nieuwsgierigheid en ‘kijken of het iets voor mij 

is’. De basishouding is dan volgens de geïnterviewden al anders en soms blijkt ook dat er geen goede match 

is tussen persoon en het beroep van leraar. Deze studenten hebben vaak veel begeleiding nodig. Bij 

afronding van de educatieve minor met een voldoende verkrijgen ook deze deelnemers een beperkte 

tweedegraads bevoegdheid. 

 

De helft van de geïnterviewden is positief over de educatieve minor (met de educatieve module hebben 

geïnterviewden veel minder ervaring). Vijf van geïnterviewden hebben de ervaring dat de minorstudenten 

ook echt wat toevoegen aan een school, met name aan het tweedegraads lesgebied en aan schooltaken 

buiten het onderwijs, vanwege hun ‘academisch niveau’. De geïnterviewde scholen hebben vooral ervaring 

met stagiairs van de minor. Slechts een enkele vo-school heeft leraren met een beperkte tweedegraads 

bevoegdheid in dienst (gehad). Dat biedt soms een andere kijk op en een andere aanpak van zaken, die 

welkom kunnen zijn om de diversiteit in teams te verhogen. In interviews is daarom wel gemeld dat 

sommige leraren liever een stagiaire hebben van de educatieve minor dan van de volledige tweedegraads 

lerarenopleiding. Vaker echter is de reden dat de educatieve minor of module belangrijk is om meer 

academici te interesseren voor het leraarschap. De verwachting is daarbij dat de meeste afgestudeerden 

van een universitaire bacheloropleiding met een educatieve minor of module toch wel doorgaan met 

nascholing en/of een vervolgopleiding, zodat omissies in hun opleiding toch wel worden opgelost. Dit 

betekent niet dat deze geïnterviewden niet ook verbetermogelijkheden zien bij de educatieve minor en 

module. Dat is hieronder toegelicht. 

19%

8%

30%

13%

22%

10%

23%

26%

34%

32%

24%

22%

9%

24%

6%

24%

8%

15%

14%

17%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Behoefte aan docenten met een beperkte
tweedegraads bevoegdheid?

Bewust gekozen om stageplekken aan te bieden
aan studenten van de educatieve minor of

educatieve module?

Bewust gekozen om docenten te werven met een
beperkte tweedegraads bevoegdheid?

De kwaliteit van onderwijs is niet afhankelijk van
de bevoegdheid van de docent

Zeer mee oneens Oneens Neutraal Eens Zeer mee eens N.v.t.



Evaluatie educatieve minor en module in het wo | 31 

Verbeteringen in de opzet van de educatieve minor en module 

Een vijfde van de geïnterviewden bij vo-scholen vindt de educatieve minor of module nu alleen of vooral 

geschikt voor personen met een zekere aanleg voor het beroep van leraar. De educatieve minor trekt in de 

praktijk echter een grotere variatie aan deelnemers dan de volledige tweede- en eerstegraads leraren-

opleidingen, met bij de educatieve minor relatief veel deelnemers die het er vanuit nieuwsgierigheid bij 

doen. Voorts zien geïnterviewden een belangrijk verschil tussen het op theoretische gronden voldoen aan 

de minoreisen en het voldoen aan de praktijkeisen die het leraarschap stelt. Dit levert voor begeleiders 

vanuit het voortgezet onderwijs regelmatig dilemma’s op. Men wil enerzijds het studieverloop niet 

frustreren van een bachelorstudent die zich in de educatieve minor voldoende heeft ingezet en de theorie 

heeft behaald. Anderzijds wil men de poortwachtfunctie ten aanzien van een formele bevoegdheid ook 

serieus nemen. Vier geïnterviewden aan een voorkeur te hebben voor een dubbele, losgekoppelde 

beoordeling waarin getoetst wordt of een student voldoet aan de inhoudelijke minor-eisen én of deze 

voldoet aan de (praktijk)eisen voor een formele bevoegdheid. Anderzijds willen geïnterviewden graag ook 

de functie van de educatieve minor in stand houden om academici voor het leraarschap te interesseren. 

Tezamen hebben geïnterviewden in het voortgezet onderwijs de volgende aanbevelingen c.q. wensen: 

 

▪ Organiseer ook een meer laagdrempelige (zoals met snuffelstages) kennismaking vanuit de 

universiteiten met het leraarschap, die niet zonder meer tot een onderwijsbevoegdheid leidt (door vijf 

van de 20 geïnterviewden genoemd). 

▪ Screen/selecteer scherper potentiële deelnemers aan de educatieve minor of module op aanleg voor 

het beroep van leraar (drie keer genoemd). 

▪ Maak het mogelijk dat een educatieve minor gespreid over een heel schooljaar kan worden gevolgd, 

zodat er een langere periode is voor reflectie. Streef er daarbij naar dat de start van de stage 

samenvalt met de start van een schooljaar, zodat een stagiaire van de educatieve minor of module 

vanaf het begin betrokken is en mee kan doen met de groepsactiviteiten voor andere stagiaires en niet 

tussentijds invoegt (vijf keer genoemd). 

▪ Ontkoppel de beoordeling van (1) het voldoen aan de praktijkeisen voor een beperkte tweedegraads 

onderwijsbevoegdheid en (2) het voldoen aan de theoretische en overige eisen binnen de educatieve 

minor, waardoor het mogelijk is dat een student wel een voldoende heeft voor zijn of haar minor, 

maar geen beperkte tweedegraads bevoegdheid krijgt (zes keer genoemd). Uit de interviews is 

gebleken dat bij sommige universiteiten al zo wordt gewerkt. 

 

Onderken dat, behoudens natuurtalenten, de educatieve minor en module een te smalle basis bieden voor 

lesgeven. Bij een start als leraar met een beperkte tweedegraads bevoegdheid, dient er daarom altijd 

toegesneden begeleiding en nascholing of een vervolgopleiding op maat beschikbaar te zijn (vijf keer 

genoemd). Uit de interviews blijkt overigens dat scholen doorgaans wel een inductietraject aanbieden voor 

alle startende leraren, waarin dit maatwerk volgens de scholen ook voor starters met een beperkte 

tweedegraads bevoegdheid voldoende kan worden gerealiseerd. 
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5 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk worden per thema de belangrijkste conclusies beschreven. 

 

Gezien het lage aantal studenten van de educatieve module is het niet altijd mogelijk om op basis van onze 

resultaten onderscheid te maken tussen de educatieve minor en de module. Een andere beperking van dit 

onderzoek, is dat het niet mogelijk is om na te gaan in hoeverre afgestudeerden van de educatieve minor of 

module doorstromen naar een educatieve- of andere master omdat er geen gegevens over de minor en 

module beschikbaar zijn op studentniveau. 

 

Hieronder worden achtereenvolgens alle onderzoeksvragen beantwoord per thema. De resultaten sluiten 

aan bij bevindingen van eerdere evaluaties van de educatieve minor. Onze bevindingen zijn gebaseerd op 

een enquête onder lerarenopleiders van de universiteiten (N=87), een enquête onder (oud)studenten van de 

educatieve minor en module (N=850, minor: 699 en module: 138), beide uitgevoerd door de WUR. 

Aangevuld met een enquête onder (oud)studenten van de educatieve minor en module (N=61), een enquête 

onder schoolleiders, schoolopleiders en coördinatoren van vo-scholen (N=122) en tot slot twintig interviews 

met vo-scholen. 

 Thema I: De instroom in de educatieve minor en module 

1. In welke mate zijn er meer gediplomeerden in het wetenschappelijk onderwijs opgeleid voor leraar met 

een beperkte tweedegraads bevoegdheid in het voortgezet onderwijs? 

Het aantal afgestudeerden met een met succes afgeronde educatieve minor of module is de afgelopen drie 

jaar gestaag toegenomen. De instroom in de educatieve minor schommelt met een bandbreedte van 350 tot 

500 deelnemers per jaar. De instroom in de educatieve module laat een stijgende trend zien (van 20 naar 

69 naar 145), hoewel het op basis van de geringe data op dit moment nog moeilijk is om in te schatten hoe 

de educatieve module zich verder zal ontwikkelen. 

2. Als studenten zijn gestopt met de educatieve minor of module, welke redenen liggen daar aan ten 

grondslag? 

Ongeveer een kwart van de studenten van de educatieve minor en grofweg een derde van de educatieve 

module valt uit. De voortijdig gestopte oud-studenten (n=24), gaven hiervoor een viertal redenen: het 

ongeschikt zijn voor het leraarschap (door zelfinzicht of doordat de algehele prestatie als onvoldoende 

beoordeeld was), de hoge werkdruk die met de educatieve minor/module samengaat (zodat de educatieve 

minor voor de meesten lastig te combineren is met andere activiteiten), ontevreden zijn over de stageplek, 

en nog te jong zijn of te vroeg met het traject van start gaan. De twee eerstgenoemde redenen voor uitval 

worden in de verdiepende gesprekken met lerarenopleiders ook door hen benoemd. 

 Thema II: De doorstroom naar een master lerarenopleiding of andere opleiding 

3. Indien afgestudeerden met een met succes afgeronde educatieve minor of module doorstuderen in welke 

mate kiest men dan voor een master lerarenopleiding? 

Omdat deelname aan de minor en module niet centraal wordt geregistreerd zijn er geen gegevens 

beschikbaar om de doorstroom vanuit de minor en module naar de eerstegraads lerarenopleiding of andere 

opleidingen te kunnen monitoren. Wat we wel weten op basis van de vragenlijsten die onder studenten en 

oud-studenten zijn afgenomen, is dat ruim driekwart van de studenten en oud-studenten aangaf door te 

willen studeren. Ongeveer twintig procent van de studenten wil graag een volledige lesbevoegdheid halen. 
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Hoewel niet iedereen met de ambitie om door te studeren voor een eerstegraads bevoegdheid dat ook 

daadwerkelijk zal doen, geeft de meerderheid van de lerarenopleiders aan dat de minor en module 

bijdragen aan het vergroten van de instroom in de eerstegraads lerarenopleidingen. 

4. Hebben afgestudeerden met een met succes afgeronde educatieve minor of module de ambitie om door 

te studeren voor een volledige (eerste of tweedegraads) bevoegdheid? 

Negentien procent van de studenten die de educatieve minor had afgerond (n=64) gaf aan de eerstegraads 

bevoegdheid te willen halen. Het grootste deel (58%) van deze studenten begint na de educatieve minor 

echter aan een vakinhoudelijke master. Uit de gesprekken met vo-scholen bleek, dat als een student besluit 

leraar te worden, hij of zij in verreweg de meeste gevallen de eerstegraadsopleiding zal gaan volgen. 

Ruim de helft van de lerarenopleiders (58 % van de 73) is van mening dat studenten na het afronden van de 

educatieve minor of module (heel)vaak streven om hun eerstegraads bevoegdheid te halen, tegenover iets 

31 procent van de lerarenopleiders die denkt dat dat maar soms het geval is. 

 Thema III: De doorstroom naar de arbeidsmarkt 

5. In welke mate zijn er meer gediplomeerden op bachelor niveau in het wetenschappelijk onderwijs direct 

of indirect doorgestroomd naar het beroep leraar? 

De mate waarin er een directe dan wel indirecte doorstroom is naar het beroep leraar verschilt tussen (oud) 

studenten van de educatieve minor en de educatieve module. Een groter aandeel (oud) studenten van de 

educatieve module is werkzaam in het onderwijs; meer dan de helft van de zestig bevraagde oud-studenten 

van de educatieve module werkt in het onderwijs tegenover een vijfde van de bevraagde 433 studenten van 

de educatieve minor. Dit verschil tussen beide groepen is niet verrassend. Omdat de meeste wo-studenten 

na het afronden van hun bachelor ook een (al dan niet educatieve) master gaan volgen, is de directe 

doorstroom vanuit de educatieve minor en module naar de arbeidsmarkt beperkt21. Waarschijnlijk wordt dit 

verschil grotendeels veroorzaakt doordat module-studenten meer bewust kiezen voor een educatieve 

opleiding dan minor-studenten en daardoor meer gemotiveerd zijn om ook daadwerkelijk in het onderwijs 

te gaan werken. 

6. In welk werkveld en in wat voor functie komen leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid 

terecht? 

Meer dan de helft van de (oud) studenten geeft nog aan bezig te zijn met studeren; iets minder dan de 

helft werkt. In de groep die al werkt (n=28) werkt, is twee derde werkzaam in het onderwijs. Slechts een 

klein aantal (oud) studenten geeft aan werkzaam te zijn buiten het onderwijsveld, in verschillende 

functies, vaak functies die in hoge mate met communicatie en voorlichting te doen hebben. 

7. Geven gediplomeerde leraren op bachelor niveau les in het vak waarvoor ze zijn opgeleid? 

90% van de startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid geeft onderwijs in het vak 

waarvoor ze zijn opgeleid. Dit wil niet zeggen dat ze uitsluitend lesgeven in dat vak; mogelijk worden 

leraren breder ingezet voor verschillende vakken en/of op verschillende niveaus. Een bijna veertig procent 

van de lerarenopleiders geeft aan dat dit vaker gebeurt. Deze bevinding verschilt met het beeld dat 

geschetst wordt door vo-scholen. Ongeveer de helft van de respondenten van de vo-scholen die hiervan een 

beeld hebben (n=22 van de 45), stellen dat deze groep leraren uitsluitend lesgeeft in de vakken waarvoor 

ze bevoegd zijn. Ook de ruime meerderheid van de lerarenopleiders is van mening dat leraren afkomstig 

met een beperkte tweedegraads bevoegdheid lesgeven in het vak waarvoor ze de bevoegdheid hebben 

behaald. 

 

 
21 Hovius et al. (2010) 
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8. Als studenten na het behalen van hun bachelorsdiploma met educatieve minor of module niet zijn gaan 

werken in het onderwijs, wat is dan de reden? 

Oud studenten en lerarenopleiders zijn het erover eens dat doorstuderen (al dan niet aan een 

lerarenopleiding) na de bachelor met educatieve minor of module voor velen een logische vervolgstap is. 

Hierbij wordt de educatieve minor of module soms als een ‘optie voor later’ gezien. Tot slot wordt 

genoemd dat twijfel gedurende de educatieve minor of module over het wel of niet geschikt zijn voor het 

beroep ertoe kan leiden om niet de sprong te wagen, waarbij veel ervaren werkdruk tijdens de educatieve 

minor of module al als een teken werd gezien om niet verder in het onderwijs aan de slag te gaan. 

 Thema IV: Doorwerking educatieve minor en module op het onderwijsveld 

9. Voelen startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid zich startbekwaam om voor de 

klas te staan? 

Het merendeel (ongeveer 60%) van de startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid voelt 

zichzelf voldoende startbekwaam om les te gaan geven, op zowel vakdidactisch, pedagogisch als 

vakinhoudelijk vlak. Ook de lerarenopleiders geven aan vertrouwen te hebben in het startniveau van de 

startende leraren met deze beperkte tweedegraads bevoegdheid. De vo-scholen zijn echter veel kritischer. 

Scholen oordelen dat startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid regelmatig 

tekortschieten op vakdidactisch en pedagogisch gebied. Vakinhoudelijk worden startende leraren met een 

beperkte tweedegraads bevoegdheid juist hoog aangeslagen. Omdat het opleidingstraject beperkt en kort 

is, hebben deze leraren nog weinig ‘vlieguren’ kunnen maken. Gezien het korte opleidingstraject zijn de 

persoonlijke eigenschappen en talenten van een student of leraar van grote invloed op zijn of haar 

geschiktheid voor de klas. De startbekwaamheid is kortom niet geborgd voor alle deelnemers aan deze 

route naar het leraarschap. 

10. Worden startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid die de ambitie hebben om door 

te studeren voor een volledige (eerste of tweedegraads) bevoegdheid daarin gestimuleerd en ondersteund 

door hun werkgever? 

Stagiaires met talent voor onderwijs en die een loopbaan als leraar ambiëren, worden volgens de 

geïnterviewde vo-scholen vaak gestimuleerd om ook de eerstegraadsopleiding te volgen. Scholen laten het 

initiatief voor opscholen bij de beginnende leraar. Een leraar moet ervoor gemotiveerd zijn. Het komt 

weinig voor dat een vo-school een beginnende leraar met een beperkte tweedegraads bevoegdheid 

aanneemt met het streven hem of haar op korter termijn te laten opscholen tot eerstegraadsleraar. Binnen 

scholen is er in overleg veel mogelijk om op te scholen. 

11. Is er bij scholen specifieke behoefte aan leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid?  

Hoewel sommige van de 122 bevraagde vo-scholen de meerwaarde erkennen van academici voor de klas, 

vooral in de laagste klassen van vwo en havo, zijn zij terughoudend in het aannemen van leraren met een 

beperkte tweedegraads bevoegdheid. De weinige ervaring die wordt meegebracht en de vaak nog 

onvoldoende pedagogische en vakdidactische bekwaamheden, maakt het vaak nog niet mogelijk om deze 

aankomende leraren direct en volledig zelfstandig voor de klas te laten staan. Dat de startende leraren met 

een beperkte tweedegraads bevoegdheid door hun wo-achtergrond daarentegen meer vakkennis inbrengen, 

weegt hier niet tegenop. Het kunnen overbrengen van kennis en het omgaan met jongere leerlingen wordt 

met name in de onderbouw door veel vo-scholen van groter belang gezien. 
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Toch sluiten veel scholen het niet bij voorbaat uit dat er leraren met een beperkte tweedegraads 

bevoegdheid kunnen worden aangenomen. Het principe dat ‘iedereen een kans verdient’ is hier bij de 

meeste vo-scholen leidend. Kortom: een beperkte tweedegraads bevoegdheid is geen onoverkomelijk 

‘obstakel’ om als leraar aangenomen te worden in het voortgezet onderwijs, maar deze sollicitanten 

hebben zeker niet een streepje voor. Het komt bij de werving vooral aan op de persoonlijke vaardigheden 

en talenten die uit het selectieproces blijken, getoonde motivatie, de eventuele indruk die men al heeft 

achtergelaten tijdens de stage, en de inschatting van de school dat hij of zij voldoende startbekwaam is 

waardoor men sneller bereid is om in hem of haar te investeren in de vorm van begeleiding en aanvullende 

cursussen. 

12. Ervaren vo- scholen verschillen met startende leraren die een andere opleidingsroute hebben gevolgd, 

zoals (hbo)-leraren die een volledige tweedegraadsopleiding hebben gevolgd? 

Bij vo-scholen wordt vaker getwijfeld of de beperkte tweedegraads bevoegdheid een voldoende basis is. 

Startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid worden door hun academische 

bacheloropleiding vaker aangemerkt als vakinhoudelijk sterker dan stagiaires en startende leraren van de 

volledige tweedegraads lerarenopleidingen. Vakdidactiek en pedagogiek zijn daarentegen relatief zwakke 

punten. Op deze vlakken is echter voor alle startende leraren veel te leren, en zelfs voor sommige ervaren 

leraren blijven het aandachtspunten. Hoewel ze erkennen dat startende leraren met een volledige 

tweedegraadsopleiding meer startbekwaam zijn en veel meer ervaring hebben, vinden de meeste 

lerarenopleiders van de universiteit dat de educatieve minor of module een voldoende basis biedt voor 

startende leraren. Deze mening wordt gedeeld door de meeste (oud)studenten. 

13. Voldoet de verwantschapstabel educatieve minor en module voor wat betreft het borgen van de 

vakinhoudelijke kwaliteit van leraren die de educatieve minor of module hebben gevolgd? 

Er is geen grote behoefte om de verwantschapstabel te herzien. De tabel verruimen zou ertoe kunnen 

leiden dat studenten zich ook nog vakinhoudelijk zouden moeten bijscholen. Dit naast alle vakdidactische 

en pedagogische kennis en vaardigheden die zij zich eigen moeten maken in beperkte tijd. 

 

De hoofdvraag in dit onderzoek was ‘In welke mate zijn de educatieve minor en module in kwantitatief en 

kwalitatief opzicht geschikte en aanvullende routes naar het leraarschap?’. De resultaten sluiten aan bij 

bevindingen van eerdere evaluaties van de educatieve minor.  

 

Hoewel de directe doorstroom vanuit de educatieve minor naar een aanstelling als leraar met een beperkte 

tweedegraads bevoegdheid beperkt lijkt, bieden de educatieve minor en module studenten en 

afgestudeerden van wo-bachelors een intensieve kennismaking met het beroep van leraar. De beperkte 

tweedegraads bevoegdheid wordt doorgaans niet als een eindstation gezien.  

 

Niet alle afgestudeerden worden startbekwaam bevonden. Gezien de beperkte omvang van het programma 

hangt het succes sterk af van persoonlijke eigenschappen en talenten van de student. De meeste studenten 

die verder willen als leraar in het voortgezet onderwijs willen een educatieve master volgen. Gezien de te 

verwachten lerarentekorten lijken de educatieve minor en module belangrijke routes om onderwijservaring 

op te doen, en studenten te interesseren voor de eerstegraadsopleiding.  

 

Samengevat zijn er twijfels over de startbekwaamheid van afgestudeerden met een met succes afgeronde 

educatieve minor of module die leidt tot de beperkte tweedegraads bevoegdheid. Na afstuderen gaat een 

deel van de studenten van de educatieve minor en module verder met een eerstegraads lerarenopleiding. 
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Bijlage II: Regeling verwantschapstabel educatieve minor 

Tabel 5: Regeling verwantschapstabel educatieve minor22 

Wo-bachelor i.c.m. educatieve minor  CROHO  Universiteit  Bevoegdheid  

Aarde en economie  50668  Vrije Universiteit Amsterdam  Leraar Aardrijkskunde  

Aardwetenschappen  56986  ” ”  

Geografie, Planologie en Milieu  56947  Radboud Universiteit Nijmegen  ”  

Future Planet Studies  50425  Universiteit van Amsterdam  ”  

International Land and Water Management3  50100  Wageningen University  ”  

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke 
planning2  

56848  Wageningen University  ”  

Sociale Geografie en Planologie  56838  ” ”  

Soil, Water, Athmosphere1  56968  Wageningen University  ”  

Technische Planologie  56194  Rijksuniversiteit Groningen  ”  

Arabische Taal en Cultuur  56040   Leraar Arabisch  

Fiscale Economie  56402  Universiteit Maastricht  Leraar 
Bedrijfseconomie  

Animal Sciences (leertraject 
onderwijsbevoegdheid Biologie)4  

56849  Wageningen University  Leraar Biologie  

Biologie  56860  ” ”  

Biology  59325  Radboud Universiteit Nijmegen  ”  

Psychobiologie  50014  Universiteit van Amsterdam  ”  

Biomedische Wetenschappen  56990   ”  

Bèta-Gamma (Afstudeerrichting Biologie)  50250  Universiteit van Amsterdam  ”  

Gezondheidswetenschappen  56553  Universiteit Maastricht  ”  

Biomedical Sciences  59324  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Plantenwetenschappen (leertraject 
onderwijsbevoegdheid Biologie)5  

56835  Wageningen University  ”  

Duitse Taal en Cultuur (afstudeerrichting 
Duits)  

56805 ” Leraar Duits 

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting 
Duits)  

56124  Rijksuniversiteit Groningen  ”  

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting 
Duits)  

56801  Universiteit Utrecht  ”  

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting 
Duits)  

50393  Universiteit Utrecht  ”  

Chinastudies  56818  Universiteit Leiden  Leraar Chinees  

Bedrijfseconomie  50750  Tilburg University  Leraar Economie  

Bedrijfskunde  50645  ” ”  

Business Administration  50897  Universiteit van Amsterdam  ”  

Economics and Business Economics  59318  Universiteit van Amsterdam  ”  

Economie  56401  Tilburg University  ”  

 
22  Geraadpleegd van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028148/2020-09-01#Bijlage  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0028148/2020-09-01#Bijlage
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Wo-bachelor i.c.m. educatieve minor  CROHO  Universiteit  Bevoegdheid  

Economie en Bedrijfseconomie  50950  Rijksuniversiteit Groningen, 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Radboud Universiteit Nijmegen, 
Tilburg University 
Universiteit Utrecht  

”  

Economie en Bedrijfskunde  50905  Universiteit van Amsterdam  ”  

Economie en Beleid  50101  Wageningen University  ”  

Fiscale Economie  56402  Universiteit van Amsterdam  ”  

International Business Administration  50952  Universiteit Twente  ”  

Technische Bedrijfskunde  56994  Universiteit Twente  ”  

Communicatie- en Informatiewetenschappen  56826  Vrije Universiteit Amsterdam  Leraar Engels  

Engelse Taal en Cultuur  56806  ” ”  

English Language and Culture  50290  Rijksuniversiteit Groningen  ”  

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting 
Engels)  

56124  Rijksuniversiteit Groningen  ”  

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting 
Engels)  

50393  Universiteit Utrecht  ”  

Literatuur en Samenleving  55823  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting 
Engels)  

56801  Universiteit Utrecht  ”  

Filosofie  56081  ” Leraar Filosofie  

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting 
Frans)  

56124  Rijksuniversiteit Groningen  Leraar Frans  

Franse Taal en Cultuur  56808  ” ”  

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting 
Frans)  

50393  Universiteit Utrecht  ”  

Romaanse Talen en Culturen 
(afstudeerrichting Frans)  

56074  Radboud Universiteit Nijmegen  ”  

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting 
Frans)  

56801  Universiteit Utrecht  ”  

Minorities & Multilingualism  56012  Rijksuniversiteit Groningen  Leraar Fries  

Algemene Cultuurwetenschappen  56823  ”  Leraar Geschiedenis 
en Staatsinrichting  

Geschiedenis  56034  ”  ”  

Religiewetenschappen  50902  ”  Leraar Godsdienst en 
Levensbeschouwing  

Theologie  56109  ”  ”  

Theologie (joint degree)  55004  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  56003  ” Leraar Grieks, Latijn 
en KCV  

Hebreeuwse Taal en Cultuur  50901  Universiteit van Amsterdam  Leraar Hebreeuws  

Artificial Intelligence  56945  Vrije Universiteit Amsterdam  Leraar Informatica  

Business Information Technology  56066  Universiteit Twente  ”  

Computer Science  50426  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Computing Science  59326  Radboud Universiteit Nijmegen  ”  
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Wo-bachelor i.c.m. educatieve minor  CROHO  Universiteit  Bevoegdheid  

Creative Technology  50447  Universiteit Twente  ”  

Technische Wiskunde  56965  TU Delft  ”  

Data Science and Knowledge Engineering  50300  Universiteit Maastricht  ”  

Electrical Engineering  56953  TU Delft, TU Eindhoven, 
Universiteit Twente  

”  

Informatica  56978  ” ”  

Informatie, Multimedia en Management  56869  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Informatiekunde  56842  Universiteit van Amsterdam 
Universiteit Utrecht  

”  

Kunstmatige Intelligentie  56981  Universiteit van Amsterdam  ”  

Technische Informatica  56964  TU Eindhoven  ”  

Italiaanse Taal en Cultuur  56809  ”  Leraar Italiaans  

Kunstgeschiedenis  56824  ”  Leraar Kunstvakken-I 
en Kunstvakken-II  

Latijnse Taal en Cultuur  56816  Universiteit van Amsterdam  Leraar Latijn en KCV  

Oudheidwetenschappen  56704  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Algemene Sociale Wetenschappen  56631  ”  Leraar 
Maatschappijleer  

Bestuurskunde  56627  ”  ”  

Bestuurs- en Organisatiewetenschap  50007  ”  ”  

Communicatiewetenschap  56615  ”  ”  

Culturele Antropologie en 
Ontwikkelingssociologie  

50035  ”  ”  

Management, Society and Technology  56654  Universiteit Twente  ”  

Politicologie  56606  ”  ”  

Sociologie  56601  ”  ”  

Bedrijfseconomie  50750  Tilburg University  Leraar Management 
en Organisatie  

Bedrijfskunde  50645  ” ”  

Economie en Bedrijfseconomie  50950  Rijksuniversiteit Groningen; 
Universiteit Utrecht; Erasmus 
Universiteit Rotterdam; Vrije 
Universiteit Amsterdam; 
Radboud Universiteit Nijmegen; 
Tilburg University  

”  

International Business  50019  ” ”  

International Business Administration  50952  Universiteit Twente  ”  

Technische Bedrijfskunde  56994  Universiteit Twente  ”  

Advanced Technology  50002  Universiteit Twente  Leraar Natuurkunde  

Agrotechnologie  56831  Wageningen University  ”  

Liberal Arts & Sciences (afstudeerrichting 
Natuurkunde)  

50393  Universiteit Maastricht  ”  

Bèta-gamma  50250  Universiteit van Amsterdam  ”  

Biomedische Technologie  56226  ” ”  

Biotechnologie  56841  Wageningen University  ”  
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Wo-bachelor i.c.m. educatieve minor  CROHO  Universiteit  Bevoegdheid  

Bouwkunde  56951  Technische Universiteit 
Eindhoven  

”  

Civiele Techniek  56952  ”  ”  

Electrical Engineering  56953  ”  ”  

Environmental Sciences  56283  Wageningen University  ”  

Industrial Design  50441  TU Eindhoven  ”  

Industrieel Ontwerpen  56955  ” ”  

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek  56956  TU Delft  ”  

Maritieme Techniek  56957  TU Delft  ”  

Medische Natuurwetenschappen  50800  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Moleculaire Levenswetenschappen  59304  Wageningen University  ”  

Molecular Life Sciences  56944  Radboud Universiteit Nijmegen  ”  

Nanobiologie (joint degree)  55003  ”  ”  

Natuur- en Sterrenkunde  56984  ”  ”  

Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)  55013  ”  ”  

Natuurkunde  50206  Rijksuniversiteit Groningen  ”  

Science  56948  Radboud Universiteit Nijmegen  ”  

Science, Business & Innovation  50670  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Soil, Water, Athmosphere  56968  Wageningen University  ”  

Sterrenkunde  50205  Rijksuniversiteit Groningen  ”  

Technical Computer Science  59335  Universiteit Twente  ”  

Technische Aardwetenschappen  56959  TU Delft  ”  

Technische Informatica  56964  ” ”  

Technische Natuurkunde  56962  TU Delft, TU Eindhoven, 
Universiteit Twente  

”  

Werktuigbouwkunde  56966  ”  ”  

Nederlandse Taal en Cultuur  56804  ”  Leraar Nederlands  

Algemene Cultuurwetenschappen  56823  Tilburg University, Open 
Universiteit  

”  

Communicatie- en Informatiewetenschappen  56826  Tilburg University  ”  

Slavische Talen en Culturen (afstudeerrichting 
Russisch)  

56813  Universiteit van Amsterdam  Leraar Russisch  

Bèta-gamma  50250  Universiteit van Amsterdam  Leraar Scheikunde  

Bio-Farmaceutische Wetenschappen  50207  Universiteit Leiden  ”  

Biomedische Technologie  56226  ”  

Biotechnologie  56841  Wageningen University  ”  

Environmental Sciences  56283  Wageningen University  ”  

Farmaceutische Wetenschappen  56989  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Farmacie  56157  Rijksuniversiteit Groningen  ”  

Food Technology  56973  Wageningen University  ”  

Life Science and Technology  56286  ”  ”  

Life Science and Technology (joint degree)  55010  ”  ”  
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Wo-bachelor i.c.m. educatieve minor  CROHO  Universiteit  Bevoegdheid  

Medische Natuurwetenschappen  50800  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Moleculaire Levenswetenschappen  59304  ” ”  

Molecular Life Sciences  56944  Radboud Universiteit Nijmegen  ”  

Molecular Science and Technology (joint 
degree)  

55009  ”  ”  

Scheikunde  56857  ”  ”  

Scheikunde (joint degree)  55012  ”  ”  

Scheikundige Technologie  56960  ”  ”  

Science  56948  Radboud Universiteit Nijmegen  ”  

Science, Business & Innovation  50670  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting 
Spaans)  

56124  Rijksuniversiteit Groningen  Leraar Spaans  

Latijns-Amerikastudies  56052  Universiteit Leiden  ”  

Romaanse Talen en Culturen 
(afstudeerrichting Spaans)  

56074  Radboud Universiteit Nijmegen  ”  

Spaanse Taal en Cultuur  56810  ” ”  

Advanced Technology  50002  Universiteit Twente  Leraar Techniek  

Bouwkunde  56951  ”  ”  

Civiele Techniek  56952  ”  ”  

Electrical Engineering  56953  ”  ”  

Industrieel Ontwerpen  56955  ”  ”  

Industrial Design  50441  TU Eindhoven  ”  

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek  56956  TU Delft  ”  

Maritieme Techniek  56957  TU Delft  ”  

Technische Natuurkunde  56962  TU Delft, TU Eindhoven, 
Universiteit Twente  

”  

Werktuigbouwkunde  56966  ” ”  

Actuariële Wetenschappen  56411  Universiteit van Amsterdam  Leraar Wiskunde  

Applied Mathematics  59336  Universiteit Twente  ”  

Bèta-gamma  50250  Universiteit van Amsterdam  ”  

Technische Aardwetenschappen  56959  TU Delft  ”  

Biomedische Technologie  56226  TU Eindhoven  ”  

Business Analytics  56856  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Civiele Techniek  56952   ”  

Econometrie en Operationele Research  56833  Tilburg University, Vrije 
Universiteit Amsterdam, 
Rijksuniversiteit Groningen, 
Universiteit van Amsterdam  

”  

Electrical Engineering  56953  ” ”  

Klinische Technologie (joint degree)  55007  TU Delft  ”  

Technische Bestuurskunde  56995  TU Delft  ”  

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek  56956  TU Delft  ”  

Natuur- en Sterrenkunde  56984  Universiteit van Amsterdam  ”  
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Wo-bachelor i.c.m. educatieve minor  CROHO  Universiteit  Bevoegdheid  

Maritieme Techniek  56957  TU Delft  ”  

Mathematics  59322  Vrije Universiteit Amsterdam  ”  

Natuurkunde  50206  ”  ”  

Sterrenkunde  50205  ”  ”  

Technical Computer Science  59335  Universiteit Twente  ”  

Technische Bedrijfskunde  56994  Universiteit Twente, TU 
Eindhoven  

”  

Nanobiologie (joint degree)  55003  TU Delft  ”  

Technische Informatica  56964  TU Delft, TU Eindhoven  ”  

Technische Natuurkunde  56962  ”  ”  

Technische Wiskunde  56965  ”  ”  

Data Science and Knowledge Engineering  50300  Universiteit Maastricht  ”  

Werktuigbouwkunde  56966  ”  ”  

Wiskunde  56980  ”  ”  
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Bijlage III: Relatie tussen onderzoeksvragen, bronnen en/of methode 

Tabel 6: Relatie tussen onderzoeksvragen, bronnen en/of methode 

Onderzoeksvragen 

Onderzoeksmethoden 
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Thema I: de instroom in de educatieve minor en module X      

1. In welke mate zijn er meer gediplomeerden in het wetenschappelijk 
onderwijs opgeleid voor leraar met een beperkte tweedegraads 
bevoegdheid in het voortgezet onderwijs? 

 X  
 

 
 

2. Als studenten zijn gestopt met de educatieve minor of module, welke 
redenen liggen daar aan ten grondslag? 

  X 
 

 X 

Thema II: de doorstroom naar een master lerarenopleiding of andere 
opleiding 

X  
  

 
 

3. Indien afgestudeerden met een educatieve minor of module 
doorstuderen in welke mate kiest men dan voor een master 
lerarenopleiding? 

  X 
 

 
 

4. Hebben afgestudeerden van een educatieve minor of module de ambitie 
om door te studeren voor een volledige (eerste of tweedegraads) 
bevoegdheid? 

  X    X 

Thema III: de doorstroom naar de arbeidsmarkt X     
 

5. In welke mate zijn er meer gediplomeerden op bachelorniveau in het 
wetenschappelijk onderwijs direct of indirect doorgestroomd naar het 
beroep leraar? 

    X X 

6. In welk werkveld en in wat voor functie komen afgestudeerden met een 
educatieve minor en module terecht? 

  X   X 

7. Geven gediplomeerde leraren op bachelorniveau les in het vak 
waarvoor ze zijn opgeleid? 

  X X X X 

8. Als studenten na het behalen van hun bachelordiploma met minor of 
module niet zijn gaan werken in het onderwijs, wat is dan de reden? 

  
X 

 
 X 

Thema IV: doorwerking educatieve minor en module op het onderwijsveld X  
 

  
 

9. Voelen afgestudeerden van een educatieve minor of module zich start-
bekwaam om voor de klas te staan? 

  X X  X 

10. Worden afgestudeerden van een educatieve minor of module die de 
ambitie hebben om door te studeren voor een volledige (eerste of 
tweedegraads) bevoegdheid daarin gestimuleerd en ondersteund door 
hun werkgever? 

   X X 

 

11. Is er bij scholen behoefte aan leraren die een educatieve minor of 
module hebben gevolgd? 

  X X X 
 

12. Ervaren scholen verschillen met leraren die een andere opleiding 
hebben gevolgd?  

  X X X 
 

13. Voldoet de verwantschapstabel educatieve minor, die ook van 
toepassing is op de module, aan het borgen van de vakinhoudelijke 
kwaliteit van leraren die een educatieve minor of module hebben 
gevolgd? 

   X X X 
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Bijlage IV: Vragenlijst (oud) studenten  

Introductietekst 

Je hebt een tijdje geleden aangegeven dat wij, onderzoekers van de Wageningen Universiteit en sinds kort in 
samenwerking met onderzoeksbureau ResearchNed, jou nog een keer mogen benaderen voor enkele aanvullende 
vragen over jouw deelname aan de educatieve minor of - module voor het behalen van je beperkte tweedegraads 
lerarenbevoegdheid. Deze vragenlijst zal ongeveer 5 minuten van je tijd vergen. Uiteraard gaan we vertrouwelijk 
met je gegevens om. Je antwoorden worden anoniem verwerkt, beveiligd opgeslagen en niet gedeeld met derden. 
In de rapportage zullen de uitkomsten in geen geval naar jou of een school herleid kunnen worden. Houd bij het 
beantwoorden van de vragen zo veel mogelijk de situatie van vóór de coronacrisis in gedachten. 

V01 Voor we verder gaan, willen we jou graag eerst toestemming vragen voor het opnemen en verwerken van 
de antwoorden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er om jouw gegevens zo goed 
mogelijk te beschermen. Deze verplicht ons om toestemming te vragen om je antwoorden mee te nemen 
in het onderzoek. Hierbij geldt uiteraard dat er strikt vertrouwelijk zal worden omgegaan met de door jou 
verstrekte informatie en dat antwoorden nooit of te nimmer herleidbaar zullen zijn. Hierbij verklaar ik dat 
ik vrijwillig aan deze vragenlijst deelneem en geef ik toestemming om mijn antwoorden op de vragen in 
deze vragenlijst anoniem te verwerken en analyseren in het kader van de evaluatie van de educatieve 
minor en – module (EM) uitgevoerd door ResearchNed en Wageningen University Research, in opdracht van 
het Ministerie van OCW en de VSNU. 

01 Ja, ik geef toestemming 
02 Nee, ik geef geen toestemming 

Thema III: de doorstroom naar de arbeidsmarkt 

V02 Wat is op jou het meeste van toepassing? 

01 Ik werk 
02 Ik studeer 

V03 Welke opleidingen heb je afgerond? (meerdere antwoorden mogelijk) 

01 Wo bachelor met educatieve minor 
02 Wo bachelor 
03 Educatieve module 
04 Wo 2-jarige educatieve master 
05 Wo 1-jarige universitaire lerarenopleiding 
06 Wo andere master 
07 Anders, namelijk 

V04 Welke opleiding volg je nu? 

01 Wo bachelor met educatieve minor 
02 Wo bachelor 
03 Educatieve module 
04 Wo 2-jarige educatieve master 
05 Wo 1- jarige universitaire lerarenopleiding 
06 Wo andere master 
07 Anders, namelijk 

V05 Indien je nu een studie volgt, wat zijn je plannen? 

01 Na mijn studie wil ik aan de slag als leraar 
02 Na mijn studie wil ik een eerstegraads bevoegdheid halen om les te kunnen geven 
03 Na mijn studie wil ik geen les gaan geven 

V06 Werk je momenteel in het onderwijs? 

01 Ja 
02 Nee, maar ik ben het wel van plan 
03 Nee, ik heb een tijdje in het onderwijs gewerkt, maar ben gestopt 
04 Anders, namelijk 
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V07 Ben jij na het behalen van je bachelordiploma met educatieve minor of - module direct (binnen een half 
jaar) als leraar in het onderwijs gaan werken? 

01 Nee, ik heb eerst iets anders gedaan 
02 Ja, want ik werkte al in het onderwijs 
03 Ja 

V08 Wat heb je in de tussentijd gedaan? 

01 Open antwoord: 
02 Deze periode duurde ………… maanden 

V09 Geef je momenteel les in het vak waarvoor je je beperkte tweedegraadse bevoegdheid hebt behaald? 

01 Ja 
02 Nee 

V10 Wat is hiervan de reden? 

01 Open antwoord: 

V11 In welke klassen geef je momenteel les? (meerdere antwoorden mogelijk) 

01 VMBO basis 
02 VMBO kader 
03 VMBO gemengde leerweg 
04 VMBO theoretische leerweg 
05 HAVO/VWO onderbouw 
06 HAVO/VWO bovenbouw 
07 MBO 
08 Anders, namelijk 

V12 Met de beperkte tweedegraads bevoegdheid mag je les geven in het vak waarvoor je bent opgeleid aan 
HAVO/VWO onderbouw en VMBO theoretische leerweg. Ben je van plan om deze bevoegdheid in de 
toekomst uit te bereiden? 

01 Ja, daar ben ik al mee bezig 
02 Ja, dat heb ik reeds gedaan 
03 Ja, dat ben ik van plan om binnen 5 jaar te doen 
04 Misschien, in de toekomst 
05 Nee 

V13 Voor welke bevoegdheid zou je dan willen gaan? 

01 Tweedegraads in hetzelfde vak  
02 Eerstegraads in hetzelfde vak  
03 (beperkt) tweedegraads in ander vak 
04 Eerstegraads in ander vak 

Thema IV: Doorwerking educatieve minor en -module op het onderwijsveld 

V14 In welke mate ben je het eens met de volgende stelling: Na het behalen van de educatieve minor of – 
module had ik het gevoel dat ik voldoende toegerust was om te gaan werken in het onderwijs? [1=zeer 
mee oneens, 5=zeer mee eens] 

V15 Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen [1=zeer mee oneens, 5=zeer mee eens] 

01 Ik ben net zo bekwaam om les te geven als de andere leraren 
02 Ik voel mij op grond van mijn opleiding even gewaardeerd in het lerarenteam en door de schoolleiding als 

de andere leraren 

03 Mijn bachelor biedt een voldoende vakinhoudelijke basis om les te geven in het schoolvak waarvoor ik 
ben opgeleid 

04 Ik voel mij vakdidactisch bekwaam om les te geven 
05 Ik voel mij pedagogisch bekwaam om les te geven 
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V16 In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen: Ik voelde mij, na het afronden van de EM 
bekwaam om…[1=zeer mee oneens, 5=zeer mee eens] 

01 een veilig leerklimaat te creëren voor de leerlingen  
02 orde te houden in de klas 
03 lessen gestructureerd te laten verlopen  
04 op een heldere manier vakinhoudelijke kennis/vaardigheden over te brengen  
05 om activerende werkvormen te gebruiken  
06 lessen af te stemmen op verschillen tussen leerlingen  

07 instructie te geven over leerstrategieën  
08 ICT te gebruiken in de lessen  
09 toetsen te ontwikkelen  
10 om te gaan met leerlingen met gedragsproblemen  
11 te communiceren met ouders  
12 te werken binnen een professionele organisatie  
13 te werken in een team 

Werksituatie 

V17 In welk werkveld werk je nu? 

01 Agrarisch 
02 Bedrijfseconomisch en administratief 
03 Commercieel 
04 Creatief en taalkundig 
05 Dienstverlening 
06 ICT 
07 Management 
08 Openbaar bestuur 
09 Overig 
10 Pedagogisch 
11 Technisch 

12 Transport en logistiek 
13 veiligheid en juridisch 
14 Zorg en welzijn 

V18 Wat is de reden dat je niet (meer) in het onderwijs werkt? [open antwoord] 

V19 Ben je van plan om wel (weer) in het onderwijs aan de slag te gaan? 

01 Ja, binnen nu en twee jaar 
02 Ja, in de toekomst 
03 Misschien 
04 Nee 

Vragen uit de WUR vragenlijst die in dit deel van het onderzoek zullen worden betrokken en niet 

opnieuw hoeven te worden gesteld: 

Q2 Ik volg(de) het programma voor het behalen van een beperkte tweedegraads bevoegdheid: 

▪ gedurende mijn Bachelor (Educatieve Minor (EM)) (1) 
▪ na het behalen van mijn Bachelor/Master (Educatieve Module (EM)) (2) 

Q4 Informatie Bachelor 

▪ Naam Bachelor (4): 
▪ Instituut Bachelor (5): 

Q5 Informatie behaalde Bachelor/Master 

▪ Naam Bachelor/Master (4) 
▪ Instituut Bachelor/Master (5) 
▪ Datum Bachelor/Master afgerond (maand + jaar) (6) 

  



50 | Evaluatie educatieve minor en module in het wo  

Q12 Ik ben gestart met de EM aan de: 

▪ Universiteit Leiden (1)  
▪ Universiteit van Amsterdam (2)  
▪ Vrije Universiteit Amsterdam (3)  
▪ Universiteit Utrecht (4)  
▪ Radboud Universiteit (5)  
▪ Universiteit Twente (6)  
▪ Rijksuniversiteit Groningen (7)  
▪ Wageningen University & Research (8)  
▪ Tilburg University (9)  
▪ TU Delft (10)  
▪ TU Eindhoven (11) 

Q13 Voor het schoolvak: 

▪ Aardrijkskunde (1) 
▪ Biologie (2) 
▪ Duits (3) 
▪ Economie (4) 
▪ Engels (5) 
▪ Filosofie (6) 

▪ Frans (7) 
▪ Geschiedenis en staatsinrichting (8) 
▪ Godsdienst en levensbeschouwing (9) 
▪ Informatica (10) 
▪ Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (11) 
▪ Natuurkunde (12) 
▪ Nederlands (13) 
▪ Scheikunde (14) 
▪ Wiskunde (15) 
▪ Anders, namelijk (16) [open antwoordveld] 

Q36 Beschrijf kort wat je plannen zijn na afronding van de Educatieve Minor 

▪ Mijn Bachelor afronden en daarna een eerstegraads bevoegdheid halen (1)  
▪ Mijn Bachelor afronden en daarna een tweedegraads bevoegdheid halen (2)  
▪ Mijn Bachelor afronden en daarna starten met een Master (3)  
▪ Mijn Bachelor afronden en daarna aan de slag als leraar (4)  
▪ Mijn Bachelor afronden en daarna werk zoeken (5)  
▪ Mijn Bachelor afronden en daarna reizen (6)  
▪ Anders, namelijk (7) 

Q23 Het je de EM afgerond? 

▪ Ja (1)  
▪ Nee, ik ben nog bezig (2)  
▪ Nee, ik ben voortijdig gestopt (3) 

Q24 Ik ben voortijdig gestopt met de EM omdat (er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 

▪ ik erachter kwam dat het lesgeven niet bij mij past (1) 
▪ ik ontevreden was over het programma (2) 
▪ ik ontevreden was over mijn stageplek (3) 
▪ ik het niet kon combineren met het werk dat ik ook deed (4) 
▪ ik het niet kon combineren met andere verplichtingen (gezin, zorg, etcetera) (5) 
▪ anders, namelijk (6) 

Q30 Overweeg je wel eens om te stoppen met de EM? (er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 

▪ Nee (1) 
▪ Ja, omdat ik erachter kom dat het lesgeven niet bij mij past (2) 
▪ Ja, omdat ik ontevreden ben over het programma (3) 
▪ Ja, omdat ik ontevreden ben over mijn stageplek (4) 
▪ Ja, omdat ik kan het niet kon combineren met het werk dat ik ook doe (5) 
▪ Ja, omdat ik het niet kan combineren met andere verplichtingen (gezin, zorg, etcetera) (6) 
▪ Ja, omdat (7) 
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Q37 Beschrijf kort wat je plannen zijn na afronding van de Educatieve Module 

▪ Mijn Bachelor afronden en daarna een eerstegraads bevoegdheid halen (1)  
▪ Mijn Bachelor afronden en daarna een tweedegraads bevoegdheid halen (2)  
▪ Mijn Bachelor afronden en daarna starten met een Master (3)  
▪ Mijn Bachelor afronden en daarna aan de slag als leraar (4)  
▪ Mijn Bachelor afronden en daarna werk zoeken (5)  
▪ Mijn Bachelor afronden en daarna reizen (6)  
▪ Anders, namelijk (7) 

Q33 Heb je gedurende de periode dat je de EM volgde overwogen om te stoppen? (er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▪ Nee (1) 
▪ Ja, omdat ik twijfelde of het lesgeven wel bij mij paste (2) 
▪ Ja, omdat ik ontevreden was over het programma (3) 
▪ Ja, omdat ik ontevreden was over mijn stageplek (4) 
▪ Ja, omdat ik kon het niet kon combineren met het werk dat ik ook deed (5) 
▪ Ja, omdat ik het niet kon combineren met andere verplichtingen (gezin, zorg, etcetera) (6) 
▪ Ja, omdat (7) 

Q51 Werk je momenteel in het onderwijs? 

▪ Ja (1) 
▪ Nee, ik moet mijn Bachelor nog afronden, daarna wil ik gelijk lesgeven (2) 
▪ Nee, ik moet mijn Bachelor nog afronden, daarna wil een eerstegraads bevoegdheid halen (3) 
▪ Nee, op dit moment niet, maar ik heb na het afronden van de EM wel enige tijd in het onderwijs gewerkt 

(4) 
▪ Nee, ik ben na het afronden van de EM doorgestroomd naar andere opleidingsvariant van de 

lerarenopleiding (5) 
▪ Nee, ik heb na het afronden van de EM niet in het onderwijs gewerkt en ben ook niet verder gegaan met 

een lerarenopleiding (6) 

Q52 Werk je momenteel in het onderwijs? 

▪ Ja (1)  
▪ Nee, op dit moment niet, maar ik heb na het afronden van de EM wel enige tijd in het onderwijs gewerkt 

(2)  
▪ Nee, ik ben na het afronden van de EM doorgestroomd naar andere opleidingsvariant van de 

lerarenopleiding (3)  
▪ Nee, ik heb na het afronden van de EM niet in het onderwijs gewerkt en ben ook niet verder gegaan met 

een lerarenopleiding (4) 

Q53 Heb je na het afronden van de EM een vervolgopleiding gevolgd? (dit betreft alle opleidingen, niet alleen 
een lerarenopleiding) 

▪ Ja, deze heb ik afgerond (1) 
▪ Ja, hier ben ik momenteel mee bezig (2) 
▪ Nee, maar dat ben ik wel van plan (3) 
▪ Nee (4) 

Q61 Heb je in dat eerste jaar overwogen om te stoppen als leraar? 

▪ Ja, vaak (1)  
▪ Ja, soms (2)  
▪ Nee, nooit (3) 

Q75 Overweeg je momenteel wel eens om te stoppen als leraar? 

▪ Ja, vaak (1) 
▪ Ja, soms (2) 
▪ Nee, nooit (3) 
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Bijlage V: Vragenlijst vo-scholen educatieve minor en module 

Deze vragenlijst is aan vo-scholen en -schoolleiders gestuurd met het verzoek de vragenlijst ook door te 

sturen naar collega’s binnen de school die ervaring hebben met de begeleiding van stagiaires en startende 

leraren. 

Introductietekst 

De educatieve minor en educatieve module zijn ontwikkeld als nieuwe routes naar het lerarenberoep.  
In studiejaar 2009-2010 is de educatieve minor op negen universiteiten van start gegaan, om wo-studenten vroeg 
in de opleiding te interesseren voor het leraarberoep. Vanaf studiejaar 2016-2017 is hetzelfde programma te 
volgen ná het behalen van het wo-bachelordiploma onder de naam educatieve module. De educatieve minor en 
module zijn inhoudelijk en qua opzet gelijk en leiden beide op tot een beperkte tweedegraads bevoegdheid. 
Hieronder staan de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende routes samengevat: 

 

 Hbo lerarenopleiding tweedegraads Educatieve minor wo Educatieve module  

Duur 4 jaar hbo bachelor Dertig studiepunten (6 
maanden) als onderdeel van 
een 3-jarige wo-bachelor 
opleiding 

Zes maanden (fulltime) na 
afronding wo-ba opleiding 

Instroomeisen havo, vwo of mbo-4 diploma Wo-bachelor studenten wo-bachelor gediplomeerden 

Met deze 
bevoegdheid 
mag je les 
geven aan: 

- Onderbouw havo en vwo 
- Geheel vmbo (bb, kb, gl, en tl) 
- Beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie 
- Praktijkonderwijs 

- Onderbouw havo en vwo  
- Vmbo theoretische leerweg  

 

V20 Hierbij verklaar ik dat ik vrijwillig aan deze vragenlijst deelneem en geef ik toestemming om mijn 
antwoorden op de vragen in deze vragenlijst anoniem te verwerken en analyseren in het kader van de 
evaluatie van de educatieve module/minor uitgevoerd door ResearchNed en Wageningen University, in 
opdracht van het Ministerie van OCW en de VSNU. 

01 Ja, ik heb bovenstaande tekst gelezen en geef toestemming 
02 Nee, ik geef geen toestemming 

V21 Kent u de BRIN-code van uw school? 

01 Ja, namelijk 
02 Nee 

V22 Wat is de naam van de school en de plaats? [open antwoord] 

V23 Is uw school een (aspirant)opleidingsschool? 

01 Opleidingsschool 
02 Aspirant opleidingsschool 
03 Mijn school is geen (aspirant) opleidingsschool 

04 Dat weet ik niet  

V24 Bent u betrokken (geweest) bij het begeleiden van stagiaires en/of startende leraren op uw school? 

01 Ja, stagiaires 
02 Ja, startende leraren 
03 Ja, beide 
04 Nee 

V25 Wat is uw functie op school? [meerdere antwoorden mogelijk] 

01 Schoolleider 
02 Schoolopleider 
03 Stagecoördinator 
04 Werkplekbegeleider 
05 Anders, namelijk 
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V26 Hoeveel leerlingen zitten er op uw school? 

01 Minder dan 500 leerlingen 
02 500 - 1000 leerlingen 
03 1000 - 1500 leerlingen 
04 1500 - 2000 leerlingen 
05 Meer dan 2000 leerlingen 
06 Weet ik niet 

V27 Welke soorten onderwijs biedt uw school aan? (meerdere antwoorden mogelijk) 

01 Vmbo-b/k 
02 vmbo-tl 
03 havo 
04 vwo 

V28 Bent u bekend met de educatieve minor en de module en de beperkte tweedegraads bevoegdheid waartoe 
dat leidt? 

01 Ja, ik ben bekend met de educatieve minor en met de educatieve module  
02 Ik ben bekend met enkel de educatieve minor 
03 Ik ben bekend met enkel de educatieve module  
04 Ik heb er wel eens van gehoord, maar niet meer dan dat 
05 Nee 

V29 Heeft u ervaring met de begeleiding van stagiaires en/of startende leraren die de educatieve 
minor/module volg(d)en? 

01 Ja, ik begeleid of heb stagiaires van de educatieve module/minor begeleid 
02 Ja, ik begeleid of heb leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid begeleid 
03 Nee 

V30 Biedt uw school stageplekken aan studenten die de educatieve minor of module volgen? 

01 Ja, we begeleiden stagiaires die een educatieve minor of module volgen 
02 Op dit moment niet, maar we hebben in de afgelopen 5 jaar wel studenten begeleid die een educatieve 

minor of module volgden 
03 Nee 
04 Weet ik niet 

V31 Om hoeveel stageplekken gaat dit ongeveer per jaar? 

01 Weet ik niet 
02 [Open invulveld] 

V32 Is er een reden te noemen dat uw school geen stageplekken biedt aan studenten van de educatieve minor 
/ module? 

01 Weet ik niet 
02 Geen bijzondere redenen, situatie heeft zich niet voorgedaan 
03 Omdat:  

V33 Heeft uw school contacten / afspraken met een of meer lerarenopleidingen over de begeleiding van 
stagiaires vanuit de educatieve minor/module of startende leraren met een beperkte tweedegraads 
bevoegdheid? 

01 Weet ik niet 
02 Nee 
03 Ja, over de begeleiding van stagiaires vanuit de educatieve minor/module 
04 Ja, over de begeleiding van startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid 
05 Ja, over een eventuele vervolgopleiding voor startende leraren met een beperkte tweedegraads 

bevoegdheid 

V34 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: De educatieve minor of module … [1 zeer mee 
oneens; 5 zeer mee eens] 

01 biedt voldoende praktijkervaring voor de student 
02 levert startbekwame leraren op voor de onderbouw van havo, vwo en voor vmbo-t 
03 is voor mijn school een manier om in te spelen op een (aankomende) lerarentekort 
04 levert stagiairs op die meer begeleiding nodig hebben dan studenten van de tweedegraads 

lerarenopleiding 
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V35 In welke mate verschillen volgens u stagiairs van de educatieve minor/module van stagiairs van de 
tweedegraadslerarenopleiding op de volgende onderdelen? [1 veel minder bekwaam, 2 minder bekwaam, 3 
even bekwaam, 4 meer bekwaam, 5 veel meer bekwaam, 6=weet ik niet] 

01 Vakdidactische bekwaamheid 
02 Pedagogische bekwaamheid 
03 Vakinhoudelijke bekwaamheid 

V36 Zijn er leraren op uw school werkzaam (geweest) met een beperkte tweedegraads bevoegdheid? 

01 Ja, er zijn leraren op mijn school werkzaam (geweest) met een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Ik 
weet niet welke opleidingsvariant zij hebben gevolgd 

02 Ja, alleen leraren die een educatieve minor hebben gevolgd  
03 Ja, alleen leraren die een educatieve module hebben gevolgd 
04 Ja, zowel leraren die een educatieve minor hebben gevolgd als leraren die een educatieve module 

hebben gevolgd 
05 Ik weet het niet 
06 Nee 

V37 Kunt u een indicatie geven van hoeveel leraren er momenteel met een beperkte tweedegraads 
bevoegdheid werkzaam zijn op uw school? 

01 [open invulveld] 
02 Weet ik niet 

V38 In welke schoolvakken geven de leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid les? 

01 Uitsluitend voor de vakken waarvoor ze bevoegd zijn 
02 Soms voor andere vakken daarbuiten  
03 Regelmatig voor andere vakken daarbuiten  
04 Weet ik niet 

V39 Is het aantal leraren op uw school met een beperkte tweedegraads bevoegdheid de afgelopen 10 jaar 
toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? 

01 Toegenomen  
02 Gelijk gebleven  
03 Afgenomen  
04 Weet ik niet 

V40 Op welke niveaus worden/werden leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid op uw school 
ingezet? [meerdere antwoorden mogelijk] 

01 Uitsluitend op de niveaus waarvoor ze bevoegd zijn 
02 Soms ook op hoger niveau (bovenbouw havo/vwo) 
03 Regelmatig ook op hoger niveau (bovenbouw havo/vwo) 
04 Soms ook op lager niveau (vmbo-b/k, praktijkonderwijs) 
05 Regelmatig ook op lager niveau (vmbo-b/k, praktijkonderwijs) 

06 Weet ik niet 

V41 Hoe beoordeelt u de bekwaamheid van startende leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid in 
vergelijking met de bekwaamheid van startende leraren met een volledige tweedegraads bevoegdheid op 
de volgende onderdelen: [1 veel minder bekwaam, 2 minder bekwaam, 3 even bekwaam, 4 meer 
bekwaam, 5 veel meer bekwaam, 6 weet ik niet] 

01 Vakdidactische bekwaamheid 
02 Pedagogische bekwaamheid 
03 Vakinhoudelijke bekwaamheid 

V42 Kunt u bovenstaande antwoord toelichten? 

V43 Waarom worden op uw school leraren met een beperkte bevoegdheid geworven? 

01 Vanwege tekorten nemen we aan wie we kunnen vinden 
02 Dit zijn over het algemeen geschikte leraren gebleken 
03 Vanwege personele tekorten in het eerstegraads lesgebied; leraren met een educatieve minor/module 

kunnen worden opgeleid naar een eerstegraads bevoegdheid.  
04 Anders namelijk 
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V44 Kunt u bij onderstaande stellingen aangeven in welke mate u daarmee instemt? [1 Zeer mee oneens; 5 
Zeer mee eens; 6 weet ik niet] 

01 Onze school kiest er bewust voor om stageplekken aan te bieden aan studenten van de educatieve minor 
of educatieve module 

02 Onze school kiest er bewust voor om leraren te werven met een beperkte tweedegraads bevoegdheid. 
03 De kwaliteit van onderwijs is niet afhankelijk van de bevoegdheid van de leraar  
04 Op onze school is behoefte aan leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid  
05 Leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid die de ambitie hebben om door te studeren voor 

een volledige tweedegraads bevoegdheid, worden op onze/deze school daarin gestimuleerd en 
ondersteund 

06 Leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid die de ambitie hebben om door te studeren voor 
een volledige eerstegraads bevoegdheid, worden op onze/deze school daarin gestimuleerd en 
ondersteund 

Benaderen voor een telefonisch interview 

V45 Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! Graag zouden we met betrokkenen bij de werving en 
begeleiding van stagiaires en startende leraren een verdiepend gesprek willen voeren over de educatieve 
minor/module. Dat gesprek duurt naar verwachting zo’n 30 minuten. Zouden wij u mogen benaderen voor 
een telefonisch interview? 

01 Ja, je kunt mij mailen op [e-mail] en/of bellen op [telefoonnummer] voor het eventueel inplannen van 
een telefonisch interview  

02 Nee, ik houd het bij deze eenmalige deelname 

 

Dit was de laatste vraag, hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage VI: Interviewleidraad vo-scholen  

Opmerkingen: Onderstaande interviewleidraad is gebruikt om bestuurders, schoolleiders, schoolopleiders en 
stagebegeleiders in het vo te interviewen door middel van semigestructureerde interviews. De interviews 
vonden plaats door middel van een videoverbinding via Microsoft Teams. 

A. Introductie en Toestemmingsvraag  

B. Situatie op school 

V1. Onderwijssoorten op school, omvang  
V2. Kwantitatieve personele tekorten (vakken, graden, diversiteit) 
V3. Kwalitatieve tekorten (competenties, kennis, houding) 
V4. Ervaring (school, persoonlijk) met verschillende routes naar het lerarenberoep, waaronder educatieve 

minor en educatieve module 

C. Stage/ opleiden in de school 

V5. Stagecapaciteit, welk type stagiaires worden aangenomen? 
V6. Is er bewust beleid om een deel van de stagecapaciteit te reserveren voor deelnemers vanuit de 

educatieve minor/module? /waarom (niet)? /Is er daarbij verschil tussen de minor en de module?  
V7. In hoeverre is de begeleiding (bewust) toegesneden op de behoeftes bij stagiaires vanuit de 

educatieve minor/module en waarom?  
V8. Is er bijvoorbeeld ook voorzien in een kennismaking met het eerstegraadsgebied? 

V9. In hoeverre worden stagiaires reeds gestimuleerd om door te gaan naar een eerstegraadsopleiding, 
bijvoorbeeld door reeds een stage- (of baan-) aanbod te doen? 

D. Aanname en begeleiding nieuwe leraren 

V10. In hoeverre worden er nieuwe leraren aangenomen die enkel de minor of module hebben afgerond? 
Is er daarbij verschil tussen minor en module? 

V10a Is er bewust beleid om leraren met een beperkte tweedegraads bevoegdheid aan te nemen en 
waarom (niet)?  

V11. In hoeverre is de begeleiding van nieuwe leraren (bewust) toegesneden op de behoeftes bij 
afgestudeerden van de educatieve minor/module en in welke zin? 

V12. In hoeverre worden deze nieuwe leraren gestimuleerd om door te gaan naar een eerstegraads (of 
evt. tweedegraads) lerarenopleiding;  

V12a in hoeverre zijn ze bewust hiertoe geworven? 
V13. Welke samenwerking is er hier met lerarenopleidingen?  

E. Ervaring met en waardering van instroom vanuit educatieve minor en module 

V14. Welke verschillen (positief en negatief) ziet men tussen stagiaires en afgestudeerden van de hbo-
lerarenopleidingen en van de educatieve minor/module in het wo? 

V14a Zijn er daarbij nog verschillen tussen de minor en de module (te verwachten)? 
V14b Welke eventuele kwalitatieve tekorten in lerarenteams kan de educatieve minor of module 

verminderen? 

V15. Wat zijn – denkt men – de belangrijkste verklaringen voor eventuele verschillen tussen met 
stagiairs en afgestudeerden van de educatieve minor en van de hbo lerarenopleiding tweedegraads  

V15a Zijn er hierbij nog verschillen (te verwachten) tussen de educatieve minor en de educatieve 
module (qua motivatie, houding etc.). 

V16. Hoe is de inzetbaarheid van de instroom (stage, startende leraren) vanuit de educatieve minor en 
module t.o.v. de instroom vanuit de tweedegraads lerarenopleidingen?  

V17. Geven gediplomeerde leraren van de educatieve minor en/of module les in het vak waarvoor ze 
zijn opgeleid? 

F. Beleid 

V18. Hoe belangrijk zijn per saldo de educatieve minor en de educatieve module voor het aanpakken 
van kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het eerste en tweedegraadsgebied?  

V18a Welke beleidsmaatregelen kunnen de impact van de educatieve minor en module versterken? 
V19. Voldoet de verwantschapstabel educatieve minor, die ook van toepassing is op de module, aan het 

borgen van de vakinhoudelijke kwaliteit van leraren die een educatieve minor of module hebben 
gevolgd? 

V19a Zijn er knelpunten m.b.t. de verwantschapstabel? Zo ja, welke en hoe zouden deze kunnen worden 
aangepakt?
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Bijlage VII: Achtergrondgegevens deelnemende vo-scholen 

Tabel 7: Vergelijking regionale verdeling vo-onderwijs met CBS-data (N=1.619; N=122, data vo-scholen) 

 
Vo-onderwijs-

instellingen (CBS) 
Vo-scholen (eigen 

data) 

Brabant 11% 19% 
Drenthe 3% 1% 
Flevoland 3% 1% 
Friesland 6% 4% 

Gelderland 12% 8% 
Groningen 5% 1% 
Limburg 5% 8% 
Noord-Holland 16% 19% 

Overijssel 8% 11% 
Utrecht 7% 7% 
Zeeland 2% 1% 
Zuid-Holland 22% 20% 

Tabel 8: Vergelijking omvang scholen met CBS-data (N=950,447; N=122, data VO-scholen) 

 
Per vo-

onderwijsinstelling 
(CBS) 

Per vo-school (eigen 
data) 

Minder dan 500 leerlingen 4% 18% 
500 - 1000 leerlingen 8% 21% 
1000 - 2000 leerlingen 35% 52% 
Meer dan 2000 leerlingen 54% 9% 

Tabel 9: Vergelijking leerlingen per onderwijsniveau met CBS-data (N=950,447; N=122, data vo-scholen 

 CBS  Eigen data 

Algemene leerjaren onderbouw 40%   

Vmbo-b/k bovenbouw 10% Vmbo-b/k 44% 
Vmbo-t bovenbouw 9% Vmbo-tl 71% 
Vwo-bovenbouw 45% Havo 78% 
Havo bovenbouw 17% Vwo 75% 

 

Van de 122 respondenten is ongeveer driekwart werkzaam op een opleidingsschool of aspirant 

opleidingsschool, tegenover zeventien procent die niet op een (aspirant) opleidingsschool werken. 

Tabel 10: Is uw school een opleidingsschool? (N=122, data vo-scholen) 

 N % 

Opleidingsschool 77 63% 
Aspirant opleidingsschool 16 13% 
Mijn school is geen (aspirant) opleidingsschool 21 17% 
Dat weet ik niet 8 7% 

 

Van de 122 respondenten is meer dan tachtig procent betrokken (geweest) bij het begeleiden van stagiaires 

en/of startende docenten.  
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Tabel 11: Bent u betrokken (geweest) bij het begeleiden van stagiaires en/of startende docenten op uw 

school? (N=122, data vo-scholen) 

 N % 

Ja, stagiaires 22 18% 
Ja, startende docenten 10 8% 
Ja, beide 71 58% 
Nee 19 16% 

 

Meer dan veertig procent van de respondenten gaf aan schoolleider te zijn, terwijl meer dan twee derde 

aangaf de functie als schoolopleider te vervullen. Daarnaast bestond de sample voor ongeveer tien procent 

uit stagecoördinatoren en twintig procent uit werkplekbegeleiders. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

respondenten soms ook verschillende functies tegelijkertijd uitoefenden. 

Tabel 12: Verdeling van functies binnen de vo-scholen. (N=122, data vo-scholen)* 

 N % 

Schoolleider 53 43% 
Schoolopleider 43 35% 
Werkplekbegeleider 24 20% 
Stagecoördinator 15 12% 
Anders 21 17% 

* Het is mogelijk om meerdere functies te combineren 

 
De respondenten zijn werkzaam op scholen van verschillende grootte, uitgedrukt in aantallen leerlingen, 

waarbij de meesten werken op scholen van ongeveer 1.000 – 1.500 leerlingen. 

Tabel 13: Omvang vo-school, uitgedrukt in aantal leerlingen. (N=122, data vo-scholen) 

 N % 

Minder dan 500 leerlingen 21 18% 
500 - 1000 leerlingen 25 21% 
1000 - 1500 leerlingen 46 39% 
1500 - 2000 leerlingen 16 13% 
Meer dan 2000 leerlingen 11 9% 

 

Ongeveer driekwart van deze scholen bieden onderwijs op havo en/ of vwo-niveau, zeventig procent vmbo-

tl, en iets meer dan veertig procent biedt onderwijs op vmbo-b/k niveau.  

Tabel 14: Verdeling van onderwijsniveaus over de bevraagde vo-scholen. (N=122, data vo-scholen)* 

 N % 

Vmbo-b/k 52 43% 
Vmbo-tl 85 71% 
Havo 93 78% 
Vwo 89 75% 

*Veel scholen bieden meerdere niveaus aan 

 
Ongeveer twee derde van de respondenten gaf aan bekend te zijn met de minor, module of beiden. Een 

derde gaf aan er wel eens van gehoord te hebben, maar niet meer dan dat, of waren helemaal onbekend 

met dit traject. Nagenoeg dezelfde verdeling vinden we terug bij de vraag of de school stageplekken 

aanbiedt aan studenten die de educatieve minor of module volgen. Slechts 42 respondenten lichtte het 

precieze aantal toe, waarbij het gemiddelde aantal 3 tot 4 stageplekken waren.  
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Tabel 15: Bekendheid met de minor en module onder de bevraagde vo-scholen. (N=122, data vo-scholen) 

 N % 

- Ja, ik ben bekend met de educatieve minor en met de educatieve 
module 

56 47% 

- Ik ben bekend met enkel de educatieve minor 22 19% 
- Ik ben bekend met enkel de educatieve module 3 3% 
- Ik heb er wel eens van gehoord, maar niet meer dan dat 36 30%  
- Nee 2 2% 

Tabel 16: Biedt uw school stageplekken aan studenten die de educatieve minor of module volgen? (N=122, 
data vo-scholen) 

 N % 

- Ja, we begeleiden stagiaires die een educatieve minor of module 
volgen 

61 53% 

- Op dit moment niet, maar we hebben in de afgelopen 5 jaar wel 
studenten begeleid die een educatieve minor of module volg 

18 16%  

- Nee 21 18% 
- Weet ik niet 16 14% 

 
Daarnaast had ongeveer de helft van de respondenten ervaring met de begeleiding van stagiaires of 

startende docenten die de educatieve minor of module volgden, en de andere helft niet. 

Tabel 17: Ervaring van bevraagde respondenten met de begeleiding van stagiaires of startende docenten 
die de EM volgden? (N=119, data vo-scholen) 

 N % 

- Ja, begeleiding van stagiaires 37 31% 
- Ja, begeleiding van docenten met een beperkte tweedegraads 

bevoegdheid 
18 15% 

- Nee 64 54% 



 

 


