
Je leert de 
waaromvraag 
te stellen en te 
beantwoorden 
 

Tweedejaars student Eva Elbertse vindt dat de bacheloropleiding Pedagogische 
Wetenschappen Primair Onderwijs (PWPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen naadloos 
aansluit bij haar ambities. Toen ze klaar was met het vwo wist ze: ik wil leerkracht worden, 
maar ik wil ook een universitaire studie volgen. De start van de opleiding PWPO, een 
universitaire opleiding tot leerkracht, kwam voor haar dan ook als geroepen. “Toen ik over 
deze opleiding hoorde, heb ik me meteen aangemeld.” 

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen 
Primair Onderwijs, die sinds september 2017 
bestaat, is de enige universitaire opleiding tot 
leerkracht waarbij geen hogeschool is betrokken. 
In deze universitaire opleiding halen studenten 
in drie jaar hun lesbevoegdheid en de bachelor 
Pedagogische Wetenschappen. De studenten lopen 
één dag per week stage op reguliere basisscholen; 
in het eerste studiejaar in de middenbouw, in het 
twee jaar in de bovenbouw en in het laatste jaar 
een half jaar in groep 1-2 en een half jaar in een 
groep naar keuze, afhankelijk van het onderwerp 
van de scriptie. Daarnaast is er elk studiejaar een 
stageweek.

Onbetaalbaar

Als je zo’n spiksplinternieuwe opleiding gaat 
volgen, zou je verwachten dat je als student met 
verschillende kinderziektes te maken krijgt, maar 
Eva ervaart het alleen maar als een voordeel dat 

de opleiding nog niet in beton is gegoten. “Ik vind 
dat fijn, omdat we als studenten nauw worden 
betrokken bij de opleiding en veel ruimte krijgen 
om wensen kenbaar te maken, mee te denken en 
te reflecteren op de opleiding. Er wordt regelmatig 
gevraagd wat er naar onze mening aan de opleiding 
kan worden verbeterd en er wordt echt iets gedaan 
met de feedback van studenten. We hebben dus 
inspraak en dat vind ik heel goed.”

Niet dat het allemaal vanzelf gaat. Eva heeft nu 
anderhalf jaar studeren achter de rug en vindt het 
behoorlijk intensief. “Je wordt al vanaf het begin 
uitgedaagd om voortdurend de vertaalslag te 
maken naar de praktijk. Dat vraagt wel wat van 
je. Deze opleiding vereist een behoorlijke inzet en 
tijd. Maar wat je daarvoor aan kennis en ervaring 
terugkrijgt is onbetaalbaar, dus ik vind het zeker de 
investering waard. ”

Van tevoren had Eva niet verwacht dat ze in zo 
korte tijd al zo’n spectaculaire ontwikkeling zou 
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doormaken. “Ik ben de afgelopen anderhalf jaar 
echt gegroeid. Hoe ik nu denk en naar dingen kijk, 
is wezenlijk anders dan toen ik met de opleiding 
begon. Je leert kritisch denken, analyseren en je 
reflecteert steeds op wat je zelf doet. Je leert de 
vraag ‘waarom?’ te stellen, en je leert deze vraag te 
beantwoorden vanuit de literatuur.”

Theorie praktiseren

Eva liep vorig jaar stage in groep 4 en dit jaar, op een 
andere school, in groep 6. Het belangrijkste vindt zij 
dat ze op de stageschool volop ruimte krijgt om de 
opdrachten uit te voeren, kritische vragen te stellen 
en de geleerde theorie in praktijk te brengen. 

“Wat je aan 
kennis en ervaring 

terugkrijgt is 
onbetaalbaar”

“Omdat we deze bachelor in drie jaar doen, heeft de 
opleiding ervoor gekozen om ons te leren werken 

vanuit een theorie waarvan is bewezen dat deze 
werkt: het Expliciete Directe Instructiemodel, 
kortweg EDI genoemd. We moeten dit model 
meteen gaan toepassen in de praktijk. De opleiding 
werkt samen met stagescholen die werken volgens 
het EDI of daarmee in ieder geval bekend zijn. 
Natuurlijk krijg je als stagiair ook wel eens te maken 
met leerkrachten die het anders doen of die andere 
ideeën hebben. Maar ook dat is leerzaam. Want 
dan zul je het gesprek daarover moeten voeren, 
moeten bepalen hoe je daarmee omgaat en zul je 
daarin je eigen keuzes moeten maken.” Ook heel 
belangrijk vindt Eva het dat er ruimte is om op 
dergelijke keuzes en op andere stage-ervaringen 
te reflecteren. Dat doet ze met de studenten die op 
dezelfde school stage lopen (op elke stageschool 
lopen minimaal twee PWPO-studenten stage) en in 
werkgroepen op de universiteit met begeleiding van 
een docent. 

Als laatste, maar niet minst belangrijke, 
waardevolle aspect van de stage noemt Eva de 
rol van de stageleerkracht. “Je moet je in drie jaar 
tijd ontwikkelen tot een goede leerkracht, en 
daarbij is de begeleiding van de stageleerkracht 
heel belangrijk. Die heeft immers ervaring. We 
leren in de opleiding natuurlijk theorieën over het 
didactisch en pedagogisch handelen, maar je leert in 
de stage pas echt hoe je dat aanpakt in de praktijk. 
Daarbij speelt de stageleerkracht natuurlijk een 
hele belangrijke rol.”

24



Combi-baan

Het staat voor Eva als een paal boven water dat 
ze na haar opleiding voor de klas gaat staan. 
Daarnaast wil ze in haar werk graag iets extra’s 
doen met de wetenschappelijke kennis en de 
academische vaardigheden die ze in de opleiding 
ontwikkelt. “Op dit moment denk ik dat ik, naast 
les geven, een adviserende functie zou willen 
vervullen, waarin ik de kennis die ik in de opleiding 
heb opgedaan kan toepassen, bijvoorbeeld door 
scholen en leerkrachten advies te geven over 
methodes en didactische werkvormen of door 
nieuwe wetenschappelijke inzichten te delen 
met het team en te vertalen naar de praktijk.”

Eva realiseert zich dat zulke ‘combi-banen’ nog 
niet bepaald voor het oprapen liggen. Zij wijt dit 
vooral aan de onbekendheid in het werkveld met 
het fenomeen ‘academische leerkracht’, waardoor 
scholen en schoolbesturen de toegevoegde waarde 
van deze leerkrachten nog onvoldoende benutten. 

Eva: “Ik was op een congres van de Beroeps-
vereniging van Academici in het Basisonderwijs en 
daar werd dat door veel mensen bevestigd. Veel 
academische leerkrachten staan alleen maar voor 
de klas. Er moet wat dat betreft nog veel gebeuren. 
Ik denk dat het een kwestie van tijd zal zijn. Als er 
meer academische leerkrachten het basisonderwijs 
instromen en er meer bekend wordt over hun 
toegevoegde waarde, dan hoop ik dat het normaal 
zal worden dat deze leerkrachten een specifieke rol 
vervullen in een school of bestuur.”
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