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door Johan van Grinsven

TILBURG – Superleerkrachten wor-
den niet opgeleid in de nieuwe Pa-
bo University die Fontys Hoge-
school Kind en Educatie in sep-
tember in Tilburg start, samen
met Tilburg University. Ook al be-
halen de studenten in één vierjari-
ge opleiding zowel een hbo-diplo-
ma als een universitaire master.
In de nieuwe opleiding worden
àndere leraren klaargestoomd als
docent basisonderwijs, andere
dan van de vijf bestaande Fon-
tys-pabo’s afkomen.
Die vijf pabo’s - in Tilburg, Den
Bosch, Veghel, Eindhoven en Ven-
lo - leveren ook hele goede leer-
krachten af, benadrukt directeur
Harrie van de Ven van de overkoe-
pelende Fontys Hogeschool Kind
en Educatie. De onderwijsinstel-
ling heeft daarnaast in die vijf lo-
caties ook al een Pabo Plus, die af-
gestudeerden ofwel als extra een
hbo-master biedt ofwel een lesbe-
voegdheid voor het voortgezet on-
derwijs. En dan zijn er ook nog zo-
geheten academische pabo’s in
het hele land, waar studenten
doorgaans twee bachelorsdiplo-
ma’s halen waarbij de universitai-
re scholing vooral op de vakgebie-
den pedagogiek of onderwijskun-
de ligt. En toch voegen Fontys en
de Tilburgse universiteit daar nog
de optie Pabo University aan toe,

een vierjarige hbo-opleiding plus
universitaire master plus praktijk-
stages. Alles gecombineerd, vanaf
het eerste jaar.
Omdat het een zware studie is,
wordt niet iedereen tot Pabo Uni-
versity toegelaten: alleen vwo’ers,
en dan nog liefst degenen die in
hun middelbare schooltijd tot de
besten van de klas behoorden.
Deze koplopers kiezen tot nu toe
slechts mondjesmaat voor het be-
roep basisschoolleraar en dat wil
Fontys veranderen. Tot op heden
gaan vooral mbo’ers en havisten
naar de pabo.
De grote gedachte achter de nieu-
we opleiding is dat deze leraren
met andere kennis en kunde afle-
vert. Die komen deels uit de ko-
ker van partner Tilburg Universi-
ty, waar studenten kunnen kie-
zen uit vijf verschillende masters,
zoals jeugdliteratuur, digitale cul-

tuur en management van culture-
le diversiteit. Relevante studies,
vindt hoogleraar Sjaak Kroon van
de Faculteit Geesteswetenschap-
pen van de universiteit. „Omdat
ze over de wereld van vandaag
gaan, de wereld waarin de school
staat en waarin de kinderen wo-
nen.”
Fontys koos voor Pabo University
bewust niet voor een combinatie
met de studies pedagogiek of on-
derwijskunde. Omdat in het basis-
onderwijs meer leraren nodig
zijn die zich hebben bekwaamd
in andere disciplines, zoals cul-
tuur, informatie en innovatie. Een
leraar met meer kennis van zaken
als culturele diversiteit, globalise-
ring en de rol van media en ga-
ming, kan zijn collega’s beter on-
dersteunen bij het opnemen van
deze thema’s in de dagelijkse les-
praktijk, zo is de verwachting.
„Diversiteit in schoolteams, daar
draait het om”, stelt mededirec-
teur Astrid Venes van Fontys Ho-

door Hetty Dekkers

WAALWIJK – Er zijn weinig middel-
bare scholen die jaarlijks een uit-
wisseling hebben met Griekenland.
Het Dr. Mollercollege in Waalwijk
spant de kroon. Vanaf 1995 gaan
vierdeklassers van het gymnasium
elk jaar naar Dalamanara. Ze verblij-
ven daar in gastgezinnen. Een
week later alweer worden de Griek-
se leerlingen in Waalwijk ontvan-
gen. De uitwisseling bestaat dus
twintig jaar en dat wordt begin
april gevierd met een grote reünie.

Vaste begeleiders en organisato-
ren van de uitwisseling zijn Peter
Antonissen, docent klassieke ta-
len, en Kurt van der Sloot. „Ik ben
gymdocent maar ik héb iets met

de oudheid en Griekenland”, ver-
klaart Van der Sloot. „Daarom
ben ik er vanaf het begin bij. Die
uitwisseling is voor mij het hoog-
tepunt van het jaar”, lacht de
63-jarige docent.
„Het zijn altijd fantastische rei-
zen. De leerlingen die meegaan
zijn echt geïnteresseerd. Omdat
ze in gastgezinnen verblijven zijn
er ook nauwelijks ordeproble-
men. Ze gaan niet voor het stap-
pen en drinken, zoals bij gewone
schoolreizen nog wel eens het ge-
val wil zijn, maar vinden het een
ervaring voor het leven. Er wor-
den ook serieuze vriendschappen
gesloten.”
Kurt van der Sloot weet nog hoe
de uitwisseling ontstond. „Begin
jaren negentig gingen we met

6-vwo’ers op schoolreis naar Ro-
me. Die groep vond het jammer
dat ze zo’n reis pas in de zesde
klas aangeboden kreeg. Ze had-
den hem wel eerder gewild, om
hun lesstof beter te kunnen begrij-
pen. Dat bracht ons op het idee
om in de vierde klas van het gym-
nasium een uitwisseling te organi-
seren. Het werd uiteindelijk Grie-
kenland in plaats van Italië, om-
dat de Italiaanse scholen er wei-
nig belangstelling voor hadden.”

Antonissen probeert altijd een
leerzaam programma samen te
stellen. „Ik pas mijn lessen erop
aan, zodat ze voorbereid zijn als
ze bijvoorbeeld het Nationaal Mu-
seum in Athene binnenstappen.
Maar we gaan ook naar archeologi-
sche opgravingen kijken in de
buurt van Dalamanara. Omdat we
in gastgezinnen verblijven leren
ze veel over Griekse gebruiken en
gewoonten. Als je daar je bord he-
lemaal leeg eet, ligt het zo weer
vol met een nieuwe portie, dus
dat kun je beter niet doen”, lacht
de docent. „Altijd iets laten lig-
gen.” Volgens hem is de uitwisse-
ling ook voor de Griekse leerlin-
gen interessant. „De meesten zijn
zeer geïnteresseerd in Europa. Als
ze hier komen, willen ze altijd de

Deltawerken zien, maar ook
kunst, Amsterdam en Ajax doen
het goed. We gaan ook wel eens
op de fiets naar Heusden. Dat is la-
chen, want ze fietsen nooit.”
In Nederland is het crisis, maar in
Griekenland nog erger. Volgens
beide docenten is dat goed merk-
baar. Van der Sloot: „In Grieken-
land zie je de armoede van veer-
tig jaar geleden weer een beetje te-
rugkomen. Minder verkeer op de
weg, kapotte auto’s die in het wei-
land zijn achtergelaten. Mensen
kleden zich sjofeler, je ziet aan al-
les dat ze minder te besteden heb-
ben.” De uitwisseling lijdt er voor-
lopig niet onder. Van der Sloot:
„Het is een privéschool, dus de
leerlingen zitten niet aan de on-
derkant van de maatschappij.”

In schoolteams
zijn leraren met
verschillende
competenties
nodig

Omdat ze in gastgezinnen
verblijven zijn er bijna
geen ordeproblemen

Harrie van de Ven, Fontys

Kurt van der Sloot, docent

‘Waardering voor
man op pabo’

door Zoë Lefèvere

Naam: Rutger Snijder (23)
Studie: Pabo
Woonplaats: Tilburg

Waarom ben je aan de pabo gaan
studeren?
„Toen ik van de havo afkwam en
moest kiezen welke opleiding ik
wilde gaan doen, twijfelde ik tus-
sen de pabo en journalistiek. Op
dat moment dacht ik: ik ga voor
hetgeen waar ik goed in ben en
dat is schrijven. Ik heb dus eerst
journalistiek gestudeerd. Die stu-
die heb ik afgemaakt en ik heb
daar ook wel wat werk in, maar
niet veel. Ik wilde mezelf nog ver-
der ontwikkelen en dacht toen: ik
ga gewoon alsnog de pabo doen.
Ik hoop dat ik het later kan combi-
neren. Dat ik voor de klas sta en
freelance journalist kan zijn en
ook mijn taalvaardigheid aan de
kinderen kan overbrengen.”

Waar zou je later je primaire inko-
men mee willen verdienen?
„Met het voor de klas staan. Als je
leraar bent is geen dag hetzelfde,
iedere dag is een uitdaging. Wer-
ken met kinderen is echt het

mooiste wat er is.”

Je bent nu dus al zes jaar aan het
studeren. Ben je er niet een beetje
klaar mee?
„Niet echt. Wat ik nu doe is
een heel praktische opleiding,
ik hoef niet veel in de boeken
te duiken. Als ik elke keer al-
leen maar moest leren en toet-
sen zou moeten maken dan
zou ik het op den duur wel zat
worden denk ik. Soms als ik
weer eens een verslag moet
schrijven zucht ik wel een paar
keer, maar verder heb ik er niet
zoveel moeite mee.”

De pabo staat wel een beetje be-
kend als een opleiding die vooral
door vrouwen wordt gevolgd.
Hoe ervaar jij dit?
„Er is veel vraag naar mannen
in het onderwijs dus je voelt je
enorm gewaardeerd omdat ze
willen dat je op de opleiding
blijft. Ook op stage op de basis-
school voel je dat. Kinderen rea-
geren anders op mannen dan
op vrouwen. Het onderwijs
heeft ook mannen nodig, ze
zijn wat losser dan vrouwen.”

Als je afgestudeerd bent, voor wel-
ke klas zou je dan het liefst wil-
len staan en waarom?
„Ik heb nog niet alle klassen ge-
zien maar ik weet wel dat ik lie-
ver in de bovenbouw les wil ge-
ven dan in de onderbouw. Ik
vind het leuk om met wat
oudere kinderen te praten. Ie-
der kind komt met grappige en
onverwachte vragen, maar in
de bovenbouw heb ik het idee
alsof ik er meer mee kan. Ook
de vakken die je daar kunt ge-
ven vind ik leuker, omdat je al
vrij moeilijke onderwerpen
mag behandelen. Het is uitda-
gender.”

Een serie over studenten in en uit
Tilburg. Over hun ambities, erva-
ringen en toekomstdromen.

� Rutger Snijder heeft zijn studie journalistiek afgerond, en is nu aan de
studie tot leraar basisonderwijs begonnen. foto John Schouten/Beeld Werkt

“

IK

De nieuwe Pabo University maakt
teams van basisscholen diverser. Het
onderwijs volgt zo de samenleving.

“

� Vanuit alle Fontys-pabo’s gingen

STUDEER

PABO UNIVERSITY

‘Het is beter je bord niet leeg te eten in Grieks gastgezin’

Meester
en juf ook
masters

BRABANTS DAGBLAD DINSDAG 10 MAART 2015 ONDERWIJS 35

door Johan van Grinsven

TILBURG – Dat kinderen op school
gemakkelijk met andere kinderen
omgaan is niet vanzelfsprekend.
Niet voor niets worden veel kinde-
ren gepest of missen ze de sociale
aansluiting bij de rest van hun leef-
tijdsgenootjes. Mireille van ’t Hoff
en Marie-José Zegers proberen via
een kunstzinnige training kinderen
sociaal vaardiger te maken.

Beide Tilburgse therapeuten heb-
ben de methode Kunst in Contact
met Kinderen (KICK) in diverse
scholen uitgevoerd. Ze zijn on-
langs ook gestart met groepjes in-
dividuele kinderen, buiten de
schoolomgeving. De opzet is ei-
genlijk eenvoudig: de deelnemen-

de kinderen schilderen, tekenen
of boetseren samen. Vanwege dat
samen doen en de positieve sti-
mulans die de kinderen krijgen,
groeit hun zelfvertrouwen. En
daardoor verlopen contacten met
leeftijdsgenootjes makkelijker.
Mireille Van ’t Hoff stelt dat veel
kinderen die sociale vaardigheden
missen zich terugtrekken in zich-
zelf. Ze spelen meestal alleen, op
een spelcomputer bijvoorbeeld.
Maar daardoor wordt hun sociale

redzaamheid niet doorbroken.
Volgens Van ’t Hoff, die als leer-
kracht in het basisonderwijs
heeft gewerkt, is er in het onder-
wijs niet altijd ruimte om kinde-
ren met allerlei problemen de juis-
te aandacht te geven. Daarom is
ze uiteindelijk haar eigen praktijk
begonnen.
„Veel andere methoden zijn erg
verstandelijk gericht, op de cogni-
tieve vaardigheden van kinderen.
Omdat elk kind graag creatief be-
zig is, is KICK veel laagdrempeli-
ger voor hen. Ze werken zo spe-
lend aan hun zelfvertrouwen.”
Een cursus voor kinderen duurt
twaalf bijeenkomsten. Aan het
einde van de training heeft een ex-
positie plaats van de door de deel-
nemers gemaakte kunstwerken.

Deze training is bedoeld voor kin-
deren van 9 tot en met 16 jaar.
KICK is ontwikkeld door orthope-
dagoog en psycholoog Thea Gie-
sen en kunstzinnig therapeut Ma-
rijke de Mare. In het hele land
zijn gecertificeerde KICK-thera-
peuten actief. Door onderzoekers
van het Lectoraat Antroposofi-
sche Gezondheidszorg aan de Ho-
geschool Leiden is de effectiviteit
van de training gemeten en posi-
tief beoordeeld.

geschool Kind en Educatie. „Hoe
groter de diversiteit van een
schoolteam is, hoe beter àlle leer-
lingen hun talenten kunnen ont-
plooien. Daarom willen we ook
meer mannen in het onderwijs;
het is nu een vrouwenberoep. Di-
versiteit wordt van steeds groter
belang in de toekomst, omdat de
samenleving ook steeds diverser
en complexer wordt.”
En dat vraagt dus ook meer van
leerkrachten. Niet voor niets
klinkt de roep - van onder meer
rijksoverheid en onderwijskoe-
pels - om meer docenten in het
basisonderwijs met een masterop-
leiding. Harrie van de Ven: „Daar
geven wij met onze nieuwe oplei-
ding gehoor aan.”
Fontys en universiteit zijn niet
bang dat ze leraren opleiden die
vanwege hun master de ‘gewone’
pabo-afgestudeerden van de ar-
beidsmarkt verdringen.
Van de Ven: „De ene afgestudeer-
de bezit àndere kennis en vaardig-

heden dan de andere, niet per se
bétere. Er zijn in schoolteams lera-
ren met verschillende competen-
ties nodig. Voor welke nieuwe col-
lega een school kiest, hangt af van
de behoeften binnen een team.”
Hij wijst er op dat volgens de ver-
wachtingen vanaf 2016 de werkge-
legenheid in steden weer aan-
trekt. Na 2020 zal het overal ge-
makkelijker zijn om een baan in

het basisonderwijs te vinden. „De
arbeidsmarkt biedt dus ruimte
voor afgestudeerden met verschil-
lende achtergronden.”
Daarnaast zal Pabo University
geen grote aantallen nieuwe leer-
krachten opleiden. In het eerste
jaar kunnen er maximaal dertig
studenten terecht. Van de Ven ver-
wacht op termijn niet boven de
honderd eerstejaars uit te komen.

DEN BOSCH – Een schoolteam in
het basisonderwijs hoort een af-
spiegeling van de samenleving te
zijn, vindt docent Michel van In-
gen van de pabo in Den Bosch.
Dat er weinig vwo’ers als leer-
kracht in basisscholen actief zijn,
is hem al jaren een doorn in het
oog. „Het is goed dat we hen van-
af september met Pabo University
een uitdagende studieoptie bie-
den.”
Hij is zelf niet bij de nieuwe oplei-
ding betrokken; Michel van Ingen
geeft sinds 2006 les aan de ‘gewo-
ne’ pabo in Den Bosch. „Ik geloof
niet dat door deze universitaire
opleiding een soort A- en B-cate-
gorie leerkrachten wordt ge-
creëerd. Dat de ene groep de ande-
re verdringt op de arbeidsmarkt
zie ik dan ook niet gebeuren; het
beoogde studentenaantal van Pa-

bo University lijkt mij daarvoor
ook te laag. Het merendeel van pa-
bostudenten zal gewoon van de
havo en het mbo, de opleiding
voor onderwijsassistent, blijven
komen.”

EINDHOVEN – Marijn Corstens (21)
van de pabo in Eindhoven zou ze-
ker voor Pabo University kiezen
als hij een paar jaar later geboren
zou zijn. Nu volgt de oud-vwo’er
de Pabo Plus, omdat hij een extra
intellectuele uitdaging zocht.
Chemisch ingenieur of leraar ba-
sisonderwijs, tussen die twee stu-
dies twijfelde Marijn Corstens in
zijn laatste jaar vwo. De tweede
optie werd hem ronduit afgera-
den; een vwo’er hoort nu een-
maal niet naar het hbo maar naar
een universiteit te gaan. Toch
heeft hij geen moment spijt van
zijn studiekeuze. „Werken met
kinderen is geweldig.”
Hij vindt de oprichting van Pabo
University een goede zet. Voor
vwo’ers zoals hij. „Dan kun je zo-
wel een praktijkgerichte oplei-
ding doen als toch ook de univer-
sitaire verdieping krijgen. Een ide-
ale combinatie. En als je afgestu-
deerd bent voeg je zeker iets toe
in schoolteams, omdat je extra ba-
gage hebt. In het onderwijs zijn le-
raren met verschillende rollen no-
dig; ik verwacht dat de afgestu-

deerden van Pabo University ver-
nieuwende docenten zullen zijn
en dat is goed.”
Corstens ziet ook een financieel
voordeel voor degenen die Pabo
University kiezen in plaats van bij-
voorbeeld eerst de pabo en dan
een master. „Dat combineren in
één studie van vier jaar is een
stuk goedkoper voor een student
dan eerst vier jaar hbo en daarna
nog eens een jaar masterstudie.”

Deelnemende kinderen
aan de KICK-methode
schilderen, tekenen en
boetseren samen

Cursus voor kinderen duurt
twaalf bijeenkomsten. Aan
het eind is er een expositie
met zelfgemaakte werken

�

� Fontys heeft vijf pabo’s, in Tilburg,
Den Bosch, Veghel, Eindhoven en
Venlo.

� Aan die pabo’s studeren in totaal
zo’n 1.800 studenten.

� Tilburg heeft met 600 studenten
de grootste pabo. Den Bosch
heeft er 350 en Veghel 190.

� De pabo’s hebben in totaal zo’n
tweehonderd medewerkers (in
150 volledige banen).

� De pabo’s verwachten dit jaar
meer dan driehonderd afgestu-
deerden af te leveren. In Tilburg
zo’n honderd, in Den Bosch bijna
zeventig en in Veghel veertig.

� Van de afgestudeerden van vorig
jaar vond 60 procent binnen een
jaar werk in het eigen vak, 30 pro-
cent koos voor een vervolgstudie
en 10 procent maakte een andere
keuze.

�

‘Er ontstaan geen A-
en B-categorie leraren’

afgelopen weken aspirant-studenten een dagje meelopen in basisscholen. foto Joris Buijs/Beeld Werkt

Kunst maakt leerlingen meer sociaal vaardig

‘Pabo University zou
ik gekozen hebben’

� Michel van Ingen

� Peter Antonissen (rechts) en Kurt
van der Sloot. foto Jeroen de Jong

� Marijn Corstens

FONTYS PABO’S


