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Samenvatting 

Het programma Eerst de Klas (EDK) richt zich op excellente academici die maximaal twee 
jaar zijn afgestudeerd. Zij krijgen in dit programma de kans om vier dagen per week op 
een VO-school te werken en opgeleid te worden als docent in combinatie met deelname 
aan een leiderschapprogramma binnen het bedrijfsleven gedurende een dag per week. 

Dit rapport geeft weerslag van de tussentijdse evaluatie van dit programma, welke bestaat 
uit een online enquête, een interviewronde en afsluitende workshop. Hierin kon worden 
gereflecteerd op de enquête- en interviewresultaten en werd nadrukkelijk de blik naar de 
toekomst geventileerd. 

Eerst de Klas is gestart in november 2009. Sinds januari 2010 staat de eerste tranche met 
19 deelnemers voor de klas. In augustus 2010 is een tweede groep van 16 deelnemers 
gestart. Al deze deelnemers zijn nog actief in het programma. Het aantal deelnemende 
bedrijven is in de tweede tranche verdubbeld van 10 naar 21. Daarnaast participeren 20 
scholen in Eerst de Klas. Over het algemeen zijn de betrokken partijen (scholen, bedrijven, 
lerarenopleiding en deelnemers) positief over het programma. 

Sterktes EDK 

- Er heerst een algehele tevredenheid van de betrokken partijen over het 
programma. Meer dan 70% beoordeelt het programma positief. 

- Het programma heeft een toegevoegde waarde voor de onderwijsarbeidsmarkt. 
Deelnemers zouden zonder EDK niet voor het onderwijs hebben gekozen. 

- EDK bereikt een nieuwe doelgroep voor het onderwijs. Een ‘ander type’ docent, 
waarvan de lerarenopleiding zegt dat ze zaken sneller oppikken. 

- Zowel bedrijven, scholen als lerarenopleiding zijn van mening dat de 
selectieprocedure heeft geleid tot een geschikte groep EDK’ers (nog geen uitval), 
met veel potentie. 

- Het bedrijfsleven zegt nadrukkelijk ‘ja’ tegen EDK, getuige een verdubbeling van 
het aantal deelnemende bedrijven. 

- Het programmabureau vertoont een adequaat leer- en luistervermogen om 
verbeterpunten op te pakken. 

Verbeterpunten en aanbevelingen

 Programma 

- Zet het wervingsapparaat effectiever en langer in. Het aantal aanmeldingen in 
tranche 2 heeft 16 in plaats van 40 deelnemers opgeleverd. 

- Richt het werving en selectieproces deels vraaggestuurd in, op basis van 
vacatures/tekortvakken. 

- Maak de excellentie van de EDK’ers beter zichtbaar, om de meerwaarde van de 
EDK’ers beter over het voetlicht te brengen. 

- Breng meer (inhoudelijke) samenhang en afstemming aan tussen de drie EDK-
componenten. 



Scholen 

- Zet EDK’ers naast het verzorgen van lessen ook in op andere gebieden 
(moduleontwikkeling, Gym-plus klassen etc.) voor een duurzame kwaliteitsimpuls. 

- Zorg voor een betere afstemming met de lerarenopleiding, zodat er gezorgd kan 
worden voor meer maatwerk en een betere ontwikkeling van de deelnemers. 

- Heb oog voor de lange termijn tekorten die gaan ontstaan en ontwikkel een meer 
beleidsmatige lange termijn visie op het gebied van de kwaliteit van onderwijs. 
Plaats in dat kader ook EDK’ers voor een niet-tekortvak. 

Lerarenopleiding 

- Vergroot de flexibiliteit voor vakinhoudelijke instroomeisen voor EDK’ers in de 
lerarenopleiding. 

- Zorg  voor een betere afstemming met de scholen om zo tot meer maatwerk te  
komen voor deelnemers. 

Randvoorwaardelijk 

- Werk aan een realistisch uitroltraject van het programma op basis van het actuele 
wervingspotentieel en een behapbaar groeiscenario. 

- Definieer realistische en haalbare programmadoelstellingen en evalueer pas 
grondig als de doelstellingen daadwerkelijk meetbaar zijn. 

- Heb oog voor de onzekerheden met betrekking tot de meerwaarde van het 
programma bij het zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden. Zo is het nog 
vroeg voor scholen om te bepalen of de huidige investering gaat leiden tot 
adequate vakdocenten, die voor langere tijd verbonden blijven aan de school. 



1 Inleiding 

Het programma Eerst de Klas (EDK) richt zich op excellente academici die maximaal twee 
jaar zijn afgestudeerd. Zij krijgen in dit programma de kans om vier dagen per week op 
een VO-school te werken en opgeleid te worden als docent in combinatie met deelname 
aan een leiderschapprogramma binnen het bedrijfsleven gedurende een dag per week. 

Eerst de Klas is opgezet in een situatie die wordt gekenmerkt door een groeiend tekort aan 
met name academisch geschoolde leraren, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Het tekort 
wordt grotendeels veroorzaakt door een hoge mate van vergrijzing onder de huidige 
leraren, een te kleine instroom in de (universitaire) lerarenopleiding en masters gericht op 
educatie (met name bij de bètavakken en talen). Dit tekort leidt tot lesuitval, verhoogde 
werkdruk en organisatorische fricties, maar ook tot een te weinig wetenschappelijke 
attitude en visie onder docenten. Tweedegraads docenten worden nu geacht hun leerlingen 
voor te bereiden op wetenschappelijk onderwijs zonder zelf een academische opleiding te 
hebben genoten. 

Na het verschijnen van het actieplan ‘Leerkracht van Nederland’ en het rapport 
‘Kwaliteitsagenda Krachtig Meesterschap’ zijn er verschillende initiatieven ondernomen om 
meer mensen voor een  baan als leraar te interesseren. Eerst de Klas is één van deze 
initiatieven. Door het potentieel aan academisch gevormde docenten binnen universiteiten 
aan te boren kan de kweekvijver voor docenten beter gevuld worden en kunnen meer 
academici gewonnen worden voor een baan in het onderwijs. Daarnaast creëert het 
programma ook een ander soort docent: een docent die wetenschappelijk geschoold is, 
maar ook verbonden is met het bedrijfsleven en beschikt over goede 
leiderschapskwaliteiten. Eerst de Klas wil het docentschap beter zichtbaar maken als een 
mooie carrièrestart. Het programma wil ook  een bijdrage leveren aan de cultuuromslag die 
scholen in de nabije toekomst moeten gaan realiseren om de kwaliteit van het onderwijs te 
behouden. Het is van belang dat scholen meer en meer buiten de eigen onderwijswereld 
gaan kijken en een cultuur realiseren waarin excellentie wordt gewaardeerd en beloond. 

In het programma participeren naast scholen en overheid ook bedrijven. Bedrijven hebben 
behoefte aan ‘high potentials’ die kunnen uitgroeien tot goede managers. In veel grote 
bedrijven is de inzet van traineeprogramma’s en high potential trajecten een gangbaar 
instrument om jong talent zo goed en gericht mogelijk voor te bereiden op een succesvolle 
carrière in het bedrijfsleven. Met name kwaliteiten gerelateerd aan leiderschap, 
management, mensenkennis en maatschappelijke betrokkenheid vormen daarin een 
centraal element. Anderzijds hebben de bedrijven er alle baat bij dat in de scholen 
academici voor de klas gaan staan, die hun toekomstige werknemers opleiden. 

De eerste tranche van de pilot is in september/oktober 2009 geworven en is na een 
introductie in november/december 2009 per januari 2010 begonnen met lesgeven. De 
tweede tranche is in augustus 2010 gestart en zal in juli 2012 het programma afronden. 
Zoals afgesproken heeft er inmiddels een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Deze 
evaluatie is uitgevoerd door Dialogic, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van 
innovatie. 

In dit rapport wordt een weerslag gegeven van een “rondje” langs de velden, waarbij de 
verschillende gezichtspunten (deelnemer, school, lerarenopleiding, bedrijf en 
programmabureau) zijn meegenomen. De sterke punten alsmede ontwikkelpunten worden 
hiermee vanuit verschillende perspectieven belicht, hetgeen ten goede zal komen aan 
eventuele vervolglichtingen van Eerst de Klas. 



In hoofdstuk 2 wordt beknopt de gehanteerde aanpak geschetst van deze evaluatie, waarin 
de drie hoofdstappen (online enquête, interviews en workshop) nader worden toegelicht. 
Hoofdstuk 3 behandelt het selectietraject van Eerst de Klas. In hoofdstuk 4 worden 
vervolgens de ervaringen met inhoudelijke EDK-componenten behandeld, waarna 
hoofdstuk 5 doorgaat op de contextuele aspecten van het programma. In dit hoofdstuk 
komen onderwerpen aan bod, zoals afstemming tussen verschillende EDK-onderdelen, 
tijdsbelasting, begeleiding van de deelnemers en effectiviteit van het programma. In 
hoofdstuk 6 worden de voornaamste conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. 



2 Aanpak 
Bij de start van het programma is vastgesteld dat Eerst de Klas tussentijds zou worden 
geëvalueerd, in het najaar van 2010. De evaluatie is uitgevoerd door Dialogic in 
samenwerking met het projectteam, projectpartners en experts. In deze evaluatie is 
gekozen voor een gecombineerde aanpak van een online enquête, een interviewronde, 
aangevuld met een interactieve workshop. Het dient opgemerkt te worden dat de 
beschreven conclusies nadrukkelijk weerslag geven van het beeld van ¾ jaar EDK. Bij 
aanvang van de online enquête begon de eerste tranche aan het tweede schooljaar en was 
de tweede tranche net gestart met het programma. 

2.1 Online Enquête 

Om een overzicht te krijgen van de visie van betrokkenen op (de ontwikkeling van) Eerst 
de Klas is in de eerste plaats een online enquête uitgezet onder de deelnemers aan het 
programma (zowel tranche I als tranche II), vertegenwoordigers van de deelnemende VO-
scholen en vertegenwoordigers van de partnerbedrijven. Ook kandidaten die uiteindelijk 
zijn  afgevallen in het selectieproces en niet zijn begonnen aan het programma alsmede  
scholen die uiteindelijk geen Eerst de Klasser (EDK’er) hebben aangenomen zijn bevraagd. 
Het voordeel van het meenemen van deze “controlegroep” is dat hiermee beter zicht kan 
worden verkregen op de overwegingen om al dan niet mee te doen aan het programma. 
Bovendien wordt zo een bredere grondslag verkregen voor een evaluatie van het 
selectieproces. In totaal werd een response rate van 39% gehaald. Voor de partijen die 
daadwerkelijk aan het programma deelnemen lag dit percentage veel hoger (gemiddelde 
response rate 60%). 

Bij de ontwikkeling van de lijst van onderwerpen voor de online enquête en de vertaling 
daarvan in vragenlijsten is Dialogic stapsgewijs te werk gegaan: eerst is er een groslijst 
van (mogelijke) onderwerpen opgesteld, mede op basis van een paar interviews in de 
voorbereidingsfase. Vervolgens is daaruit een selectie gemaakt en is deze selectie vertaald 
naar een vragenlijst voor de online enquête en is deze getoetst bij enkele betrokkenen. 

Vragen die aan de orde zijn gesteld, hebben betrekking op de selectieprocedure, de 
ervaringen met de verschillende programmaonderdelen (lerarenopleiding, lesgeven en het 
leiderschapsprogramma), begeleiding, tijdsinvestering, kruisbestuivingseffecten, 
(veranderingen in) de houding ten opzichte van docentschap en verwachtingen met 
betrekking tot de toekomst (uitstroom naar het onderwijs of bedrijfsleven). 

Het resultaat van deze online enquête is een overzicht van de opvattingen, inschattingen 
en verwachtingen van betrokkenen met betrekking tot het programma Eerst de Klas. Door 
de grote mate van overlap in de vragenlijsten van deelnemers, VO-scholen en 
partnerbedrijven is een breed beeld ontstaan en is vergelijking tussen de doelgroepen 
mogelijk. 

2.2 Interviews 

In aanvulling op de online enquête heeft er een interviewronde plaatsgevonden onder een 
selectie van de stakeholders. Er is gesproken met 5 deelnemers, 4 scholen en 3 bedrijven. 
Daarnaast is er gesproken met de lerarenopleiding, LTP, Arrendi en direct betrokkenen 
vanuit het Platform Bèta Techniek bij het programma. 

Op basis van de oriënterende interviews en de onderwerpen uit de online enquête heeft 
Dialogic, in overeenstemming met de projectleiding, een checklist opgesteld voor de 



interviews. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn onder andere: de 
selectieprocedure, profiel van de EDK’er, begeleiding van de deelnemers, de verschillende 
programmaonderdelen en de aansluiting hiertussen, ervaringen met het beginnend 
docentschap, tijdsbelasting en verwachtingen met betrekking tot toekomstige uitstroom. 

De interviewronde heeft geresulteerd in een reeks gestructureerde interviewverslagen en 
een (overwegend) kwalitatief verslag, waarin wordt gerapporteerd conform de 
onderwerpen in de checklist. De interviewronde geeft een inkleuring aan de resultaten van 
de online enquête (het “verhaal achter de cijfers”). 

2.3 Workshop 

De resultaten van online enquête en interviewronde zijn vervolgens teruggekoppeld aan 
(een selectie van) vertegenwoordigers van de betrokken partijen (deelnemers, scholen, 
bedrijven en de lerarenopleiding), uitgebreid met vertegenwoordigers van de 
projectleiding, in een interactieve workshop. 

Deze workshop was zodanig ingericht dat de deelnemers ruimte hadden om te reflecteren 
op de voornaamste uitkomsten en de vertaling daarvan in termen van aanbevelingen en 
eventuele verbeteropties dan wel suggesties voor aanpassingen in de opzet van het 
programma. 



3 Werving en Selectie 

3.1Kennismaking met EDK-programma 

In zowel de online enquête als de interviews is gevraagd naar de kanalen waarmee de 
betrokkenen in contact zijn gekomen met het programma Eerst de Klas. Zoals zichtbaar in 
figuur 1, zijn de kanalen voor de deelnemers heel  divers. Er is geen dominant kanaal,  
waarmee EDK’ers worden aangetrokken. Het contact verloopt via het programma, de 
opleidingsinstelling waaraan ze zijn afgestudeerd, advertenties in dagbladen (waaronder 
bijvoorbeeld de Metro), nieuwsberichten in de media en via vrienden en/of familie. Voor de 
deelnemers uit tranche II geldt bovendien dat ze via deelnemers uit tranche I in aanraking 
kwamen met het programma Eerst de Klas (“sneeuwbal-effect”). 

Figuur 1: Kanalen waardoor deelnemende partijen aan Eerst de Klas in aanraking met het programma 
zijn gekomen (meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Vermeldingen met minder dan 10% niet 
meegenomen) 

via online advertenties (bijv. Monsterboard) 

scholen  ‐ via relaties 

scholen  ‐ benaderd door kandidaat 

scholen  ‐ via programmabureau 

bedrijven  ‐ via relaties 

bedrijven  ‐ anders 

bedrijven  ‐ via programmabureau 

kandidaten  ‐

kandidaten  ‐ via advertenties in dagbladen 

kandidaten  ‐ via vrienden/familie 

kandidaten  ‐ via de universiteit of HBO‐instelling 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Zowel voor de scholen als voor de bedrijven vormen persoonlijke relaties de dominante 
wijze waarop het contact met EDK is gelegd. Een (kleiner) aantal scholen en bedrijven is 
actief benaderd door het programmabureau. Daarnaast geven scholen aan dat ze via de 
VO-raad gehoord hebben over het programma of benaderd zijn door een deelnemer. 

kandidaten  ‐ via nieuwsberichten in de media 



3.2Motivatie voor deelname aan EDK-programma 

Naast de communicatiekanalen waarmee het EDK-programma onder de aandacht is 
gebracht, wordt de beslissende stap om uiteindelijk deel te nemen aan het EDK-
programma gevormd door de inhoudelijke aantrekkelijkheid/randvoorwaarden van het 
programma. In zowel interviews als online enquête hebben we nadrukkelijk gevraagd naar 
de beweegredenen om te participeren in het programma. Deze vraag hebben we aan zowel 
deelnemers, bedrijven als scholen voorgelegd. 

In figuur 2 is zichtbaar wat de deelnemers aantrok in het programma en waarom ze zich 
voor het programma hebben aangemeld. De motivatie voor deelname blijkt met name de 
combinatie van de onderwijscomponent en het leiderschapsprogramma te zijn geweest. 
Opvallend is dat de kandidaten wisselend denken over het kunnen bijdragen aan het 
terugdringen van het lerarentekort: voor sommigen speelt dit een belangrijke rol in de 
afweging om mee te doen en voor anderen niet. 

Figuur 2: Afwegingen van kandidaten om deel te nemen aan het programma 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

zeer onbelangrijk 

onbelangrijk 

neutraal 

belangrijk 

zeer belangrijk 

weet niet / geenmening 

Uit de interviews wordt het beeld bevestigd dat vooral de combinatie onderwijs 
leiderschapsprogramma aantrekt. Aangezien de kandidaten recent zijn afgestudeerd en 
weinig werkervaring hebben, biedt EDK de kans om in korte tijd verschillende werelden 
van potentiële werkgevers te ervaren. De meerderheid van de deelnemers (77%) geeft 
aan dat ze zonder het programma Eerst de Klas niet voor de klas had gestaan. Vaak 
simpelweg omdat het niet in ze opgekomen was. Het programma geeft hen de kans om 
zich te oriënteren op de mogelijkheid om in het onderwijs te gaan werken, zonder daarbij 
de deur naar het bedrijfsleven dicht te trekken. Daarnaast spelen ook de gunstige 
secundaire arbeidsvoorwaarden (een betaalde lerarenopleiding) een rol in de afwegingen 
van de deelnemers om wel of niet deel te nemen.  

Scholen blijken om verschillende redenen deel te nemen aan het programma Eerst de Klas 
(zie figuur 3). De meeste scholen zien het programma Eerst de Klas als een mogelijkheid 
om vacatures in te vullen en/of docenten aan te trekken voor tekortvakken. Voor deze 



scholen is het van belang dat een EDK’er past binnen de formatie. Aan de andere kant 
worden de motivaties eveneens gezocht vanuit een minder “pragmatische” argumentatie. 
In het algemeen schatten scholen het bredere doel van meer academici in het onderwijs op 
waarde. 

Figuur 3: Afwegingen van scholen om deel te nemen aan Eerst de Klas 

Scholen die uiteindelijk niet deelnemen geven veelal aan dat dit komt, omdat hun 
vacatures niet matchen met het aanbod. Ook zijn er scholen die besluiten niet deel te 
nemen, omdat het programma uiteindelijk te hoge kosten met zich meebrengt. Andere 
scholen doen juist mee, omdat het totaalpakket van een EDK’er goedkoper is dan een 
regulier personeelslid. Een mogelijke verklaring voor deze wisselende meningen is dat deze 
scholen uit verschillende tranches komen. In tranche II van het programma Eerst de Klas 
is de financiering dusdanig aangepast dat scholen wordt gevraagd om in het tweede jaar 
van het traject één verlofdag per week voor het leiderschapsprogramma zelf te financieren. 
Deze dag werd in tranche I nog gecompenseerd. Dit heeft een grote rol gespeeld bij 
scholen van tranche II in hun afwegingen om wel of niet deel te nemen aan het 
programma (zie figuur 4). De scholen vinden het vreemd dat de financiële voorwaarden 
tijdens het programma (zo drastisch) gewijzigd zijn in hun nadeel. 

Figuur 4: Hoe belangrijk is de verandering van de financieringsvoorwaarden voor de scholen? 
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De voornaamste reden voor de bedrijven om deel te nemen aan het programma is 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven willen graag bijdragen aan het 
lerarentekort en aan de kwaliteit van de leraren. Daarnaast is samenwerking met andere 



partijen belangrijk en in mindere mate ook het creëren van een stukje naamsbekendheid. 
Laatstgenoemde speelt bij grote bedrijven in mindere mate een rol, aangezien zij hiervoor 
andere alternatieven hebben. Financiële afwegingen blijken geen grote rol te spelen, maar 
tijdsafwegingen daarentegen wel. Opvallend is dat de bedrijven wisselend denken over het 
belang van de meerwaarde van de EDK’er en de mogelijkheid om via EDK in contact te 
komen met talentvolle potentiële werknemers (zie figuur 5). 

Figuur 5: Afwegingen van bedrijven om wel of niet deel te nemen aan Eerst de Klas 

De bedrijven hebben het programma Eerst de Klas voornamelijk ondergebracht onder HRM 
(60%) en Talentontwikkeling (30%). De overige 10% is divers verdeeld, maar valt veelal 
onder de verantwoordelijkheid van het managementteam. Het feit dat het EDK-programma 
bij het merendeel van de bedrijven bij HRM is ingedeeld, kan de vraag oproepen of 
bedrijven een “recruitment bril” op hebben. Deze indeling blijkt echter niet voort te komen 
uit recruitment overwegingen maar meer uit een begeleidingsoogpunt. De deelnemers 
ervaren dan ook niet of slechts in beperkte mate dat de bedrijven deelnemen in het EDK-
programma om te rekruteren.  

Sinds de start van EDK is het aantal participerende bedrijven gegroeid van 10 naar 21. Er 
komen nog steeds nieuwe bedrijven bij. Dit bevestigt het positieve beeld dat de bedrijven 
van het programma en de bijdrage die zij daaraan kunnen leveren hebben. 

3.3 Selectieprocedure 

De eerste stap in de selectieprocedure voor het EDK-programma bestaat uit het schrijven 
van een motivatiebrief. Vervolgens is er een eerste selectiedag, waarbij de deelnemers een 
IQ- en persoonlijkheidstest maken. Op deze dag maken de deelnemers ook een 
groepsopdracht en moeten ze een zelfreflectieopdracht doen. Vervolgens is er een tweede 
selectiedag waarbij de kandidaten een proefles moeten voorbereiden en geven (zie tabel 1 
voor een overzicht van de selectiestappen in de twee tranches). In de eerste tranche was 
het doel om met 20 deelnemers te starten. Met 19 deelnemers mag gezegd worden dat 
deze doelstelling is behaald. 



Tabel 1: Overzicht uitval per onderdeel in de selectieprocedure 

Tranche I  

Aantal sollicitanten 81 
22 afgewezen op basis van sollicitatiebrief/essay/studieresultaten en 
studieachtergrond  

Na controle studie ULO 59 9 kandidaten zijn niet gekomen op de eerste selectiedag 

Aanwezig op selectiedag 1 50 18 kandidaten zijn afgevallen op basis van de eerste selectiedag 

Aanwezig op selectiedag 2 32 

13 kandidaten zijn afgevallen op basis van de tweede 
selectiedag/mismatch lerarenopleiding/het niet kunnen vinden van een 
school 

Gestart 19 19 kandidaten gestart  met het programma 

Tranche II 

Aantal sollicitanten 111 
30 kandidaten afgewezen op basis van 
sollicitatiebrief/essay/studieresultaten en studieachtergrond 

Na schriftelijke check 81 18 kandidaten afgewezen omdat studie niet matcht met lerarenopleiding 

Na controle studie ULO 63 5 kandidaten niet gekomen op eerste selectiedag 

Aanwezig op selectiedag 1 58 18 kandidaten afgewezen op basis van selectiedag  1 

Aanwezig op selectiedag 2 40 13 kandidaten afgewezen op basis van selectiedag 2 

Geselecteerd 27 
9 kandidaten hebben zich teruggetrokken vanwege een andere baan, 2 
kandidaten hebben geen school gevonden 

Gestart 16 16 kandidaten gestart met het programma 

Ter illustratie: in de tweede tranche hebben 111 kandidaten gesolliciteerd. Daarvan zijn er 
30 afgewezen op basis van hun brief en/of omdat ze niet voldeden aan de instroomeisen 
(deelnemers mogen niet langer dan twee jaar afgestudeerd zijn en moeten gemiddeld een 
7,5 (bèta 7.0) hebben behaald voor hun studieresultaten). Daarbij sloot hun studie ook 
vaak niet aan op een schoolvak (o.a. Communicatie, Psychologie, Onderwijskunde, 
Rechten, Bouwkunde, Industrial Design, Liberal Arts & Sciences, Algemene 
Cultuurwetenschappen, Telematica en American Studies). 

Uit de groep die voldeed aan de randvoorwaarden zijn vervolgens nogmaals 18 kandidaten 
afgewezen omdat ze niet toegelaten werden tot de lerarenopleiding. Nog eens 18 
kandidaten zijn afgewezen op basis van de eerste selectiedag (waar ook nog eens 5 
kandidaten niet zijn komen opdagen). Op basis van de tweede selectiedag werden 13 
kandidaten afgewezen. Uiteindelijk zijn er in deze tranche 27 kandidaten geschikt 
bevonden voor het programma Eerst de Klas. Hiervan hebben 9 kandidaten zich 
teruggetrokken vanwege een andere baan (zoals o.a. een promotieplaats, een traineeship 
bij een bedrijf en 3 maal een Rijkstraineeship) of het willen doorleren voor een tweede 
master. Daarnaast konden 2 deelnemers niet starten, omdat ze geen school konden 
vinden. Uiteindelijk zijn er 16 deelnemers gestart in de tweede tranche. 

Opvallend is dat dit aantal lager ligt dan in tranche I. Deels kan dit verklaard worden door 
de korte wervingsperiode die vooraf ging aan deze tranche. Pas in maart kreeg het 
programmabureau een ‘go’ voor een tweede tranche, waardoor er toen pas begonnen kon 
worden met werven. Daarbij is het nog een relatief nieuw, en dus onbekend, programma 
wat het extra moeilijk maakt om het onder de aandacht te brengen. Ook speelde mee dat 
er weinig kandidaten zich melden met een achtergrond (studie) in een tekortvak. Dit is een 
knelpunt, want juist deze kandidaten sluiten goed aan bij de vraag van scholen en voldoen 
eenvoudig aan de instroomeisen van de lerarenopleiding. Mogelijk hebben de gewijzigde 
arbeidsvoorwaarden voor de deelnemers (in tranche II starten de deelnemers met een 
aanstelling voor vier dagen in plaats van vijf dagen) potentiële sollicitanten weerhouden 
van een sollicitatie. 



3.3.1 Deelnemers 

Het merendeel van de deelnemers vond de selectieprocedure van tevoren helder op één 
punt na. Uit de interviews is naar voren gekomen dat de indruk werd gewekt dat het 
vinden van een school, nadat de gehele selectieprocedure was doorlopen, slechts een 
formaliteit zou zijn. Er is uiteindelijk toch nog een aantal deelnemers dat moeite heeft 
gehad met het vinden van een school en ook zijn er twee deelnemers afgevallen omdat ze 
geen school konden vinden. Dit beeld is in de ogen van sommige deelnemers niet goed 
neergezet. Het vinden van een school zou nog nadrukkelijker onderdeel moeten zijn van 
het selectieproces, maar men is vooral van mening dat het EDK-programma hierop zou 
kunnen anticiperen door bijvoorbeeld meer contacten met scholen te leggen of deelnemers 
voor te sorteren op tekortvakken. 

De deelnemers zijn door de bank genomen tevreden over de selectiecriteria (zie figuur 6). 
Het enige puntje van kritiek is dat een deel van de kandidaten aangeeft er niet van 
overtuigd te zijn, dat de selectie op academische excellentie (kandidaten moeten 
gemiddeld een 7,5 hebben behaald (bèta 7.0) en worden ook geacht een IQ test te maken) 
aansluit bij de benodigde vaardigheden voor het lesgeven. Deze criteria worden over het 
algemeen wel als relevant beschouwd voor het leiderschapsprogramma. Een persoonlijk 
gesprek (sollicitatie/intake) wordt vrijwel unaniem in de selectieprocedure gemist. Over het 
algemeen vond meer dan 60% van de deelnemers de termijnen van de inschrijfperiode en 
selectieprocedure goed. 

Figuur 6: Relevantie selectiecriteria voor de verscheidene programmaonderdelen 
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Over het algemeen voldeed de selectieprocedure dus aan de verwachtingen van de 
kandidaten. Het niveau lag hoog, maar dat werd niet als vervelend ervaren. De deelnemers 
zijn van mening dat kwaliteit leidend moet zijn in de selectieprocedure. 

De scholen en de bedrijven zijn tevreden over de selectieprocedure van het programma. 
Scholen geven aan dat ze het goed vinden dat er niet alleen naar academische kwaliteiten 
gekeken wordt: een goede academicus maakt nog geen goede docent. Daarom wordt 
vooral de tweede selectiedag, waarop de kandidaten een proefles hebben gegeven, door 
scholen als zeer relevant ervaren. Alle betrokkenen zijn tevreden over het niveau 
(intellectueel, leidinggevend en didactisch) van de uiteindelijk geselecteerde EDK’ers. 

In de online enquête en praktisch alle interviews onder zowel bedrijven, deelnemers als 
scholen is echter kritiek geuit op de lerarenopleiding. De lerarenopleiding zou tamelijk 
rigide en star omgaan met de inhoudelijke toelatingseisen van de lerarenopleiding. Enkele 
voorbeelden die zijn aangehaald: 



- Een universitair afgestudeerde kandidaat Bouwkunde die niet werd toegelaten voor 
het geven van Onderzoek & Ontwerpen (O&O). 

- Een universitair afgestudeerde kandidaat Bedrijfskunde die niet werd toegelaten 
voor het geven van Economie. 

- Een universitair afgestudeerde kandidaat Marketing Management die niet werd 
toegelaten voor het geven van Economie. 

- Een universitair afgestudeerde kandidaat Industrieel Ontwerpen, die niet werd 
toegelaten voor het geven van Natuurkunde. 

Onder de geïnterviewde deelnemers bestaat grote verontwaardiging omtrent deze 
afwijzingen, maar ook de scholen en bedrijven hebben zich hierover kritisch uitgelaten. In 
de praktijk geeft een aantal kandidaten evengoed het vak van hun voorkeur op de scholen, 
ondanks dat ze formeel niet worden toegelaten tot de eerstegraads lerarenopleiding van dit 
vak. De kandidaten zelf geven aan dat voor elk schoolvak geldt dat het inlezen in de 
materie van het schoolvak noodzakelijk is, bijgevolg wordt de inhoudelijke mismatch door 
de lerarenopleidingen overschat. Er zou meer gekeken moeten worden naar het potentieel 
van de kandidaten en maatwerk geboden moeten worden aan de EDK’ers. Vakdeficiënties 
zouden bijvoorbeeld over een langere tijd weggewerkt kunnen worden. Bovendien is er bij 
de eerste tranche geconstateerd dat tussen de lerarenopleidingen verschillen zijn in de 
soepelheid waarmee ingangseisen worden gehanteerd. 

Bij de tweede tranche zijn de lerarenopleidingen gezamenlijk (samen met de scholen) 
vooraf bij de selectie betrokken. Het IVLOS geeft aan dat bij de tweede tranche al 
uitzonderingen zijn gemaakt voor de groep EDK’ers. Op korte termijn wordt met het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besproken wat de mogelijkheden 
zijn voor het creëren van een bevoegdheid voor het vak Onderzoek & Ontwerpen. Wel 
geven de lerarenopleidingen te kennen dat er grenzen zijn aan de flexibiliteit. De 
lerarenopleidingen moet uiteindelijk garant staan voor de kwaliteit van de afgestudeerde 
docenten. 

3.3.2 Afvallers 

In de online enquête is naast de uiteindelijk geselecteerde deelnemers, ook een aantal 
afvallers bereid geweest om hun visie op het selectieproces te delen. 

Het blijkt dat vooral de kandidaten die na de eerste selectiedag afgevallen zijn, vinden dat 
dit onterecht was. Afvallers na de tweede selectiedag kunnen zich hier beter in vinden (zie 
figuur 7A en B). Waarschijnlijk kan dit verklaard worden doordat de eerste selectiedag zich 
richt op de academische kwaliteiten. De eerste selectiedag is er vooral voor bedoeld om de 
excellente academici eruit te filteren en nog niet om de onderwijscapaciteiten te 
beoordelen. Dit vinden de afvallers jammer. Zij vinden zichzelf toch geschikt om deel te 
nemen aan het programma en zijn van mening dat zij zowel lesgevende capaciteiten als 
leidinggevende capaciteiten zouden kunnen ontwikkelen. 

Na de twee selectiedagen blijft een groep over die in principe geschikt is voor het 
programma. Hiervan zijn in tranche II toch nog kandidaten afgevallen doordat ze een 
andere baan hebben gekozen (waaronder o.a. drie maal een Rijkstraineeship), toch wilden 
verder studeren, of omdat ze geen school konden vinden. Dat het programma concurreert 
met bijvoorbeeld een Rijkstraineeship is een goed teken. Blijkbaar trekt het programma 
deelnemers van een hoog niveau aan die ook gewild zijn bij andere programma’s. 



Figuur 7A: In hoeverre vinden kandidaten die na de eerste selectiedag afgevallen zijn dit terecht? 
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Figuur 7b: In hoeverre vinden kandidaten die na de tweede selectiedag afgevallen zijn dit terecht? 
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Het plaatsen van EDK’ers voor een niet tekortvak blijkt lastig te zijn. Dit is teleurstellend 
voor de EDK’ers en ook voor de doelstellingen van het programma: meer academici voor 
de klas en het beroep van leraar promoten. Daarnaast wordt ook een “ander type” docent 
aangeboord, hetgeen door scholen nog niet zichtbaar wordt meegewogen. Dit roept de 
vraag op of er niet meer gericht op tekortvakken zou moeten worden geworven, of dat 
scholen de mogelijkheid moet worden geboden om EDK’ers ook op andere vlakken dan 
onderwijs binnen de school in te zetten 



4 Inhoudelijke onderdelen 


4.1 Voor de klas 

Het programma van Eerst de Klas start met een algemeen introductieprogramma, waarin 
de deelnemers worden voorbereid op het lesgeven. De opzet hiervan is, na feedback van 
de deelnemers, enigszins gewijzigd voor de tweede tranche. Met name de switch naar een 
meer praktijkgerichte insteek aan het begin van de introductie sloot beter aan op het 
lesgeven. Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden over het introductieprogramma. 
Ook de scholen (voor zover die daar zicht op hebben) zijn tevreden over het 
introductieprogramma dat aangeboden wordt aan de deelnemers (zie figuur 8).  

Figuur 8: Tevredenheid over de kwaliteit van het introductieprogramma 
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In het eerste jaar van EDK, staan de deelnemers drie dagen per week voor de klas. In het 
tweede jaar komt hier een dag bij, aangezien de deelnemers op dat moment de 
lerarenopleiding hebben afgerond. Het feitelijke doceren valt de deelnemers zwaar. Bijna 
60% van de deelnemers geeft aan dat het lesgeven zwaarder is dan aanvankelijk gedacht. 
Vooral in de eerste maanden is het bijzonder pittig. Wel vindt men het doceren over het 
algemeen erg boeiend, hoewel enkele deelnemers wel hadden gehoopt iets meer 
vakinhoud kwijt te kunnen. 

De scholen uiten zich over het algemeen tevreden over de voortgang van de EDK’er met 
betrekking tot het lesgeven. In een enkel geval vindt de school dat het voor de klas staan 
de EDK’er minder goed afgaat (zie figuur 9). 

Figuur 9: De school is tevreden met de lescapaciteiten van de EDK’er 
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Meer onenigheid bestaat over de vraag of het verantwoord is om een EDK’er direct drie 
hele dagen voor de klas te zetten. Een groot deel van de scholen (40%) geeft aan dat dit 
onverantwoord is (zie figuur 10). 

Figuur 10: In hoeverre zijn scholen van mening dat het didactisch onverantwoord is om een EDK’er 
direct hele dagen voor de klas te zetten? 
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In de praktijk gaan scholen dan ook zeer verschillend om met de inzet van de EDK’er. Op 
sommige scholen loopt de EDK’er de eerste weken of zelfs maandenlang mee met een 
ervaren docent of wordt de EDK’er alleen ingezet op zogenaamde ‘vrije uren’. Op andere 
scholen wordt de EDK’er direct voor de klas gezet. Een korte inwerkperiode wordt over het 
algemeen door scholen en deelnemers als waardevol gezien. Een goede opleidingsstructuur 
helpt de EDK’ers om zich snel te ontwikkelen en zich prettig te voelen voor de klas. 

4.2 Lerarenopleiding 

De deelnemers aan het programma Eerst de  Klas volgen een dag in de week de  
lerarenopleiding. EDK’ers ervaren deze opleidingsdag verschillend. Ze hechten met name 
veel waarde aan deze dag omdat de groep dan bij elkaar is en men ervaringen kan 
uitwisselen met betrekking tot het lesgeven. Een deel van de deelnemers zet vraagtekens 
bij het niveau van de theorie in de opleiding en het niveau van de opdrachten (zie figuur 
11).  

Figuur 11: Tevredenheid van de EDK’ers over de lerarenopleiding 
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Van de scholen is 45% van de scholen tevreden met het niveau van de lerarenopleiding. 
Zowel bij scholen als bij deelnemers bestaat de vraag of het programma van de 
lerarenopleiding meer op maat aangeboden kan worden aan de EDK’ers. Afstemming met 
het leiderschapsprogramma, met betrekking tot opdrachten, zou een mogelijke eerste start 
zijn. Aan de andere kant geven de deelnemers ook wel aan dat dit praktisch lastig te 
realiseren is. Meer afstemming tussen scholen en lerarenopleiding zou ook tot meer 
maatwerk kunnen leiden. 

De lerarenopleiding (IVLOS) zelf geeft aan op communicatief gebied verschillen te zien 
tussen EDK’ers en de overige studenten in het voordeel van de EDK’ers. Vooral naarmate 
het programma vordert in de tijd, worden de verschillen tussen EDK’ers en niet EDK’ers 
zichtbaar. De EDK-groep pakt dingen sneller op en is meer oplossingsgericht. 

De lerarenopleiding uit (net als veel scholen) wel de zorg dat de werklast enorm hoog ligt 
voor de EDK’ers. Er ligt bijzonder veel (voor sommigen te veel) werkdruk bij de 
deelnemers, hetgeen tot een groot afbreukrisico leidt. Het IVLOS zou daarom graag zien 
dat de druk om een EDK’er binnen een jaar zijn bevoegdheid te laten halen wordt 
verlaagd. 

4.3 Leiderschapsprogramma 

Naast de lerarenopleiding en het lesgeven, volgt de EDK’er één dag in de week een 
leiderschapsprogramma. Aangezien de EDK’ers uit de tweede tranche ten tijde van de 
online enquête nog niet waren begonnen met dit onderdeel zijn de gegevens alleen van 
toepassing op de eerste tranche. 

Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden over het niveau van het 
leiderschapsprogramma, maar zijn de meningen iets meer verdeeld over de relevantie 
hiervan (zie figuur 12). 

Figuur 12: Tevredenheid van de EDK’ers over het leiderschapsprogramma 
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De bedrijven hebben het leiderschapsprogramma heel verschillend ingericht. In een aantal 
gevallen voldoet deze inrichting niet aan de verwachtingen van de deelnemers. Deze 
deelnemers hadden gehoopt meer van het bedrijfsleven mee te krijgen, vooral als het gaat 
om de dagelijkse praktijk in het bedrijf. 

Het merendeel van de scholen geeft aan niet te weten wat het leiderschapsprogramma 
inhoudt (zie figuur 13). Desondanks bestaat er wel een grote behoefte om hier meer te 



weten over te komen en om meer interactie te bewerkstelligen tussen de scholen en de 
bedrijven. Deze wisselwerking is nu nog te beperkt. 

Figuur 13: Tevredenheid van de scholen met het leiderschapsprogramma 
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De bedrijven zelf zijn tevreden over het leiderschapsprogramma. Toch zien zij ook dat er 
verschillen zijn tussen de bedrijven en er verbeteringen mogelijk zijn. Bedrijven geven aan 
daarbij behoefte te hebben aan meer sturing/communicatie bij de voorbereidingen, zodat 
ze beter weten wat er van hen verwacht wordt. Bij de tweede tranche is hier inmiddels 
meer materiaal voor beschikbaar. Ook wordt vanuit de bedrijven aangegeven dat één dag 
in de week eigenlijk te weinig is om een goede opdracht neer te kunnen zetten voor de 
EDK’ers. Liever zouden de bedrijven een langere periode het leiderschapsprogramma 
geven of een aaneengesloten periode van een aantal weken. 

De meerwaarde van de EDK’er blijkt voor de bedrijven redelijk beperkt. De opdracht die de 
EDK’ers uitvoeren binnen de bedrijven heeft weinig relevantie voor de bedrijven zelf. Het 
programmabureau stuurt bij de tweede tranche bij de bedrijven wel aan op opdrachten die 
deze meerwaarde wel hebben. Op de vraag of samenwerking met het EDK-programma de 
ontwikkeling van de eigen medewerkers bevordert is het antwoord sterk bedrijfsafhankelijk 
(zie figuur 14). Blijkbaar zien sommige bedrijven hier wel en sommige geen toegevoegde 
waarde. 

Figuur 14: Meerwaarde leiderschapsprogramma Eerst de Klas voor bedrijven 
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Het niveau van de EDK’ers voldoet wel aan de eisen die de bedrijven stellen aan potentiële 
werknemers. Het programma is dus geschikt voor bedrijven om in contact te komen met 
high potentials die wellicht later kunnen instromen in het bedrijf. 



4.4 Het totale programma 

Over het algemeen zijn alle betrokken partijen positief over het programma (zie figuur 15). 
Enkele deelnemers zijn niet tevreden met het programma, wat veelal komt doordat het 
lesgeven hen heel zwaar valt of doordat het leiderschapsprogramma niet voldoet aan de 
verwachtingen. Zo geven enkele deelnemers aan dat de nadruk in het programma naar 
hun mening te veel ligt op de onderwijscomponent. Ook geven sommige scholen aan 
minder tevreden te zijn met het programma. Vaak is de meerwaarde van de EDK’er ten 
opzichte van een Leraar in Opleiding (LIO) of Docent in Opleiding (DIO) voor de school niet 
duidelijk. Hierbij moet opgemerkt worden dat voor scholen de meerwaarde voor een groot 
deel afhangt van hoe lang een EDK’er nog op de school blijft. Dit zal de toekomst uitwijzen. 
Bedrijven zijn vrijwel allemaal tevreden. De voortgang van de EDK’er wordt door zowel 
scholen als bedrijven over het algemeen positief beoordeeld. 

Figuur 15: Tevredenheid met het totale programma 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

EDK'ers scholen bedrijven 

zeer ontevreden 

ontevreden 

neutraal 

tevreden 

zeer tevreden 

weet niet / geen mening 

De meerderheid van de scholen en bedrijven geeft aan ook in de toekomst weer deel te 
willen nemen aan een (soortgelijk) EDK programma. Een deel van de scholen geeft daarbij 
wel aan dat dit afhankelijk is van de formatie en daarmee dus van de vakken die de EDK’er 
geeft. Ook kosten spelen een belangrijke rol in de afweging om in de toekomst wederom 
deel te nemen. 



5 Programma context 

5.1 Afstemming verschillende onderdelen EDK 

Met het programma Eerst de Klas wordt ingezet op het inspelen op de behoefte aan meer 
docenten met een academische opleiding, maar vooral ook betere leiders. De 
achterliggende gedachte is dat een goede leider in zekere zin een leraar is voor 
medewerkers en collega’s. Deze visie lijkt gedeeld te worden door de betrokkenen bij het 
programma. 55% van de respondenten van de online enquête is het eens of zeer eens met 
de stelling dat de ervaring die de EDK’er opdoet in het bedrijfsleven een meerwaarde heeft 
voor zijn lespraktijk. 

Figuur 16: De ervaring die de deelnemer opdoet in het bedrijfsleven heeft meerwaarde voor zijn 
lespraktijk 
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De betrokkenen vinden de doelstelling van het programma (verbinding onderwijs – 
bedrijfsleven) dus waardevol. Zij zien ook overlap in de benodigde competenties als leider 
en als leraar. Echter, in de uitvoering blijkt verbetering mogelijk te zijn in de afstemming 
tussen de verschillende componenten. Zo ontbreekt voor deelnemers de rode draad van 
het programma. De verschillende programmaonderdelen staan los van elkaar. Met name 
wordt aangegeven dat de bedrijvencomponent los staat van de onderwijscomponent. Zo 
geeft bijna de helft van de deelnemers uit tranche I aan dat het leiderschapsprogramma 
momenteel niet goed aansluit bij de benodigde onderwijscompetenties (zie figuur 17). De 
tranche II deelnemers staan hier positiever tegenover. 

Zoals eerder al genoemd, geven de scholen aan weinig zicht te hebben op het 
leiderschapsprogramma, terwijl dit wel gewenst is. Interactie tussen bedrijven en scholen 
ontbreekt. Ook is er behoefte aan meer afstemming tussen de lerarenopleiding en het 
leiderschapsprogramma, zodat onnodige overlap in bijvoorbeeld opdrachten kan worden 
vermeden. Ook afstemming tussen de lerarenopleiding en de scholen is wenselijk. Door het 
programma wordt wel opgemerkt dat partijen, in het bijzonder bedrijven en scholen, ook 
een eigen verantwoordelijkheid dienen te pakken ten aanzien van deze afstemming. Het 
afvaardigen van wisselende contactpersonen draagt hier niet aan bij. 



Figuur 17: Het leiderschapsprogramma sluit goed aan bij de ontwikkeling van onderwijscompetenties 
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Voor sommige deelnemers is het leiderschapsprogramma nu ietwat te summier. Bovendien 
is het leiderschapsprogramma minder strak vormgegeven dan het onderwijsgedeelte. In 
dat licht zou het leiderschapsprogramma iets meer uitgewerkt kunnen worden (nu zijn er 
alleen richtlijnen). Dit is ook van belang aangezien er drie partijen betrokken zijn bij de 
invulling van de masterclasses. Daarentegen geeft wel een groot aantal EDK’ers aan dat 
het niveau van het leiderschapsprogramma hoger ligt dan het niveau van de 
lerarenopleiding. 

5.2 Begeleiding 

Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden over de begeleiding die ze krijgen binnen 
het programma (zie figuur 18). Vooral de begeleiding vanuit de lerarenopleiding en het 
bedrijfsleven wordt positief ervaren. De begeleiding vanuit de school wordt wisselender 
beoordeeld, wat verklaard kan worden door de grote verschillen in 
begeleiding/inwerkperiode tussen de scholen. Sommige deelnemers worden intensief 
begeleid in de beginperiode, in tegenstelling tot andere EDK’ers die direct voor de klas zijn 
gezet. Een inwerkperiode waarin men intensiever wordt begeleid, wordt als positief ervaren 
door de deelnemers. 

Figuur 18: In hoeverre is de kandidaat tevreden met de begeleiding 
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Het contact met de projectleiding (Platform Bèta Techniek) wordt wisselend beoordeeld. Dit 
kan verklaard worden door het feit dat de eerste tranche nog wat opstartproblemen kende, 
waarbij niet altijd duidelijk werd gecommuniceerd. De communicatie is in de tweede 
tranche verbeterd. 

Voor de monitoring van de ontwikkeling van de deelnemers op de verschillende 
competenties en in de lerarenopleiding wordt gebruik gemaakt van een personal portal. 
Deze portal is toegankelijk voor alle deelnemers en mentoren/docenten die werken met de 
desbetreffende deelnemer. In de beoordeling van deze portal is ook een groot verschil 
zichtbaar tussen de deelnemers uit tranche I en tranche II (zie figuur 19). Dit kan 
wederom verklaard worden door de opstartproblemen die men ondervond. Zo was de 
portal in tranche I niet voor alle mentoren beschikbaar en functioneerde de portal niet naar 
behoren. Inmiddels zijn de technische mankementen opgelost. 

Figuur 19: Tevredenheid met de personal portal 
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Ook de scholen en bedrijven is gevraagd naar hun mening over de begeleiding. Enkele 
scholen zijn van mening dat de begeleiding vanuit de lerarenopleiding beter kan. Zo is in 
veel gevallen weinig contact tussen de begeleider vanuit de lerarenopleiding en de 
mentoren op de scholen. Het is opvallend dat er tussen de bedrijven en scholen helemaal 
geen afstemming plaatsvindt en dus evenmin qua begeleiding. Zowel scholen als bedrijven 
zijn over het algemeen tevreden over de begeleiding die ze krijgen vanuit de projectleiding 
van Eerst de Klas (zie figuur 20). 



Figuur 20: In hoeverre zijn de scholen en bedrijven tevreden met de begeleiding? 
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5.3 Tijdsbesteding 

Het programma Eerst de Klas blijkt voor deelnemers een zwaar programma qua 
tijdsbelasting. Zo besteedt een deelnemer uit tranche I gemiddeld 52,8 uur per week aan 
het programma (inclusief voor- en nawerk). Dit ligt voor tranche II iets lager, maar hierbij 
moet opgemerkt worden dat op het moment van het afnemen van de online enquête voor 
deze groep deelnemers het leiderschapsprogramma nog niet was begonnen, maar zij op de 
vrijdagen introductiebijeenkomsten hadden. Uiteraard zit er ook verschil in tijdsbesteding 
in de verschillende fases van het programma. Maar over het algemeen ligt de tijdsbelasting 
hoger dan de deelnemers van te voren hadden gedacht. 

Figuur 21: Tijdsbesteding in uren per week per activiteit uitgesplitst naar tranche 
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Met name de lerarenopleiding en het lesgeven kost meer tijd dan gedacht. De deelnemers 
zijn van mening dat de tijd die voor deze onderdelen staat ingepland te weinig is voor de 
activiteiten die ze moeten doen. Door het gebrek aan tijd kan bijvoorbeeld de theorie van 
de lerarenopleiding niet verwerkt worden: er is weinig tijd voor reflectie. Waardevol is 
daarom te kijken naar mogelijke afstemming tussen de lerarenopleiding en 
leiderschapsprogramma om overlap in opdrachten te voorkomen en zodoende tijd te 



besparen. Ook afstemming tussen de lerarenopleiding en scholen, zou tot meer maatwerk 
kunnen leiden. 

Figuur 22: De activiteiten per onderdeel uit tranche 1 zijn uit te voeren in de daarvoor gestelde tijd 
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Ook scholen en bedrijven zijn meer tijd kwijt met het programma dan ze van te voren 
hadden gedacht. Met name de bedrijven hebben zich hierop verkeken (zie figuur 23). 

Figuur 23: De werkelijke tijdsinvestering voor de begeleiding van de EDK’er is meer dan oorspronkelijk 
gepland 
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Al met al blijkt het programma Eerst de Klas voor alle betrokkenen een intensief 
programma. 

5.4 Effectiviteit programma 

5.4.1 Toegevoegde waarde van programma 

Interessant is om te kijken of deelnemers zonder dit programma ook voor de klas hadden 
gestaan. Een groot deel van de deelnemers (77%) geeft aan dat dit niet het geval was 
geweest. Het programma draagt dus beslist bij aan het werven van geschikte academici 
die normaal gesproken niet zouden denken aan een baan in het onderwijs. 



Daarnaast blijkt dat de relatieve meerwaarde voor de arbeidsmarkt in tekortvakken, 
ondanks de kleinschaligheid van het programma, al substantieel is. In tabel 2 hieronder is 
het totaal aan afgestudeerden aan de eerstegraads lerarenopleidingen weergegeven. Het 
gaat hier om de som van het aantal uitgegeven diploma’s voor een eerstegraads 
bevoegdheid aan de: (1) Universiteit Leiden, (2) Universiteit Utrecht, (3) Universiteit 
Groningen, (4) Universiteit van Amsterdam, (5) Vrije Universiteit. (6) Radboud Universiteit 
Nijmegen, (7) Universiteit van Twente. In de tabel zijn enkel de uitgegeven diploma’s 
weergegeven voor drie “typische tekortvakken”: Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. 
Ook is een rij opgenomen met de opleiding Science Education and Communication, 
aangezien deze track (althans de education variant) ook opleidt tot eerstegraads docent in 
de voornoemde vakken. 

Tabel 2: Aantal uitgegeven diploma’s aan eerstegraads lerarenopleidingen 2006 t/m 2008 voor 
wiskunde, natuurkunde en scheikunde + aantal aanmeldingen en additionaliteit voor deze vakken 
vanuit EDK, bron: VSNU 

Vak 2006 2007 2008 EDK Additionaliteit EDK (1 jaar) 

Wiskunde 20 22 16 3 18,8% 

Natuurkunde 12 21 16 4 25.0% 

Scheikunde 14 13 12 4 33.3% 

Science Education and Communication 42 26 31 0 0.0% 
Overall 88 82 75 11 14.7% 

Gezien het feit dat het overgrote merendeel van de deelnemers aangaf niet voor de klas te 
hebben gestaan als EDK er niet was geweest, kunnen we vaststellen dat de toegevoegde 
waarde voor de arbeidsmarkt van het EDK-programma voor de tekortvakken gemiddeld zo 
rond de 10 a 11% ligt (15% x 0.77) op basis van het aantal afgestudeerde EDK’ers in 
20111. 

1 Het dient opgemerkt te worden dat het hier gaat om het totaal aan EDK’ers in bètavakken over twee 
tranches. Wel krijgen ze allen een diploma in 2011; vandaar dat de toegevoegde waarde is 
vergeleken met het aantal diploma’s in 2008 (over 1 jaar). 



5.4.2  Gepercipieerde meerwaarde voor scholen en bedrijven 

Een belangrijke vraag is vervolgens of de EDK’ers een meerwaarde hebben voor de scholen 
en de bedrijven. Enkele scholen geven aan dat de meerwaarde op dit moment nog niet 
goed in te schatten is. Voor hen hangt dit voor een groot deel af hoe lang de EDK’er nog 
voor de klas blijft staan na afloop van het programma. De toekomst zal uitwijzen wat hun 
meerwaarde is. Scholen met een sterke relatie met een lerarenopleiding zijn iets 
behoudender over de meerwaarde van de EDK’er aangezien zij vaak makkelijker aan goed 
opgeleide academici kunnen komen dan scholen die niet in deze positie zitten. Maar over 
het algemeen zijn de betrokkenen het er over eens dat de EDK’ers veel potentieel vertonen 
(zie figuur 24).  

Figuur 24: EDK’ers hebben een duidelijke meerwaarde voor scholen 
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EDK'ers scholen bedrijven 

De meerwaarde voor bedrijven wordt iets meer bediscussieerd (figuur 25). Het is een 
goede manier om in contact te komen met high potentials, maar in het huidige 
economische klimaat ligt het accent minder op rekrutering. De meerwaarde van EDK’ers is 
voor bedrijven dan ook beperkter. Bedrijven geven ook aan dat één dag in de week 
eigenlijk te weinig is om een geschikte opdracht te kunnen opzetten voor de deelnemers 
en echt iets te kunnen bereiken. 

Figuur 25: EDK’ers hebben een duidelijke meerwaarde voor bedrijven 
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5.4.3 Inschatting deelnemers toekomst in onderwijs 



Zoals eerder aangegeven is het voor veel scholen van belang dat de deelnemers nog 
enkele jaren voor de klas blijven staan. In de online enquête is daarom aan de deelnemers 
gevraagd hoe lang ze denken voor de klas te blijven staan na afloop van het programma. 
Ook scholen en bedrijven is gevraagd naar hun inschatting van de uitstroom. In figuur 26 
is een overzicht gegeven van de antwoorden van de respondenten. 

Figuur 26: Hoe lang wordt verwacht dat de EDK’er voor de klas blijft staan na afloop van programma 
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Het merendeel van de deelnemers verwacht nog ongeveer 1 tot 3 jaar voor de klas te 
staan na afloop van het programma. Desalniettemin denkt een derde van de deelnemers 
uit tranche I binnen een jaar uit te stromen naar het bedrijfsleven. Een groot deel van de 
bedrijven gaat er vanuit dat de deelnemers toch zeker 3 jaar voor de klas blijven staan of 
zelfs meer dan 5 jaar. Hier bestaat dus een opvallende discrepantie. Wel gaf een aantal 
deelnemers aan serieus na te denken over een toekomstige parttime functie in het 
onderwijs gecombineerd met een functie in het bedrijfsleven. 



6 Conclusies en aanbevelingen 
Bij het samenbrengen van resultaten uit de online enquête, interviews en workshop, 
komen we tot een set van conclusies en aanbevelingen. Nadrukkelijk wijzen we erop dat 
het EDK programma nog maar kort loopt en zich nog aan het uitkristalliseren is. De hier 
beschreven conclusies en aanbevelingen zijn dan ook gebaseerd op een tussentijdse 
evaluatie waarin de nadruk ligt op het detecteren van wat al goed gaat en wat beter kan. 
In dit betrekkelijk prille ontwikkelingsstadium van het programma zijn sommige conclusies 
(bijvoorbeeld met betrekking tot rendement van het programma) nog niet te trekken. De 
meerwaarde van de EDK’ers hangt voor scholen en bedrijven sterk af van de verdere 
ontwikkeling van het programma en vooral van de ontwikkeling van de deelnemers in de 
komende jaren. Zo geven scholen aan dat de EDK’ers veel potentieel laten zien. Maar als 
ze na één jaar zouden uitstromen wordt de (potentiële) meerwaarde niet verzilverd en leidt 
de investering voor de school niet tot het gewenste resultaat. Ook de deelnemers zien dit 
zo. Zij geven aan dat ze in een leertraject zitten en dat de werkelijke meerwaarde van de 
EDK-groep pas na een paar jaar zal blijken als ze (1) überhaupt actief blijven in het 
onderwijs,(2) wellicht doorgroeien naar meer leidinggevende functies buiten het onderwijs, 
of (3) een combinatie van beide kunnen bewerkstelligen. Kortom, de timing van deze 
evaluatie laat nog geen “harde” uitspraken toe over de meerwaarde en het rendement van 
het programma. Vooralsnog moet worden volstaan met de wat “zachtere” benadering, 
waarin slechts kan worden vastgesteld dat veel signalen op groen staan. 

In 6.1 wordt een aantal sterktes van het programma, zoals ervaren door de 
projectbetrokkenen uitgelicht. In 6.2. worden de verbeterpunten behandeld, op basis 
waarvan we in 6.3 een set aan aanbevelingen doen. 

6.1 Sterktes 

Na het analyseren van de onderzoeksresultaten springen de volgende sterktes van het 
EDK-programma in het oog: 

Over het algemeen zijn de betrokken partijen tevreden over het programma. Het 
eindoordeel over het programma vanuit de scholen en deelnemers is positief. Meer dan 
70% van de betrokkenen beoordeelt het programma positief. Bij de bedrijven bestaat iets 
meer scepsis. Maar ook zij geven in meerderheid te kennen tevreden te zijn over het 
programma. Eerst de Klas blijkt een aantrekkelijk programma voor excellente academici. 

Het programma heeft toegevoegde waarde voor de onderwijsarbeidsmarkt. Van 
alle geënquêteerde deelnemers geeft 77% aan niet voor de klas te zijn gaan staan als het 
EDK-programma er niet was geweest. Reden hiervoor is veelal dat de deelnemers het nooit 
actief hadden overwogen. Ook de gunstige financiële condities speelden een rol om de 
deelnemers over de streep te trekken. De geconstateerde 77% duidt dus op een hoge 
mate van toegevoegde waarde van het programma voor de onderwijsarbeidsmarkt. 

EDK bereikt een nieuwe doelgroep voor het onderwijs. De deelnemers van Eerst de 
Klas zijn een “ander type” docent, waarvan de lerarenopleiding zegt dat ze zaken sneller 
oppikken. De bedrijven roemen de leergierigheid van de groep. 

De selectieprocedure leidt tot een geschikte groep EDK’ers met veel potentie. De 
inhoudelijke selectiecriteria die gehanteerd worden bij de selectie van EDK’ers worden in 
het algemeen door alle betrokken partijen op waarde geschat. Men prijst het programma 
voor het laten prevaleren van kwaliteit boven kwantiteit. Vooral de  deelnemende bedrijven 
hebben een hoge pet op van de EDK-groep. Hun leergierigheid en maatschappelijke 
betrokkenheid vallen op. De diversiteit binnen de groep wordt als positief ervaren. Ook de 



EDK’ers zelf geven te kennen dat de criteria die betrekking hebben op persoonlijkheid en 
didactische vaardigheden, goed aansluiten bij het lesgeven in het VO en het 
leiderschapsprogramma. Bovenal voelen ze zich één groep. Daarnaast duidt het feit dat er 
nog geen uitvallers zijn vanuit de eerste tranche erop dat de juiste kandidaten 
geselecteerd zijn. 

Het bedrijfsleven zegt nadrukkelijk ‘ja’ tegen EDK, getuige een verdubbeling van 
het aantal deelnemende bedrijven. Tijdens de pilot zijn 11 nieuwe bedrijven 
aangesloten bij EDK. Bedrijven onderschrijven het belang van goede academici voor de 
klas en zien in EDK een mogelijkheid om een brug te slaan tussen de cultuurverschillen van 
beide sectoren. 

Er is een positieve lijn zichtbaar in de ontwikkeling van het programma. Het EDK 
programmabureau (Platform Bèta Techniek) geeft over het algemeen blijk van een 
adequaat lerend vermogen en goed luistervermogen. Het weet de signalen vanuit de 
deelnemers goed op te pikken. Vanwege het “Pilot-karakter” van de eerste tranche had er 
bijvoorbeeld op het gebied van communicatie wel het nodige beter gekund. Niettemin zijn 
de deelnemers in de tweede tranche hier al een stuk positiever over. Een ander voorbeeld 
is de gewijzigde opzet van het introductieprogramma, dat dichter bij de praktijk is komen 
te staan. Ook de ontwikkelingsmonitor is verbeterd. 

6.2 Verbeterpunten  

Naast deze sterke punten in het programma zijn er ook punten in het programma die om 
aandacht vragen en voor verbetering vatbaar zijn. 

Het programma heeft in de tweede tranche niet de beoogde 40 deelnemers 
gehaald. Het aantal EDK’ers is momenteel aan de lage kant. Werd de instroomdoelstelling 
voor tranche I nog gehaald, in tranche II is het aantal uiteindelijk geplaatste EDK’ers 
achtergebleven bij de doelstelling. Gegeven de selectieprocedure is de werving daar – 
mede door een korte wervingsperiode – onvoldoende gebleken om een ruime poule van 
sollicitanten te creëren waaruit een substantiële groep geschikte kandidaten kan worden 
geselecteerd. Uiteindelijk is er na de selectie een bescheiden aantal deelnemers 
overgebleven (tranche I 19 deelnemers en tranche II 16 deelnemers). 

De ‘matching’ tussen scholen en EDK’ers verloopt moeizaam. Het is de kandidaten 
niet altijd duidelijk dat hun deelname aan het programma uiteindelijk mede afhangt van 
het vinden van een school. Hiervoor zijn ze grotendeels zelf verantwoordelijk, maar de 
matching met scholen verloopt niet altijd even gemakkelijk. Goede kandidaten voor niet
tekortvakken hebben veel moeite met het vinden van een school.  

Door strikte hantering van de instroomeisen door de lerarenopleiding vallen veel 
potentieel geschikte kandidaten af. De huidige instroomeisen zorgen er voor dat niet 
alle sollicitanten toegelaten worden tot de lerarenopleiding en daarom afvallen. Zowel bij 
scholen, bedrijven als deelnemers bestaat ontevredenheid over deze afwijzingen. In de 
praktijk geeft een aantal kandidaten evengoed hun voorkeursvak op de scholen, hoewel ze 
formeel niet worden toegelaten tot de eerstegraads lerarenopleiding. Bij de tweede tranche 
is er al flexibeler mee omgegaan, maar nog steeds vallen goede academici af op basis van 
hun studie. 

De afstemming tussen de verschillende programmaonderdelen is niet optimaal. In 
de uitvoering van het programma Eerst de Klas blijkt verbetering mogelijk in de 
afstemming tussen de verschillende programmacomponenten. Zo blijkt voor deelnemers 
de rode draad te ontbreken, vooral de bedrijvencomponent staat los van de 
onderwijscomponent. Ook scholen en bedrijven missen de verbinding tussen de 
onderwijscomponent en de bedrijvencomponent. Meer contact tussen de scholen en 
bedrijven is wenselijk, aangezien deze nu niet of onvoldoende op de hoogte zijn van 
elkaars activiteiten. Bedrijven zijn daarnaast vrij gelaten in de organisatie en inrichting van 



het leiderschapsprogramma. Dit versterkt het gevoel van de deelnemers dat de 
onderwijscomponent en bedrijvencomponent losse onderdelen zijn. Ook is er winst te 
behalen in de afstemming tussen de lerarenopleiding en de scholen en tussen de 
lerarenopleiding en de bedrijven. 

De wijzigingen in financiële condities hebben impact op de afweging voor scholen 
om wel of niet mee te doen aan EDK – een meer beleidsmatige (lange termijn) 
visie ontbreekt. Voor scholen spelen de financiën een grote rol in de afweging om wel of 
niet deel te nemen aan het programma. In tranche II van het programma Eerst de Klas is 
de financiering dusdanig aangepast dat scholen wordt gevraagd om in het tweede jaar van 
het traject één dag per week voor het leiderschapsprogramma zelf te financieren. Dit heeft 
een grote rol gespeeld bij scholen in tranche II in hun afweging om wel of niet deel te 
nemen aan Eerst de Klas. De scholen lopen immers het risico dat de EDK’er na twee jaar 
uitstroomt naar het bedrijfsleven. In die zin is de terugverdientijd voor hun investering 
zeer beperkt. Een meer beleidsmatige visie gericht op de algemene kwaliteitsimpuls die 
deelname aan EDK kan brengen ontbreekt bij scholen veelal, waardoor goede EDK’ers voor 
een niet-tekortvak moeite hebben met het vinden van een school. 

6.3 Aanbevelingen  

Op basis van de conclusies in 6.1 en 6.2 komen we tot de volgende aanbevelingen: 

Zorg voor meer aanmeldingen aan de voorkant. Het (toekomstige) succes van het 
programma EDK hangt in sterke mate af van de deelnemerskwaliteit, die op zijn beurt 
uiteindelijk terug te voeren is tot het selectiepotentieel. Hoe meer kandidaten om uit te 
kiezen, des te meer kwaliteit EDK kan bieden aan scholen en bedrijven. Het programma is 
gebaat bij een betere naamsbekendheid. Het is daarom raadzaam om het 
wervingsapparaat van het EDK-programma effectiever en meer gericht (bijvoorbeeld 
richting TU’s) in te zetten om zo het aantal aanmeldingen te vergroten. Voor een groter 
aantal in te zetten EDK’ers is een actieve benadering nodig van zowel meer (potentiële) 
deelnemers als scholen (via bestaande netwerken van lerarenopleidingen) en van 
bedrijven. 

Richt het selectieproces deels vraaggestuurd in op basis van tekortvakken. Vanuit 
het huidige selectieproces doen zich de nodige problemen voor in de matching tussen 
deelnemers en scholen. Bijvoorbeeld omdat er scholen zijn die welwillend tegenover het 
programma staan, maar slechts EDK’ers kunnen plaatsen in tekortvakken. Door bij het 
selectieproces meer rekening te houden met de plaatsingsmogelijkheden op scholen, kan 
het rendement van het selectie- en matchingsproces vergroot worden. Het programma 
wordt zo aantrekkelijker voor een grotere groep scholen. Daarnaast kan de plaatsing van 
deelnemers bij scholen uiteindelijk eenvoudiger verlopen, aangezien reeds is 
voorgesorteerd op het vacatureaanbod. We plaatsen daarbij drie kanttekeningen: er dient 
wel een balans te worden gevonden tussen voldoende selectiepotentieel (vooral bij de 
tekortvakken) en voldoende kwaliteit van kandidaat-deelnemers aan EDK. Daarnaast is het 
van belang om rekening te houden met het huidige aantal reguliere nieuwe docenten in 
tekortvakken. Tenslotte is het ook van belang om deelnemers voor niet te kortvakken te 
blijven werven. De kwaliteit moet leidend blijven. De plaatsing van kandidaat-EDK’ers kan 
verder aan effectiviteit winnen door het programmabureau een grotere rol te geven bij het 
matchingproces. Meer begeleiding bij het vinden van een school is wenselijk, bijvoorbeeld 
door het creëren van een ‘banenmarkt’. 

Overweeg om EDK open te stellen voor wo-bachelorstudenten. Door de huidige 
bachelor-master structuur vallen kandidaten af op basis van hun masterdiploma, dat geen 
toegang geeft tot de lerarenopleiding. Een meer fundamentele manier om het 
wervingspotentieel voor EDK’ers aanzienlijk te vergroten betreft het laten vallen van de eis 
aan EDK’ers om een masterdiploma te bezitten.  Het verwachte voordeel daarvan is dat 
het aantal instroommogelijkheden flink zal toenemen. Dit voordeel zal moeten worden 



afgewogen tegen de impact op de aantrekkelijkheid van het programma voor deelnemers 
en de excellentie/meerwaarde die een deelnemer kan bieden aan de school. 

Kijk naar mogelijkheden om de financiering van EDK zo over partijen te verdelen 
dat risico’s (deels) afgedekt zijn. Zoals al vastgesteld is het voor scholen in dit stadium 
van de programmaontwikkeling lastig om de toegevoegde waarde van EDK’ers te bepalen. 
De scholen erkennen weliswaar het potentieel van de groep, maar beseffen ook dat het 
rendement op de investering in EDK’ers onzeker is. Indien de EDK’ers na afloop van het 
programma massaal zouden uitstromen, wordt hun investering niet terugverdiend. De 
scholen lopen dus een risico; dit wordt versterkt doordat de financiële condities in de 
tweede tranche in het nadeel van de scholen zijn gewijzigd. Dit risico vormt een reële 
bedreiging of scholen al dan niet uitstappen uit het programma. We bevelen daarom aan 
om het voorlopig ontbreken van concrete meerwaarde mee te nemen in eventuele 
wijzigingen in financiële condities in de toekomst. Maar daarnaast is het ook van belang 
dat scholen meer een lange termijn “beleidsbril” opzetten en zich committeren aan het 
programma vanuit de wens een algemene kwaliteitsslag te maken in het onderwijs. Bij 
wijziging van financiële condities richting deelnemers is het raadzaam om vooraf (middels 
marktonderzoek) na te gaan welke impact deze wijziging heeft op de aantrekkelijkheid van 
het programma. 

Maak de excellentie in EDK beter zichtbaar. Om meer scholen te overtuigen van de 
meerwaarde van EDK’ers is het van cruciaal belang om het bijzondere profiel van deze 
groep beter zichtbaar te maken dan nu het geval is. Parallel aan de verdere ontwikkeling 
van het programma raden wij de programmaleiding aan gericht te werken aan 
zichtbaarheid in de vorm van “good practices”, waarmee scholen die in dubio staan over 
deelname over de streep kunnen worden getrokken. Een specifieke manier om excellentie 
beter tot z’n recht te laten komen, kan bestaan uit een meer gedifferentieerde inzet van 
EDK’ers. Dit kan door bijvoorbeeld specifieke expertise of kwaliteiten van EDK’ers te 
gebruiken voor moduleontwikkeling (denk aan technisch ontwerpen op een Technasium) of 
voor een specifieke groep leerlingen (bijvoorbeeld een Gym-plus klas). De EDK’ers hebben 
hierin zelf ook een belangrijke rol te vervullen door zichtbaar te maken welke ideeën, 
ontwikkelingen en andere zaken ze uit het leiderschapsprogramma meenemen in de 
school. 

Zoek naar mogelijkheden voor meer flexibiliteit in de hantering van 
vakinhoudelijke instroomeisen in de lerarenopleiding. Hoewel deze aanbeveling 
primair betrekking heeft op de lerarenopleidingen, hebben wij in dit verband zo veel 
signalen van deze strekking opgevangen dat de optie van meer flexibiliteit in de hantering 
van instroomeisen kan worden aangemerkt als een oplossingsrichting die in veler ogen 
reëel is. Selectie van geschikte kandidaten wordt in veel gevallen bemoeilijkt door een 
mismatch tussen vakinhoudelijke instroomeisen en de ambitie om het betreffende vak te 
gaan doceren. Het loont zeker om na te gaan over welke opties EDK beschikt om, in 
samenspraak met de lerarenopleidingen, te bepalen hoe flexibeler met de instroomeisen 
van deze opleidingen kan worden omgegaan. 

Een andere optie voor meer flexibele inzet van de lerarenopleiding betreft aanpassing 
(wellicht op maat) van de duur van de opleiding. Zo zou verlenging van de 
lerarenopleiding, dan wel verandering van de periode waarin deficiënties weggewerkt 
kunnen worden, de oplossingsruimte kunnen vergroten. Wel heeft dit gevolgen voor de 
inzetbaarheid en daarbij het salaris van de deelnemers. 

Breng meer (inhoudelijke) samenhang aan tussen de EDK-componenten. Een punt 
van kritiek heeft betrekking op de omstandigheid dat de drie componenten van het EDK-
programma (lerarenopleiding, les geven en leiderschapsprogramma) te los van elkaar 
staan. In het EDK-programma zou meer inhoudelijke regie aangebracht kunnen worden, 
waardoor de rode draad duidelijker naar voren komt. Dat zou op de eerste plaats tot uiting 
kunnen komen in een verbeterde communicatie. Zo is een veelgenoemde 
oplossingsrichting het houden een centrale kick-off van het programma met alle betrokken 



partijen en het verstrekken van meer contextuele programma-informatie aan bedrijven 
voor de invulling van het leiderschapsprogramma. 

Meer afstemming kan ook bereikt worden tussen de lerarenopleiding en de scholen. 
Samenwerking tussen de lerarenopleiding en de scholen kan mogelijk tot meer maatwerk 
leiden. Elementen uit het leiderschapsprogramma kunnen ook beter worden afgestemd 
met de lerarenopleiding. Door een betere afstemming tussen de onderdelen is het mogelijk 
dat de tijdsbesteding efficiënter kan worden ingedeeld. 

Bespreek met scholen en bedrijven de mogelijkheden en onmogelijkheden wat 
betreft de belasting van de deelnemers. Het is gebleken dat er behoorlijke verschillen 
bestaan tussen de “individuele programma’s” van deelnemers. Sommige EDK’ers hoeven 
aanvankelijk nog niet te doceren, andere worden direct voor de klas gezet. Ook zijn de 
werkzaamheden bij de bedrijven zeer uiteenlopend. Daarnaast zorgen verschillen in 
vakdeficiënties, die weggewerkt moeten worden, voor verschillen in tijdsbelasting. 
Afstemming met bedrijven en scholen omtrent de (werk)belasting van de EDK’ers zou de 
effectiviteit van het programma kunnen vergroten. Een positief bijeffect is dat de werkdruk 
(die voor de eerste en tweede tranche fors is) voor de EDK’ers dientengevolge zal dalen. 

Werk aan een realistisch uitroltraject van het EDK-programma. Gegeven het 
huidige, nog betrekkelijk prille ontwikkelingsstadium van het programma, is het verstandig 
om het programma gefaseerd te laten groeien op basis van voortschrijdend inzicht en 
rekening houdend met het wervingspotentieel van geschikte kandidaten en de kansen die 
de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor eerstegraads VO-leraren biedt. Bij de bepaling 
van wat een realistisch groeipad kan zijn, is het raadzaam om voort te bouwen op 
ervaringen opgedaan in de ontwikkeling van vergelijkbare programma’s in het buitenland 
(Teach for America groeit jaarlijks met ongeveer 10%). Daarbij zou het van realiteitsbesef 
getuigen om het gewenste instroomvolume van EDK’ers af te zetten tegen het aantal 
eerstegraders dat jaarlijks uitstroomt van de lerarenopleidingen. 

Definieer realistische, haalbare programmadoelstellingen en evalueer na een 
redelijke termijn in hoeverre deze zijn gerealiseerd. Nadat het programma is 
uitgekristalliseerd – in redelijkheid zijn hiermee nog wel enige jaren gemoeid – is het 
raadzaam om het programma te onderwerpen aan een evaluatie met een meer 
kwantitatieve insteek. Onderdeel van een dergelijke evaluatie zou een afweging moeten 
zijn van de programmakosten en de aantoonbare meerwaarde van EDK, afgezet tegen 
alternatieve mogelijkheden om de programmadoelen te realiseren. 



--------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 1 Opzet Online Enquête 

Vragenlijst Eerst de Klas 

Het projectteam van Eerst de Klas heeft Dialogic gevraagd het programma Eerst de Klas te 
evalueren. Voor een goed beeld is het belangrijk dat zoveel mogelijk betrokkenen bij Eerst 
de Klas deze enquête invullen. Daarom vragen wij u ongeveer 10 minuten van uw tijd voor 
het invullen van deze vragenlijst. Ook als u recentelijk gestart bent (in tranche II) of 
helemaal niet bent gestart met het programma vragen wij u de vragenlijst in te vullen. Alle 
informatie uit deze enquête wordt anoniem verwerkt en blijft vertrouwelijk. 

Achtergrond 

1. Vult u de vragenlijst in namens de deelnemende bedrijven, de deelnemende scholen of 
als kandidaat aan Eerst de Klas? 

[ ] Kandidaat selectieprocedure / Deelnemer (1e lichting: start 2009) 
[ ] Kandidaat selectieprocedure / Deelnemer (2e lichting: start 2010) 
[ ] Begeleider deelnemer Eerst de Klas namens scholen (ga door naar vraag 17) 
[ ] Scholen (overig) (ga door naar vraag 17) 
[ ] Begeleider deelnemer Eerst de Klas namens bedrijven (ga door naar vraag 28) 
[ ] Bedrijven (overig) (ga door naar vraag 28) 

Kennismaking deelnemers met het programma & Selectieprocedure 

2. Op welke manier kwam je in contact met het programma Eerst de Klas? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

[ ] Via de universiteit of HBO-instelling 

[ ] Via voorlichtingsdagen (carrièrebeurs) 

[ ] Via vrienden/familie 

[ ] Via nieuwsberichten in de media


[ ] Via advertenties in dagbladen


[ ] Via online advertenties (bijv. monsterboard)  

[ ] Anders,  namelijk: ……… 




3. Hoe belangrijk waren de volgende onderdelen in het programma voor je om te besluiten 
deel te nemen aan de selectieprocedure van Eerst de Klas? 

Zeer 
onbelangrijk 

Onbelangrijk Neutraal Belangrij 
k 

Zeer 
belangrijk 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 De onderwijscomponent: het lesgeven [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 De bedrijvencomponent: het 
leiderschapsprogramma 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 De combinatie van lesgeven en het volgen 
van het leiderschapsprogramma 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Het  volgen van een lerarenopleiding [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 De secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 
vergoeding collegegeld) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 Een bijdrage leveren aan het lerarentekort [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 Het leveren van een maatschappelijke 
bijdrage 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4. In hoeverre was de duur van het voortraject van het programma Eerst de Klas passend? 

Te lang Goed Te kort 
Weet niet / 

geen 
mening 

1 De duur van de inschrijfperiode was [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 De duur van het selectieproces was [ ] [ ] [ ] [ ] 



5. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over de selectieprocedure? 

Zeer oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 De criteria van de selectieprocedure waren van 
tevoren duidelijk. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 De criteria van de selectieprocedure waren 
relevant. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 De stappen in de selectieprocedure waren van 
tevoren duidelijk. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 De selectie op basis van academische 
excellentie sluit aan bij de benodigde 
vaardigheden nodig voor het lesgeven in het 
voortgezet onderwijs. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 De selectie op basis van persoonlijkheid sluit 
aan bij de benodigde vaardigheden voor het 
lesgeven in het voortgezet onderwijs. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 De selectie op basis van didactische 
vaardigheden sluit aan bij de benodigde 
vaardigheden voor het lesgeven in het 
voortgezet onderwijs. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 De selectie op basis van academische 
excellentie sluit aan bij de benodigde 
vaardigheden voor leiderschap in het 
bedrijfsleven. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8 De selectie op basis van persoonlijkheid sluit 
aan bij de vaardigheden nodig voor leiderschap 
in het bedrijfsleven. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9 De selectie op basis van didactische 
vaardigheden sluit aan bij de benodigde 
vaardigheden voor leiderschap in het 
bedrijfsleven. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

10 De selectieprocedure voldeed over het 
algemeen aan mijn verwachtingen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Toelichting: ……………………………… 

6. Hoe ver ben je in het selectieproces gekomen? 

[ ] Ik voldeed niet aan de selectiecriteria van de lerarenopleiding (ga naar vraag 7)


[ ] Ik ben in de eerste selectieronde afgevallen (Schriftelijke ronde) (ga naar vraag 7) 

[ ] Ik ben op de eerste selectiedag afgevallen (IQ/Persoonlijkheidstest) (ga naar vraag 7) 

[ ] Ik ben op de tweede selectiedag afgevallen (Geven van proefles) (ga naar vraag 7)


[ ] Ik ben door alle drie de rondes heen gekomen, maar ben later in het proces afgevallen


(ga naar vraag 8)


[ ] Ik ben gestart als deelnemer aan Eerst de Klas  (ga naar vraag 9)




7. Ben je van mening dat je om terechte redenen afgevallen bent? (ga vervolgens 
verder met vraag 16) 

Zeer oneens Oneens Neutraal Eens Zeer 
eens 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 Ik kan mij vinden in de reden waarom ik 
afgevallen ben. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Ondanks dat ik voor Eerst de klas 
afgevallen ben, ben ik geschikt om als 
eerstegraads docent aan de slag te gaan. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Ondanks dat ik voor Eerst de klas 
afgevallen ben, ben ik geschikt om 
leidinggevende capaciteiten te 
ontwikkelen in het bedrijfsleven. 

4 Ik ben van plan om docent te worden, of 
geef nu les. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Toelichting:  

8.	 Wat was de reden om niet te starten met het programma Eerst de Klas? (meerdere 
antwoorden mogelijk. Ga vervolgens verder met vraag 16.) 

[ ] Ik wilde liever nog verder studeren in een andere richting 
[ ] Ik kreeg een ander aanbod voor een baan 
[ ] Het programma bleek toch niet aan mijn verwachtingen te voldoen 
[ ] Ik zag het lesgeven niet zitten 
[ ] Ik kon geen geschikte school vinden 
[ ] Anders, namelijk……… 



Programmaonderdelen Eerst de Klas 

9. In hoeverre ben je tevreden met de volgende onderdelen uit het programma? 

Zeer 
ontevreden 

Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 In hoeverre ben je tevreden over de kwaliteit 
van de  algemene introductie bij de start van 
het programma? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 In hoeverre ben je tevreden over de 
begeleiding die je krijgt vanuit de school? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 In hoeverre ben je tevreden over de 
begeleiding die je krijgt vanuit de 
lerarenopleiding? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 In hoeverre ben je tevreden over de 
begeleiding die je krijgt vanuit het 
bedrijfsleven? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 In hoeverre ben je tevreden met het 
contact/begeleiding vanuit de projectleiding 
(Platform Bèta Techniek)? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 In hoeverre ben je tevreden met personal 
portal als monitor voor jouw ontwikkeling? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 In hoeverre ben je tevreden over het niveau 
van de theorie van de lerarenopleiding? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8 In hoeverre ben je tevreden over de relevantie 
van de lerarenopleiding? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9 In hoeverre ben je tevreden over het niveau 
van de docenten in de lerarenopleiding? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

10 In hoeverre ben je tevreden over het niveau 
van de opdrachten binnen de lerarenopleiding? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11 In hoeverre ben je tevreden over het niveau 
van het leiderschapsprogramma? 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 

12 In hoeverre ben je tevreden over de relevantie 
van het leiderschapsprogramma? 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 

Toelichting:………. 

10. Hoeveel uur per week ben je gemiddeld genomen bezig met de volgende onderdelen 
(inclusief voor- en nawerk)? 

a) Het leiderschapsprogramma … 
b) De lerarenopleiding … 
c) Het lesgeven  … 



11. Wat is je mening over de tijdsbelasting van de verschillende onderdelen van Eerst de 
Klas?  

Zeer oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 De activiteiten voor de lerarenopleiding zijn uit 
te voeren in de daarvoor gestelde tijd. 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 

2 De activiteiten voor het lesgeven zijn uit te 
voeren in de daarvoor gestelde tijd. 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 

3 De activiteiten voor het leiderschapsprogramma 
zijn uit te voeren in de daarvoor gestelde tijd. 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 

4 De werkelijke tijdsinvestering van opleiding, 
lesgeven en leiderschapsprogramma samen ligt 
hoger dan ik had gedacht. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

12. De mede-EDK’ers 

Zeer oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 De interactie met mede-EDK’ers stimuleert om 
het programma met goed gevolg af te ronden. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 De mede-EDK’ers zijn didactisch competent. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 De mede-EDK’ers hebben een sterke basis om 
leiderschap te ontwikkelen. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 De mede-EDK’ers hebben grote intellectuele 
capaciteiten. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 



13. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? 

Zeer oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 De algemene introductie bij de start van het 
programma biedt een goede voorbereiding op 
het lesgeven 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Het voor de klas staan is zwaarder dan gedacht [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Ik kan voldoende vakinhoud kwijt in het 
lesgeven 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Het leiderschapsprogramma sluit goed aan bij 
de ontwikkeling van onderwijscompetenties. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Het leiderschapsprogramma sluit goed aan bij 
de ontwikkeling van leiderschapscompetenties. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 EDK’ers hebben een duidelijke meerwaarde 
voor de scholen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 EDK’ers hebben een duidelijke meerwaarde 
voor de bedrijven 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8 Er is sprake van samenhang  tussen 
leiderschaps- en onderwijscompetenties. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9 Over het algemeen ben ik tevreden met het 
programma Eerst de Klas 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

14. Had je zonder dit programma ook voor de klas gestaan op dit moment? 

[ ] Zeer waarschijnlijk wel 

[ ] Zeer waarschijnlijk niet 


Toekomst 

15. Hoe lang verwacht je na afloop van het programma  nog voor de klas te staan? 

0-1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar 

1 Hoe lang verwacht jij in de 
toekomst nog voor de klas te 
staan? 

[ ] [ ] [ ] [ ] 

Verdere aanbevelingen 

16. Welke aanbevelingen zou je het team van Eerst de Klas willen meegeven met het oog 
op de verdere voortgang van het project in de toekomst? 



Kennismaking scholen met het programma & Selectieprocedure 

17. Op welke manier kwam uw school in contact met het programma Eerst de Klas? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

[ ] Via de universiteit of HBO-instelling 

[ ] Via voorlichtingsdagen (carrièrebeurs) 

[ ] Via relaties van de school 

[ ] Via nieuwsberichten in de media


[ ] Via advertenties in dagbladen


[ ] Via online advertenties (bijv. monsterboard) 

[ ] Via het programmabureau van Eerst de Klas (bijv. via Pieter Hettema) 

[ ] Wij zijn benaderd door een deelnemer aan Eerst de Klas 

[ ] Anders,  namelijk: ……… 


18. Hoe belangrijk waren de volgende overwegingen voor de school om wel of niet deel te 
nemen aan Eerst de Klas? 

Zeer 
onbelangrijk 

Onbelangrijk Neutraal Belangrij 
k 

Zeer 
belangrijk 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 Aantrekkelijkheid van het aanbod 
(meerwaarde die een EDK’er heeft te bieden 
voor de organisatie) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 De mogelijkheid om een betere balans te 
realiseren tussen 1e en 2e graads docenten 
binnen de eigen school (meer academici voor 
de klas) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 De mogelijkheid bij te dragen aan een 
maatschappelijk probleem (tekort aan 
academici in het onderwijs) door deelname 
aan dit programma 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Financiële afwegingen (de investering die een 
school moet maken in de EDK’er) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Tijdsafwegingen (de investering die een 
school moet maken in de EDKér qua 
begeleiding) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 Het kunnen opvullen van openstaande 
vacatures 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 Het aantrekken van docenten voor vakken 
waar een schaarste in aanbod voor bestaat. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8 De mogelijkheid om samenwerking of 
kennisoverdracht te realiseren tussen 
bedrijven en scholen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Is er nog een andere reden om wel of niet deel te nemen? ………………………. 



19. In de 2e tranche van het programma Eerst de Klas is de financiering dusdanig 
aangepast dat scholen wordt gevraagd om in het tweede jaar van het traject één verlofdag 
per week voor het leiderschapsprogramma zelf te financieren. Deze dag werd in tranche 1 
nog gecompenseerd. Hoe zwaar zou u dit hebben laten meewegen indien dit het geval was 
geweest in tranche 1 of hoe zwaar heeft u dit laten meewegen in tranche 2? 

Zeer 
onbelangrijk 

Onbelangrijk Neutraal Belangrij 
k 

Zeer 
belangrijk 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 Het moeten financieren van 1 opleidingsdag 
van de EDK’er 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

20. Heeft uw school uiteindelijk besloten om een EDK’er aan te nemen? 
[ ] Nee (ga verder naar vraag 21) 
[ ] Ja, alleen in tranche 1 (ga naar vraag 22) 
[ ] Ja, alleen in tranche 2 ( ga naar vraag 23) 
[ ] Ja, zowel in tranche 1 als 2 (ga naar vraag 23) 

21. In hoeverre speelden onderstaande redenen een rol om uiteindelijk niemand aan te 
nemen? (ga vervolgens verder met vraag 26) 

Zeer 
onbelangrijk 

Onbelangrijk neutraal Belangrij 
k 

Zeer 
belangrijk 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 Er waren geen geschikte kandidaten [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Er was geen openstaande vacature/geen plek 
voor een EDK’er 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

22. In hoeverre speelden onderstaande redenen een rol om aan slechts één tranche mee 
te doen? 

Zeer 
onbelangrijk 

Onbelangrijk neutraal Belangrij 
k 

Zeer 
belangrijk 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 Er waren geen geschikte kandidaten [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Er was geen openstaande vacature/geen plek 
voor een EDK’er 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 De veranderde financiële condities [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Tegenvallende resultaten van het programma 
in tranche 1 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 



Programmaonderdelen Eerst de Klas 

23.  In hoeverre is de school tevreden met de volgende onderdelen uit het programma? 

Zeer 
ontevreden 

Niet 
tevreden 

neutraal tevreden Zeer 
tevreden 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 In hoeverre bent u tevreden over kwaliteit van 
de algemene introductie bij de start van het 
programma die de EDK’ers krijgen? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 In hoeverre bent u tevreden over de 
begeleiding die gegeven wordt vanuit de 
lerarenopleiding? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 In hoeverre bent u tevreden over de 
begeleiding die gegeven wordt vanuit het 
bedrijfsleven? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 In hoeverre bent u tevreden over de personal 
portal als monitor voor de ontwikkeling van de 
student? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 In hoeverre bent u tevreden over de kwaliteit 
van de lerarenopleiding? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 In hoeverre sluit het programma van de 
lerarenopleiding aan bij het programma van de 
school?: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 In hoeverre bent u tevreden over de kwaliteit 
van het leiderschapsprogramma? 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 

8 In hoeverre bent u tevreden over het 
contact/begeleiding vanuit de projectleiding 
(Platform Bètatechniek)? 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 

9 In hoeverre bent u tevreden over de balans 
tussen de verschillende onderdelen in het 
programma? 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 



24. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

Zeer oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 De algemene introductie bij de start van het 
programma biedt een goede voorbereiding op 
het lesgeven 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Het voor de klas staan gaat de EDK’er goed af [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Het leiderschapsprogramma sluit goed aan bij 
de ontwikkeling van onderwijscompetenties. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Het leiderschapsprogramma sluit goed aan bij 
de ontwikkeling van leiderschapscompetenties. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 De ervaring die de deelnemer opdoet in het 
bedrijfsleven heeft meerwaarde voor de 
lespraktijk van de student (ervaring in het 
bedrijf komt terug in de klas) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 De werkelijke tijdsinvestering voor de 
begeleiding van de EDK’er is meer dan 
oorspronkelijk gepland 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 Over het algemeen is de school tevreden over 
de progressie van de EDK’er 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8 EDK’ers hebben een duidelijke meerwaarde 
voor de scholen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9 EDK’ers hebben een duidelijke meerwaarde 
voor de bedrijven 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

10 Er is sprake van  samenhang tussen 
leiderschaps- en onderwijscompetenties. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11 Het is didactisch verantwoord om de EDK’er 
direct hele dagen voor de klas te zetten 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

12 Over het algemeen is de school tevreden met 
het programma Eerst de Klas 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Toekomst 

25. Hoe lang verwacht u dat de EDK’er na afloop van het programma in het onderwijs 
werkzaam blijft? 

0-1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar 

1 Hoe lang verwacht u dat de EDK’er 
in het onderwijs werkzaam blijft? 

[ ] [ ] [ ] [ ] 



26.  Zou u in de toekomst (weer) deelnemen aan een (soortgelijk) programma? 

Zeer 
waarschijnlijk 

niet 

Waarschijnlijk 
niet 

neutraal Waarschijnlijk 
wel 

Zeer 
waarschijnlij 

k wel 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 Toekomstige deelname 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Toelichting:  …………… 

Verdere aanbevelingen 

27. Welke aanbevelingen zou u het team van Eerst de Klas willen meegeven met het oog 
op de verdere voortgang van het project in de toekomst? 

Kennismaking Bedrijven met het programma & Selectieprocedure 

28. Op welke manier kwam uw bedrijf in contact met het programma Eerst de Klas? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

[ ] Via de universiteit of HBO-instelling 

[ ] Via voorlichtingsdagen (carrièrebeurs) 

[ ] Via zakelijke relaties  

[ ] Via nieuwsberichten in de media


[ ] Via advertenties in dagbladen


[ ] Via online advertenties (bijv. monsterboard)


[ ] Via het programmabureau van Eerst de Klas 

[ ] Anders,  namelijk: ……… 


29. Bij welke afdeling is het programma Eerst de Klas in uw bedrijf ondergebracht? 

[ ] HRM 

[ ] Talentontwikkeling


[ ] Public Affairs 

[ ] Sales & Marketing 

[ ] Communications 

[ ] Informatietechnologie 

[ ] Finance


[ ] Research & Development 

[ ] Anders,namelijk….




30. Hoe belangrijk waren de volgende overwegingen voor uw bedrijf om deel te nemen 
aan Eerst de Klas? 

Zeer 
onbelangrijk 

Onbelangrijk neutraal Belangrij 
k 

Zeer 
belangrijk 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 Aantrekkelijkheid van het aanbod 
(meerwaarde die een EDK’er heeft te bieden 
voor de organisatie) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 De mogelijkheid om in contact te komen met 
getalenteerde potentiële werknemers 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Financiële afwegingen (de investering die een 
bedrijf moet maken) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Tijdsafwegingen (de tijd die het bedrijf kwijt 
is voor het leiderschapsprogramma en 
begeleiding) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Een bijdrage kunnen leveren aan het 
lerarentekort (verantwoording afleggen t.o.v. 
de maatschappij) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 Naamsbekendheid creëren (exposure) door 
verbondenheid aan het programma 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 De mogelijkheid om samenwerking of 
kennisoverdracht te realiseren tussen 
bedrijfsleven en onderwijs en tussen 
bedrijven onderling 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Programmaonderdelen Eerst de Klas 

31. In hoeverre is uw bedrijf tevreden met de volgende onderdelen uit het programma? 

Zeer 
ontevreden 

Niet 
tevreden 

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 In hoeverre bent u tevreden over de kwaliteit 
van het leiderschapsprogramma? 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 

2 In hoeverre bent u tevreden over het 
contact/begeleiding vanuit de projectleiding 
(Platform Bètatechniek)? 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 

3 In hoeverre bent u tevreden over de balans 
tussen de verschillende onderdelen in het 
programma? 

[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] 



32. Aan welke tranche heeft u meegedaan of doet u mee? 

[ ] Alleen in tranche I (start 2009)

[ ] Alleen in tranche II (start 2010) (ga verder naar vraag 35)

[ ] Zowel in tranche I als II 


33. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

Zeer oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 Het leiderschapsprogramma sluit goed aan bij 
de ontwikkeling van onderwijscompetenties. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Het leiderschapsprogramma sluit goed aan bij 
de ontwikkeling van leiderschapscompetenties. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 De werkelijke tijdsinvestering voor de 
begeleiding van de EDK’er is meer dan 
oorspronkelijk gepland 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Over het algemeen is het bedrijf tevreden over 
de voorgang van de EDK’er 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 EDK’ers hebben een duidelijke meerwaarde 
voor de scholen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 EDK’ers hebben een duidelijke meerwaarde de 
bedrijven 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 Er is sprake van samenhang tussen 
leiderschaps- en onderwijscompetenties. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8 De opdracht die de deelnemers voor u 
uitvoeren  heeft ook relevantie voor het bedrijf. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9 Samenwerking met het EDK-project bevordert 
de ontwikkeling van de medewerkers van het 
bedrijf (bijv. op het gebied van leiderschap en 
teamwork)  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

10 Het niveau van de EDK’er voldoet aan de eisen 
die wij aan potentiële medewerkers opleggen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11 Over het algemeen is het bedrijf tevreden met 
het programma Eerst de Klas 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 



Toekomst 

34. Hoe lang verwacht u dat de EDK’er na afloop van het programma in het onderwijs 
werkzaam blijft? 

0-1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar 

1 Hoe lang verwacht u dat de EDK’er 
in het onderwijs werkzaam blijft? 

[ ] [ ] [ ] [ ] 

35.  Zou u in de toekomst (weer) deelnemen aan een (soortgelijk) programma? 

Zeer 
waarschijnlijk 

niet 

Waarschijnlijk 
niet 

Neutraal Waarschijnlijk 
wel 

Zeer 
waarschijnlij 

k wel 

Weet 
niet / 
geen 

mening 

1 Toekomstige deelname 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Toelichting:…… 

Verdere aanbevelingen 

36. Welke aanbevelingen zou u het team van Eerst de Klas willen meegeven met het oog 
op de verdere voortgang van het project in de toekomst? 



Bijlage 2. Overzicht geïnterviewden 
en deelnemers workshop 

Geïnterviewden 

Deelnemers: 

Ragna Heidweiller – deelnemer tranche I 

Gitta Snijders – deelnemer tranche I 

Renée van Someren-Gréve – deelnemer tranche II 

Simon Verwer – deelnemer tranche I 

Dionne van Zeldenrijk – deelnemer tranche II 

Scholen: 

Aniek Dezitter – Leonardo da Vinci College 

Lidy Kooij – Plein College Eckart 

Henk van Ommen – Arentheem College 

Marie-José van der Voort – Leonardo da Vinci College 

Carla Verwoerd – Veenlanden College 

Bedrijven: 

Wim Buijs – DSM 

Arjen Schat - Philips 

Carla Schol – Philips 

Peter Versluis – ABN AMRO 

Overig: 

Leonie Blom – Platform Bètatechniek 

Els Laroes - IVLOS 

Dick Middelhoek – Arrendi 

Pier de Nijs - LTP 

Pieter Reimer – Platform Bètatechniek 

Marjolein Vollebregt – IVLOS 

Hans Wessels - IVLOS 

Dieuwke Wolting - LTP 



Deelnemers aan de workshop 

Andre van Aperen – Shell 

Luc Bessems – ECL 

Leonie Blom– Platform Bèta Techniek 

Madeleine Camp – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Annick Dezitter – Leonardo da Vinci College 

Ragna Heidweiller – deelnemer tranche I 

José Janssen – Quadraam College 

Annemarie Knottnerus – Platform Bèta Techniek 

Lieke Kwantes – Studelta 

Els Laroes – IVLOS 

Pieter Reimer – Platform Bèta Techniek 

Renée van Someren-Gréve – deelnemer tranche I 

Kees van de Velden – deelnemer tranche II 

Peter Versluijs – ABN AMRO 

Simon Verwer – deelnemer tranche I 

Marjolein Vollebregt – IVLOS 

Marie-José van der Voort – Leonardo da Vinci College 

Matthijs van Vulpen –deelnemer tranche I  

Monique Walrave – expert 

Hans Wessels - IVLOS 

Dionne Zeldenrijk – deelnemer tranche II 
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