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Managementsamenvatting 
 
Eerst de Klas (EDK) is een traineeprogramma voor excellente academici dat is gestart in 

2009. De deelnemers krijgen in dit programma gedurende twee jaar de kans om ervaring 

op te doen met lesgeven op een vo-school, tegelijkertijd hun eerstegraads lesbevoegdheid 

te halen en één dag in de week deel te nemen aan een leiderschapsprogramma bij 

deelnemende bedrijven.  

Nu het programma een aantal jaar loopt en er zeker nog een aantal tranches in het 

verschiet ligt, is er behoefte om een meer expliciet beeld te krijgen van de opbrengsten en 

het succes van het programma en dan vooral in kwalitatieve zin. De focus lag in deze 

studie daarom vooral op het onderbouwen van de (kwalitatieve) impact van het 

programma Eerst de Klas. Doelstelling van de impactmeting was het in kaart brengen en 

beoordelen van de motivatie en verwachtingen van deelname aan EDK, de meerwaarde 

van het EDK-programma en de EDK’ers en de bijdrage aan het onderwijs en de 

maatschappij. Hiervoor is gebruik gemaakt van deskresearch, een online vragenlijst onder 

alumni en scholen, diepte-interviews en een aantal beknopte case studies. 

Motivatie en tevredenheid deelnemers 

De combinatie van onderwijs en bedrijfsleven is één van de belangrijkste redenen voor pas 

afgestudeerden om te kiezen voor het programma Eerst de Klas. Ziij krijgen via het 

programma een kijkje in de keuken van het onderwijs én het bedrijfsleven. Daarmee weet 

het programma een nieuwe groep studenten te interesseren voor het onderwijs: 53% van 

de respondenten van tranche V en 75% van de alumni had anders (waarschijnlijk) niet 

voor de reguliere lerarenopleiding gekozen. Over het algemeen zijn de deelnemers 

tevreden over het programma (gemiddeld beoordelen zij het programma met een 7,1). 

Vooral het lesgeven wordt positief beoordeeld. Verbeterpunten hebben met name 

betrekking op de aansluiting en balans tussen het leiderschapsprogramma en het lesgeven 

en het niveau (en de mate van maatwerk) van de lerarenopleiding. Een aandachtspunt is 

ook de tijdsbelasting.   

Motivatie en tevredenheid scholen 

Er zijn drie belangrijke redenen voor scholen om deel te nemen aan het programma Eerst 

de Klas: de aantrekkelijkheid van de EDK’ers, het kunnen aantrekken van eerstegraads 

docenten en het kunnen opvullen van vacatures. Scholen zullen niet snel een EDK’er boven 

formatie plaatsen. Verder blijkt dat scholen zeer tevreden zijn over het proramma: 91% 

van de scholen denkt (zeer) waarschijnlijk in de toekomst weer deel te nemen aan het 

programma EDK. Aandachtspunten genoemd door scholen hebben betrekking op de hoge 

belasting van de deelnemers en de matching tussen scholen en kandidaten. Het komt nog 

vaak voor dat scholen uiteindelijk geen EDK’er plaatsen doordat het aanbod vanuit EDK 

niet aansluit bij de vraag vanuit de school.  

Motivatie en tevredenheid bedrijven 

Bedrijven nemen met name deel uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Bovendien hebben de EDK’ers in hun ogen de potentie om de brug te vormen 

tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Verbeterpunten liggen volgens de bedrijven met 

name op het vlak van timing en de beperkte omvang van het leiderschapsprogramma: één 

dag in de week is erg weinig om een opdracht echt goed op te kunnen pakken. 
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Loopbaan van alumni 

Op basis van de LinkedIn-scan concluderen we dat 47% van de alumni werkzaam is in het 

onderwijs en 16% in het bedrijfsleven. Daarnaast werkt 34% deels in het onderwijs (een 

gecombineerde aanstelling). Daarnaast denkt een groot deel van de huidige deelnemers 

(tranche V) na afloop te kiezen voor het onderwijs en schat een derde van de responden-

ten werkzaam buiten het onderwijs de kans groot dat hij of zij in de toekomst weer voor de 

klas gaat staan. Alumni zijn overwegend positief over de toegevoegde waarde van het 

programma. De ervaring die wordt opgedaan met het lesgeven wordt het meest waardevol 

gevonden (ongeacht de huidige functie). 

Bijdrage onderwijs en maatschappij 

Het programma EDK is met name een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs: zo is 60% van 

de ondervraagde scholen en 83% van de ondervraagde alumni het er (zeer) mee eens dat 

het EDK-programma positief bijdraagd aan de kwaliteit van het onderwijs. EDK’ers worden 

beschouwd als een bron van inspiratie; zij nemen relatief vaak extra taken op zich, hebben 

een frisse blik op onderwijszaken en leveren vernieuwende input. Ook wordt verondersteld 

dat het programma een positieve doorwerking heeft op het imago van het docentschap.  

In totaal heeft het programma EDK tot nu toe 159 eerstegraadsdocenten afgeleverd. In 

kwantitatieve termen een bescheiden aantal, maar de bijdrage is relatief groot als we 

kijken naar de exacte vakken, Nederlands en de klassieke talen. 

Op basis van de resultaten zijn enkele aanbevelingen geformuleerd: 

 Wees in de selectieprocedure heel duidelijk over wat de deelnemers, maar ook de 

scholen kunnen verwachten van het programma Eerst de Klas; 

 Adviseer en begeleid deelnemers vanuit het programmabureau bij het afsluiten van 

contracten met de scholen; 

 Overweeg een meer vraaggestuurde en regionale inrichting van het selectieproces. 

Door bij het selectieproces meer rekening te houden met de behoefte van scholen 

kan het rendement van het selectie- en matchingsproces vergroot worden; 

 Een meer vraaggestuurde en regionale inrichting van het selectieproces biedt 

tevens mogelijkheden om het programma op te schalen en de impact van het pro-

gramma te vergroten. Hierbij moet altijd een balans worden gevonden tussen 

kwantiteit en kwaliteit. Juist de focus op excellentie wordt door de verschillende 

partijen zeer gewaardeerd; 

 Bekijk de mogelijkheid om het leiderschapsprogramma meer gewicht te geven 

zodat er een betere balans ontstaat tussen de onderwijs- en bedrijfslevencompo-

nent; 

 Zorg voor zo veel mogelijk maatwerk op de lerarenopleiding. EDK’ers hebben in 

sommige gevallen andere behoeften dan reguliere LIO’s, bijvoorbeeld ten aanzien 

van klassenmanagementvaardigheden; 

 Benut alumni en enthousiaste scholen als ambassadeurs van het programma. Het 

uitbouwen van een ‘EDK-community’ biedt kansen om de naamsbekendheid van 

het programma verder te vergroten onder potentiële deelnemers, scholen en be-

drijven. 
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1 Aanleiding, doel en aanpak van de 

evaluatie 

Voorliggend rapport evalueert het programma Eerst de Klas (EDK) dat sinds 2009 wordt 

uitgevoerd door Stichting Platform Bèta Techniek. In deze evaluatie brengen we de 

meerwaarde en impact van het programma in kaart. Hieronder staan we kort stil bij de 

context en voorgeschiedenis van deze evaluatie, de onderzoeksvragen, onze onderzoeks-

aanpak en de opbouw van het rapport. 

1.1 Aanleiding  

EDK is een traineeprogramma voor excellente academici dat is gestart in 2009 door 

toenmalig staatsecretaris Marja van Bijsterveldt in navolging van het idee van Teach First 

(UK) en Teach for America. Het doel van Eerst de Klas is het leveren van een bijdrage aan 

het bestrijden van het tekort aan academisch geschoolde leraren. Dit niet enkel door meer 

academici te interesseren voor het onderwijs, maar ook door een kwaliteitsimpuls te 

geven. Met Eerst de Klas wordt ingezet op meer en betere leraren én op meer en betere 

‘leiders’.  

De deelnemers krijgen in dit programma gedurende twee jaar de kans om ervaring op te 

doen met lesgeven op een vo-school, tegelijkertijd hun eerstegraads lesbevoegdheid te 

halen aan een universiteit en een dag in de week deel te nemen aan een leiderschapspro-

gramma bij deelnemende bedrijven.  

Nu het programma EDK een aantal jaar loopt en er zeker nog een aantal tranches in het 

verschiet ligt1, is er behoefte om een meer expliciet beeld te krijgen van de opbrengsten en 

het succes van het programma. Dit niet alleen kwantitatief in termen van aantallen 

EDK’ers, deelnemende scholen en bedrijven, maar vooral in kwalitatieve zin: hoe en in 

hoeverre levert EDK een bijdrage aan het onderwijs en/of de maatschappij in brede zin? 

Denk daarbij aan effecten op het imago van docentschap, op de leerprestaties van 

leerlingen, op de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, ontwikkeling op het gebied 

van leiderschap, etc. Platform Bèta Techniek heeft Dialogic daarom gevraagd om in 

navolging van eerdere evaluaties dit jaar een impactmeting uit te voeren van het 

programma Eerst de Klas. In tegenstelling tot eerdere evaluaties laat deze studie het 

oordeel van betrokkenen over het proces en de inrichting van het programma grotendeels 

buiten beschouwing. In eerdere evaluaties is dat oordeel van betrokken stakeholders en de 

aandachtspunten immers duidelijk aan bod gekomen. De focus ligt in deze studie vooral op 

het onderbouwen van de (kwalitatieve) impact van het programma Eerst de Klas.  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

 De impactmeting heeft als doel het in kaart brengen en beoordelen van: 

 De motivatie en verwachtingen van deelname aan EDK; 

 De meerwaarde van het EDK-programma en de EDK’ers; 

 De bijdrage aan het onderwijs en de maatschappij (duurzame impact).  

                                                

1 Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft middelen toegezegd tot en met 

tranche 8 (die zal lopen in 2016-2018). 
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Deze doelstellingen leiden tot de volgende onderzoeksvragen: 

 Wat zijn de redenen voor kandidaten om zich aan te melden voor EDK? Welke 

factoren zijn van invloed op de interesse van potentiële EDK’ers, en in welke mate 

manifesteren deze factoren zich? Komen verwachtingen overeen met de realiteit? 

In hoeverre verschillen de motivaties en verwachtingen van kandidaten door de 

jaren heen? 

 Wat zijn de redenen van scholen om deel te (blijven) nemen aan het programma 

Eerst de Klas (of juist niet)? Komen verwachtingen van scholen overeen met de 

realiteit? In hoeverre verschillen de motivaties en verwachtingen van scholen door 

de jaren heen?  

 Wat is voor diverse typen betrokkenen de meerwaarde van het programma EDK? 

Welke (directe en indirecte) effecten zien scholen op de school als geheel en haar 

omgeving? Is er verschil zichtbaar tussen scholen die eenmalig hebben deelgeno-

men aan EDK en scholen die aan meerdere malen hebben deelgenomen? Wat 

levert deelname aan het programma de EDK’ers op? 

 Hoe waarderen de begeleiders op school (BOS’ers) de EDK’ers? In hoeverre 

verschillen EDK’ers van reguliere LIO’s (o.a. in termen van docenten- en leider-

schapscompetenties)? 

 Wat is de additionaliteit van het programma Eerst de Klas: in hoeverre waren 

EDK’ers anders ook voor de klas terecht gekomen? Hadden EDK’ers zonder het 

programma voor een reguliere lerarenopleiding gekozen?  

 Hoe ziet de loopbaanontwikkeling van alumni er uit na afronding van het pro-

gramma? In welke mate verschilt dit bijvoorbeeld van reguliere beginnende 

docenten? 

 Hoe dragen alumni vanuit hun huidige functie bij aan (de kwaliteit van) het 

onderwijssysteem in Nederland en de maatschappij? In hoeverre dragen EDK’ers 

positief bij aan het imago van het docentschap en/of het onderwijs in bredere zin? 

 Wat is de bijdrage van EDK aan het docententekort, per vak? (ook in het licht van 

de instroom/uitstroom van beginnende docenten vanuit de reguliere lerarenoplei-

ding). 

1.3 Onderzoeksaanpak  

Om de vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van: 

Deskresearch: voor deze impactmeting is vooral aanvullend nieuw materiaal verzameld. 

Veel achtergrondmateriaal is ons immers al bekend. De nadruk ligt vooral op recente 

beleidsdocumenten (o.a. over het Onderwijstraineeship), interne notities, administratieve 

programmadata, data die relevant zijn voor het inschatten van de bijdrage van het 

programma aan het lerarentekort (in- en uitstroom reguliere lerarenopleidingen, 

beschikbare OCW-data omtrent openstaande vacatures in het onderwijs). In aanvulling 

voeren we een LinkedIn-(quick)scan uit onder de EDK alumni (tranche I t/m IV). Deze scan 

geeft een nadere inkleuring van de online vragenlijst in termen van carrièrestappen,           

-switches en verschillen tussen verschillende groepen. 

Een online vragenlijst: in navolging van de eerdere evaluaties is ook in deze evaluatie 

gebruik gemaakt van een online vragenlijst. Alumni uit tranche I, II, III en IV, kandidaten 

uit tranche V en scholen hebben deze ontvangen. De nadruk ligt op de meerwaarde en 
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impact van het programma, daarom zijn recent gestarte deelnemers en afgevallen 

kandidaten niet bevraagd. Alumni hebben een vragenlijst voorgelegd gekregen die meer 

ingaat op hun huidige werkzaamheden. Deelnemers zijn gevraagd naar hun verwachtigen 

over hun verdere loopbaan. Scholen zijn bevraagd over hun oordeel van de meerwaarde 

van het programma en meer specifiek de meerwaarde van de EDK’er voor de school en/of 

het onderwijs in brede zin. Ook scholen die besloten hebben niet (meer) deel te nemen aan 

EDK zijn meegenomen in de evaluatie om inzicht te krijgen in de overwegingen om wel of 

niet mee te doen aan het programma. Door in grote lijnen gebruik te maken van de 

eerdere vragenlijsten kunnen antwoorden vergeleken worden door de tijd heen.  

De vragenlijst is uiteindelijk verstuurd aan 84 alumni, 59 deelnemers en 87 scholen. De 

responsrate was goed: alumni 54%, deelnemers 61% en scholen 42%. 

Diepte-interviews: in aanvulling op de online vragenlijsten heeft er een interviewronde 

plaatsgevonden. Scholen (n=4), alumni (n=9), bedrijven (n=4) en overige betrokkenen 

(n=3) zijn geïnterviewd met als doel het vaststellen van de meerwaarde voor betrokken 

stakeholders en de impact van het programma in brede zin. Enkele interviews zijn 

uitgewerkt tot ‘good practices’. Zie bijlage I voor een overzicht van de interviewresponden-

ten.  

Good practices: om verdere inkleuring te geven aan de surveyresultaten zijn acht 

voorbeelden uitgewerkt waarin de loopbaan van alumni wordt geïllustreerd alsook hun 

oordeel over de meerwaarde van het programma.  

1.4 Opbouw rapport 

In het volgende hoofdstuk staan we kort stil bij de beschrijving van het programma Eerst 

de Klas. Vervolgens kijken we in hoofdstuk 3 naar de motivatie en verwachtingen: wat zijn 

redenen voor deelname van kandidaten en scholen? In hoofdstuk 4 staan we stil bij de 

meerwaarde van het programma en de positionering. De bijdrage aan het onderwijs en de 

maatschappij komt aan bod in hoofdstuk 5. Tot slot vatten we in hoofdstuk 6 de 

belangrijkste conclusies samen en staan we stil bij mogelijke aanbevelingen richting de 

toekomst.  
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2 Beschrijving Eerst de Klas 

In dit hoofdstuk geven we een feitelijke beschrijving van het programma Eerst de Klas en 

de context waarin het programma opereert.  

2.1 Eerst de Klas 

Eerst de Klas (EDK) is “het traineeprogramma voor excellente academici in het 

bedrijfsleven en het onderwijs”2. De deelnemers krijgen in dit programma gedurende twee 

jaar de kans om ervaring op te doen met lesgeven op een vo-school, tegelijkertijd hun 

eerstegraads lesbevoegdheid te halen aan een universiteit en een dag in de week deel te 

nemen aan een leiderschapsprogramma bij deelnemende bedrijven. Het programma richt 

zich dan ook bewust op de topstudenten. Onlangs is de zesde lichting deelnemers van start 

gegaan. 

2.1.1 Het traineeprogramma 

Het programma van Eerst de Klas start met een algemeen introductieprogramma, waarin 

de deelnemers worden voorbereid op het lesgeven. Daarnaast besteedt een EDK’er het 

eerste jaar een dag per week aan de lerarenopleiding, die wordt afgerond met een 

onderwijsbevoegdheid. Waar het programma startte met deelname van één lerarenoplei-

ding (Centrum voor Onderwijs en Leren, Utrecht), kunnen deelnemers vanaf heden ook 

starten bij het ICLON (Universiteit Leiden), Technische Universiteit Delft, Radboud 

Docenten Academie (Radboud Universiteit Nijmegen), Technische Universiteit Eindhoven 

en Universiteit Twente. Het eerste jaar is de trainee ook drie dagen per week actief als 

betaald docent op een middelbare school in Nederland. Het tweede jaar, na afronding van 

de lerarenopleiding, is dit vier dagen per week. De werkzaamheden worden in overleg met 

de school ingevuld. 

Een dag per week (gedurende twee jaar) volgen de deelnemers tevens een leiderschaps-

programma. De EDK’er bezoekt de deelnemende organisaties, volgt masterclasses, voert 

projecten uit, organiseert een afsluitende opdracht, krijgt gastcolleges en volgt trainingen 

op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Onderstaande figuur geeft een 

schematisch overzicht van het traineeprogramma.  

Figuur 1. Opbouw van het programma Eerst de Klas  

 

Bron: www.eerstdeklas.nl 

                                                

2 www.eerstdeklas.nl 



Dialogic innovatie ● interactie 12 

2.1.2 De selectieprocedure 

Tijdens de selectieprocedure wordt geselecteerd op academische excellentie (de cijferlijst 

van de master moet gemiddeld minimaal een 7,5 voor alfa- of gammaopleidingen of 

minimaal een 7 voor bètatechnische opleidingen zijn) en op persoonlijke competenties.  

De selectie verloopt in drie rondes. De eerste ronde is een schriftelijke ronde, waarbij een 

eerste selectie plaatsvindt op basis van afstudeerdatum, cv, cijferlijst, motivatie en 

toelaatbaarheid tot de lerarenopleiding. Vervolgens is er een eerste landelijke selectiedag 

waarbij deelnemers een IQ/EQ test maken, een groepsopdracht uitvoeren, een individuele 

presentatie geven en een vraagmotivatiegesprek voeren. Tot slot vindt er een tweede 

selectiedag plaats waar de deelnemers een proefles geven. Tijdens deze landelijke 

selectiedagen staan vooral de persoonlijke competenties van de deelnemers centraal. Er 

wordt geselecteerd op competenties als: veerkracht, leiderschap, interactie, zelfreflectie, 

inlevingsvermogen, probleemoplossend vermogen en organisatorisch kwaliteiten. Een 

EDK’er kan pas starten in het programma als een werkplek op een middelbare school 

gevonden is. Hiervoor dient de kandidaat zelf te solliciteren naar een leerwerkplek op een 

school.  

Ontwikkelingen in het aantal sollicitanten en deelnemers 

Het aantal sollicitanten voor Eerst de Klas is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In 

tranche I solliciteerden 81 kandidaten voor een plek binnen het programma, in tranche II 

waren dat er 111, in tranche III 252, in tranche IV 313 en in tranche V solliciteerden zelfs 

640 kandidaten. Dit aantal zakt weer tot 426 sollicitaties in tranche VI. Ook het aantal 

deelnemers aan Eerst de Klas is sterk toegenomen: van 19 deelnemers in tranche I naar 

66 deelnemers in tranche V. Een soortgelijke daling als bij de sollicitaties is ook hier 

zichtbaar voor tranche VI: 28 deelnemers startten. Het hoge aantal sollicitanten (in 

combinatie met de strenge selectie) zorgt ervoor dat relatief veel kandidaten afvallen. 

Onderstaande tabel geeft inzicht op welk moment (in welke stap in de sollicitatieprocedure) 

deze kandidaten afvallen. Na de start van het traineeship vallen gaandeweg het traject 

doorgaans nog enkele deelnemers af om wat voor reden dan ook. Dit gaat echter om 

kleine aantallen. 

Tabel 1. Selectieprocedure: aantal sollicitanten en geplaatste EDK’ers per tranche 

 Aantal 

sollicitaties 

Aantal 

afgevallen 

schriftelijke 

selectie 

Aantal 

afgevallen 

selectiedagen 

Aantal 

afgevallen 

bij zoeken 

school 

Geplaatst 

Tranche I 81 22 36 4 19 

Tranche II 111 48 36 11 16 

Tranche III 253 132 88 13 31 

Tranche IV 323 191 87 18 27 

Tranche V 640 412 132 30 66 

Tranche VI 426 236 149 13 28 

 

Bron: administratie Platform Bètatechniek, oktober 2014 

Opvallend is dat er in tranche VI beduidend minder sollicitaties zijn binnengekomen dan 

het voorgaande jaar. Ook is in tranche V uiteindelijk 10,3% van sollicitanten gestart, waar 

dat in tranche VI 6,6% is.  
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Figuur 2. Sollicitanten vs. deelnemers  

  

Bron: administratie Platform Bètatechniek, oktober 2014 

In tranche V voldeed 31% van de sollicitanten niet aan de harde eisen (de cijferlijst voldoet 

niet aan de eisen, de afstudeerdatum volstaat niet of niet alle benodigde documenten zijn 

aangeleverd). Dit riep toen de vraag op of deze eisen wel helder zijn voor alle sollicitanten. 

In tranche VI blijkt dit aantal gezakt tot 22%. Tot slot vallen er nog enkele kandidaten af in 

hun zoektocht naar een school. Na een afname van dit getal in tranche V valt in tranche VI 

alsnog 32% van de geselecteerde kandidaten af in deze fase. Dit roept de vraag op of de 

selectie van kandidaten wel tegemoet komt aan de vraag van scholen.  

2.1.3 Verdeling EDK’ers over vakken 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de verdeling van EDK’ers over de 

verschillende vakken die door hen gegeven worden3. Op basis van onderstaande tabel 

kunnen we concluderen dat het programma EDK relatief veel bèta’s levert, alsook 

eerstegraads docenten Nederlands. Door de relatief grote omvang van tranche V (66 

deelnemers) heeft deze tranche voor meerdere vakken een uitschieter (in het bijzonder 

voor O&O leverde deze tranche veel eerstegraads docenten).   

                                                

3 EDK’ers kunnen meerdere vakken geven. 
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Figuur 3. Overzicht verdeling vakken per tranche  

 

Bron: Administratie Platform Bètatechniek, 2014 

2.1.4 Eerst de Klas vergeleken met het Onderwijstraineeship 

Eerst de Klas en het Onderwijstraineeship zijn beide traineeprogramma’s opgezet in 

samenwerking met het Ministerie van OCW, de VSNU en de VO-raad voor afgestudeerde 

academici om een oplossing te bieden voor het tekort aan universitair opgeleide, 

eerstegraads docenten in de nabije toekomst4.  

Voor EDK is een belangrijk programmaonderdeel het leiderschapsprogramma bij bedrijven. 

De trainees volgen daar masterclasses, voeren een project uit en volgen trainingen op het 

                                                

4 Handleiding voor scholen. Deelnemen aan Eerst de Klas en/of het Onderwijstraineeship. 
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gebied van persoonlijk leiderschap en effectiviteit en het verbinden van deze aspecten aan 

het onderwijs. 

Het Onderwijstraineeship is gestart in 2013 en wil naast goede eerstegraadsdocenten in 

tekortvakken ook docenten opleiden die experttaken binnen de school op zich nemen. 

Deelnemers volgen een verdiepingsprogramma dat bestaat uit masterclasses en een 

specialisatietraject toegespitst op onderwerpen die het onderwijs raken zoals curriculum-

ontwerp, toetsontwikkeling, differentiatie in het onderwijs en veranderkunde. Het 

verdiepingsprogramma wordt (inhoudelijk) vormgegeven door Universiteiten, Scholen en 

organisaties in het onderwijsveld zoals CITO en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek5.  

Een ander verschil betreft de doelgroep. Voor EDK zijn trainees maximaal twee jaar 

geleden afgestudeerd of gepromoveerd en hebben op hun master een gemiddeld cijfer van 

minimaal een 7 (bèta) of 7,5 (alfa en gamma) behaald. Eerst de Klas is gericht op alle 

schoolvakken, met nadruk op de tekortvakken. Voor het Onderwijstraineeship zijn trainees 

maximaal vijf jaar geleden afgestudeerd of gepromoveerd. Het Onderwijstraineeship richt 

zich enkel op de tekortvakken. 

                                                

5 http://www.onderwijstraineeship.nl/ 
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3 Motivatie en tevredenheid  

In dit hoofdstuk kijken we naar de redenen van kandidaten, betrokken scholen en 

bedrijven om deel te nemen aan het programma Eerst de Klas en hun verwachtingen ten 

aanzien van het programma. Ook kijken we naar de mate waarin deze verwachtingen zijn 

uitgekomen.  

3.1 Redenen voor deelname & tevredenheid deelnemers 

In deze paragraaf kijken we ten eerste naar de redenen voor kandidaten om zich aan te 

melden voor EDK en ook naar hun verwachtingen van het programma. Vervolgens bekijken 

we het oordeel van deelnemers over EDK (waarbij specifiek stilgestaan wordt bij de 

tijdsbelasting). Tot slot staan we kort stil bij genoemde knelpunten en aanbevelingen. 

Redenen deelname 

Uit eerdere evaluaties6 blijkt dat de combinatie van onderwijs (waarbij je als EDK’er direct 

voor de klas staat) en bedrijfsleven (het volgen van een leiderschapsprogramma) een van 

de belangrijkste redenen is voor pas afgestudeerden om te kiezen voor het programma 

Eerst de Klas. Ook in de huidige evaluatie zien wij dit terug: het EDK-programma is 

volgens kandidaten een aantrekkelijke optie om te kijken of het lesgeven bevalt, zonder de 

deur naar het bedrijfsleven dicht te trekken.  

Het programma Eerst de Klas weet hiermee een nieuwe groep studenten te interesseren 

voor het onderwijs: 53% van de respondenten van tranche V had anders (waarschijnlijk) 

niet voor de reguliere lerarenopleiding gekozen. Van de ondervraagde alumni (tranche I 

t/m IV) zou zelfs 75% zonder het programma (waarschijnlijk) niet hebben gekozen voor 

een reguliere lerarenopleiding (zie Figuur 4) .  

Figuur 4. Als je niet was geselecteerd voor het programma, had je dan alsnog gekozen voor de 

reguliere lerarenopleiding? 

 

Bron: Enquête Dialogic deelnemers tranche V en alumni, 2014  

                                                

6 Dialogic (2010, 2011 en 2013). Evaluatie Eerst de Klas 
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In de toelichting geeft men aan dat de keuze voor een reguliere lerarenopleiding voelt als 

een definitieve keuze voor het onderwijs, terwijl veel deelnemers nog twijfelen of dit wel 

een geschikte keuze is voor hen. “Met het programma Eerst de Klas kun je intensief van 

het lesgeven proeven en kun je daarnaast een hoop extra evaring op doen die ook 

waardevol is als je niet verder wil in het onderwijs”. Daarnaast spelen ook financiële 

redenen een rol: het programma Eerst de Klas biedt deelnemers de mogelijkheid om 

kosteloos een lesbevoegdheid te halen, wat voor enkele deelnemers een belangrijke reden 

is. Zij zouden niet voor een reguliere lerarenopleiding kiezen, aangezien ze dan zelf de 

kosten zouden moeten dragen.   

Verwachtingen 

Het merendeel van de respondenten uit tranche V hoopt middels deelname aan EDK te 

kunnen proeven van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven en de mogelijkheden die 

beide werelden bieden op de arbeidsmarkt. Na afloop hopen zij een weloverwogen keuze te 

kunnen maken. Daarnaast zijn er enkele deelnemers die specifiek hopen om zich (breed) 

te kunnen ontwikkelen op onderwijsgebied en/of leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen 

binnen het programma. Ook persoonlijke ontwikkeling (inzicht in het eigen kunnen, 

professionele ontwikkeling) en netwerking worden regelmatig genoemd als gevraagd wordt 

aan deelnemers wat zij hopen dat het programma hen zal opleveren.  

Oordeel programma 

In navolging van de eerdere evaluaties7 is ook aan de deelnemers van tranche V gevraagd 

hoe zij het programma Eerst de Klas tot nu toe beoordelen en of hun verwachtingen zijn 

uitgekomen. Over het algemeen blijken de ondervraagde deelnemers tevreden met het 

programma; zij beoordelen het programma Eerst de Klas als geheel met een 7,1.  

Vooral de onderwijscomponent (het lesgeven) wordt positief beoordeeld: het lesgeven 

wordt uitdagend en leerzaam gevonden. 69% van de respondenten uit tranche V is het 

bovendien (zeer) eens met de stelling dat het lesgeven hen goed af gaat (zie Figuur 5).  

Figuur 5. Het lesgeven gaat mij goed af 

 

Bron. Enquête Dialogic deelnemers tranche V, 2014 

Daarentegen is er meer discussie over de vraag of men ook genoeg vakinhoud kwijt kan in 

het lesgeven: 24% van respondenten uit tranche V vindt dat dit onvoldoende het geval is. 

                                                

7 Dialogic (2010, 2011 en 2013). Evaluatie Eerst de Klas 
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Zij geven in de toelichting aan dat zij hadden gehoopt inhoudelijk meer de diepte in te 

kunnen met hun vak (zie Figuur 6). Soms kan dit niet vanwege het niveau van de 

leerlingen, maar ook een vaststaand programma kan hiervoor reden zijn. Deelnemers 

missen hierdoor soms de intellectuele uitdaging.  

Figuur 6. Ik kan voldoende vakinhoud kwijt in het lesgeven 

 

Bron. Enquête Dialogic deelnemers tranche V, 2014 

Kijken we naar de mate waarin de verwachtingen van deelnemers aan tranche V van het 

programma zijn uitgekomen dan blijkt dat een groot aantal respondenten aangeeft dat hun 

verwachtingen deels zijn uitgekomen. Dit blijkt vaak te maken te hebben met de nadruk op 

het lesgeven. Veel respondenten geven aan dat zij hadden gehoopt dat de bedrijfsleven-

component prominenter aanwezig zou zijn binnen het programma en hen meer uitdaging 

zou bieden. Dit geldt zowel voor de opdrachten die bij bedrijven worden uitgevoerd alsook 

de masterclasses die worden gevolgd (bij de bedrijven alsook bij De Baak).  

De lerarenopleiding wordt gezien als noodzakelijk om de basisvaardigheden van het 

lesgeven te leren, maar wordt over het algemeen weinig uitdagend gevonden. Bovendien 

sluit het lang niet altijd goed aan bij de ontwikkeling die de EDK’ers doormaken in het EDK-

programma, waarbij zij al direct voor de klas staan. EDK’ers hebben bijvoorbeeld in het 

begin al veel vragen op het gebied van klassenmanagement etc.  

Tijdsbelasting 

Deelnemers uit tranche V geven aan in het eerste jaar gemiddeld (incl. voor- en nawerk en 

exclusief reistijd) 8 uur bezig te zijn met het leiderschapsprogramma, 12 uur met de 

lerarenopleiding en 33 uur met het lesgeven. Dit is vergelijkbaar met de tijdsbelasting van 

deelnemers uit tranche IV8.  

Voor 57% van de respondenten uit tranche V is deze tijdsbelasting meer dan zij hadden 

gedacht. Velen geven aan op voorhand te weten dat het een pittig programma is, maar dat 

zij het in de praktijk toch nog vonden tegenvallen. Vooral het lesgeven kost veel meer tijd 

dan gedacht en kost vooral in het begin veel energie (zie Figuur 7).  De ervaren werkdruk 

verschilt echter per EDK’er en hangt onder andere af van het aantal vakdeficiënties dat nog 

weggewerkt moet worden, de reistijd, het aantal lesuren op de school (omvang 

                                                

8 Dialogic (2013). Evaluatie Eerst de Klas 
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aanstelling) en de begeleiding van de school. Enkele deelnemers geven aan dat zij wat dat 

betreft ook wel meer begeleid zouden willen worden door het programmabureau in het 

opstellen van de contracten met de school: hoe veel uren zijn reëel (in combinatie met 

eventuele vakdeficiënties), wat is een goede verdeling van klassen, kan men direct voor de 

klas staan of is er ruimte om eerst mee te kijken? Etc. 

Figuur 7. Deelnemers tranche V (n=33)  

 

Bron. Enquête Dialogic deelnemers tranche V, 2014 

Ook in de interviews met scholen en de lerarenopleidingen komt de hoge werkdruk naar 

voren. Het programma is – vooral het eerste jaar – zwaar, terwijl de eerste jaren als 

docent sowieso zwaar zijn. “De dubbele focus [van lerarenopleiding/lesgeven en 

leiderschapsprogramma] is eigenlijk te veel gevraagd”. Die zware belasting leidt in de 

praktijk ook tot veel extra werk aan begeleiding.  

Extra taken 

In totaal neemt 70% van de deelnemers uit tranche V extra taken op zich (bijvoorbeeld 

mentorschap, begeleider nieuwe docenten, sectievoorzitter). Ze vinden het lastig om aan 

te geven of dit meer is dan een gemiddelde startende docent.  

Knelpunten & aanbevelingen deelnemers 

De respondenten uit tranche V hebben diverse opmerkingen en aanbevelingen ingebracht. 

Hieronder hebben wij de belangrijkste punten gebundeld: 

 Werving & selectie: Wees duidelijk over wat de deelnemers aan EDK kunnen 

verwachten (bijv. betreffende de programmaopzet, de belasting, de vereiste bege-

leiding vanuit scholen, etc.). Wees vooral duidelijker over de verdeling 

‘bedrijfsleven / onderwijs’. De nadruk ligt tamelijk sterk op onderwijs, dus wees 

daar eerlijk over. 

 Allocatie van kandidaten & begeleiding vanuit scholen: Plaatsing op een verkeerde 

school kan funest zijn voor het verloop van het programma. Zo raak je trainees 

onnodig kwijt. Verbeter daarom de communicatie naar scholen. Een EDK’er is 

weliswaar een high potential, maar dat betekent niet dat deze geen begeleiding 

nodig heeft in het eerste jaar van het lesgeven. 

 Positie leiderschapsprogramma: veel respondenten zouden graag meer ruimte zien 

voor het leiderschapsprogramma alsook een sterkere rode draad binnen het leider-
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schapsprogramma. Door bovendien de combinatie van leiderschap en leraarschap 

sterker in EDK te verankeren, kun je een blijvende verandering in het onderwijs 

teweegbrengen. Ook meer aandacht voor managementvaardigheden (naast per-

soonlijk leiderschap) zou gewaardeerd worden.  

3.2 Redenen voor deelname & tevredenheid scholen 

In deze paragraaf staan we stil bij de beweegredenen van scholen om deel te nemen aan 

het programma. We maken hierbij onderscheid tussen scholen die voor het eerst 

deelnemen aan het programma (in tranche VI) en scholen die eerder wel deelnamen aan 

het programma, maar in de huidige tranche niet meer. Vervolgens kijken we naar de 

verwachtingen van scholen en de belangrijkste opbrengsten voor hen tot nu toe.  

Scholen die voor het eerst mee doen aan Eerst de Klas in tranche VI 

Aan scholen die in tranche VI voor het eerst deelnemen aan het programma is gevraagd 

welke afwegingen hierbij een rol hebben gespeeld. Uit de respons blijkt dat de mogelijk-

heid om eerstegraads docenten aan te trekken en het kunnen opvullen van openstaande 

vacatures de meest belangrijke afwegingen zijn. Ook de aantrekkelijkheid van een EDK’er 

(de meerwaarde die een EDK’er heeft voor de school) is een belangrijke drijfveer: scholen 

willen met deelname aan EDK nieuwe kennis en ervaring uit de academische wereld 

binnenhalen via jonge, hoog gekwalificeerde en breed georiënteerde docenten, die 

bovendien zeer gemotiveerd en enthousiast zijn. Deze afwegingen komen overeen met de 

bevindingen uit de eerdere evaluaties9: ook toen bleek dat scholen vooral deelnemen aan 

Eerst de Klas om een hoogwaardige invulling te vinden voor openstaande vacatures (zie 

Figuur 8). 

Figuur 8. Reden van deelname scholen die voor het eerst deelnemen in tranche VI (n=17)  

 

 
Bron: Enquête Dialogic onder scholen, 2014 

                                                

9 Dialogic (2010, 2011 en 2013). Evaluatie Eerst de Klas 
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Scholen die eerder wel deelnamen, maar niet meer in tranche VI 

Scholen die eerder wel deelnamen aan het programma, maar in tranche VI geen EDK’er(s) 

hebben geplaatst geven aan dat dit veelal te maken heeft met het ontbreken van een 

openstaande vacature op dat moment of het ontbreken van een match met één van de 

kandidaten qua vak (zie Figuur 9).  

Het lijkt erop dat scholen in het bijzonder op zoek zijn naar directe vervulling van 

openstaande vacatures. Als deze er niet zijn of als het aanbod van EDK’ers niet matcht met 

de vraag van scholen, haken zij af. Scholen zullen niet snel een EDK’er boven formatie 

plaatsen (financiële afwegingen spelen in dat geval wel een rol). 

In de toelichting worden daarnaast ook meer structurele redenen genoemd om van 

deelname aan EDK af te zien. Zo wordt de begeleiding van EDK’ers door een enkele 

respondent zeer tijdrovend gevonden, dit mede in het licht van de erg grote tijdsbelasting 

van het programma voor de EDK’er (zie ook paragraaf 3.1). Gesuggereerd wordt om deze 

belasting te verkleinen bijvoorbeeld door in het programma de mogelijkheid op te nemen 

voor de EDK’er om “eerst alleen mee te draaien zonder ook direct lesverantwoordelijk te 

krijgen. […] Die stap is (te) groot”. 

Figuur 9. In hoeverre speelden onderstaande redenen een rol om niet meer deel te nemen aan tranche 

VI? Scholen (n=18) 

 

Bron: Enquête Dialogic onder scholen, 2014 

Verwachtingen van deelnemende scholen 

De meeste respondenten hopen via deelname aan het programma EDK dan ook op een 

instroom van jonge, ambitieuze en ondernemende eerstegraads docenten die van 

aanpakken weten en bovendien buiten de gebaande wegen denken en kijken, met vaak 

een andere vernieuwende kijk op onderwijs (de buitenwereld meer de school in). Door die 

instroom hopen ze op meer dynamiek in de school, verjonging van het team, meer 

inspiratie in de secties en inbreng van up-to-date kennis vanuit de universitaire 

opleidingen, en op termijn de toekomstige leiders in de school. “Zo houd je je team jong 

met ondernemende nieuwe collega's”. Deze drijfveer geldt vooral voor scholen die vinden 

dat “de deur van het lokaal open moet … en ze het gesprek met docenten over 

beroepsinvulling moeten aangaan”. 
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Betreffende de EDK’ers verwachten scholen dat EDK’ers zich zullen ontwikkelen tot goede 

gedreven docenten, die enthousiasme en sociaalcommunicatieve vaardigheden paren aan 

kennis, intelligentie, een open instelling en lef. Tevens wordt verwacht dat EDK’ers zich 

met hun inbreng van nieuwe ideeën ook zullen inzetten voor onderwijs- en schoolontwikke-

ling, een impuls zullen geven aan het arbeidsethos binnen het onderwijs (“minder praten, 

meer doen en resultaatgedrevenheid”) en aan de kruisbestuiving in het team.  

Kanttekeningen worden wel gemaakt bij de ervaring van EDK’ers in het lesgeven. Een 

EDK’er heeft nog weinig ervaring voor de klas, en heeft daarom in het begin veel 

begeleiding nodig. Er zal – zeker aanvankelijk – extra aandacht nodig zijn voor hun 

pedagogisch en didactisch handelen. De verwachtingen van de meerwaarde moeten dan 

ook vooral in het begin niet te hoog zijn.  

Belangrijkste opbrengsten & oordeel scholen  

Scholen zijn over het algemeen zeer tevreden met het programma: 91% van de 

respondenten zou (zeer) waarschijnlijk weer deelnemen aan EDK in de toekomst.   

Figuur 10. Het voortbestaan van Eerst de Klas is gewaarborgd tot en met tranche VIII, start in 2016. 

Zou u in de komende jaren (weer) deelnemen aan een Eerst de Klas? (n=32) 

  

Bron: Enquête Dialogic onder scholen, 2014 

De meerderheid van de respondenten geeft een positief oordeel over de opbrengsten van 

het programma EDK voor hun school. Die opbrengst bestaat in de eerste plaats uit het 

vervullen van een vacature voor een eerstegraads docent door een kandidaat met 

overwegend uitgesproken positieve papieren (jong, enthousiast, zeer gemotiveerd en 

initiatiefrijk). Op een aantal scholen is een EDK’er – of inmiddels alumnus – doorgestoten 

naar een meer leidinggevende positie, bijvoorbeeld sectievoorzitter.  

In de tweede plaats heeft de opbrengst van de deelname aan EDK ook een afgeleid 

karakter. EDK’ers kunnen doorgaans meer dan alleen maar voor de klas staan en blijken 

naast het lesgeven ook allerlei neventaken op zich te nemen met de nodige spin-off en 

leerervaringen naar andere collega’s en secties. Zo brengen ze frisse, nieuwe ideeën, 

inzichten en inspiratie in onderwijskundige projecten in, bijvoorbeeld in nieuwe vakken 

(O&O, Technasium, contacten met bedrijfsleven) of bij de ontwikkeling van een 

excellentieprogramma. Hierdoor wordt ook een impuls gegeven aan een meer lerende 

cultuur op school. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over de loopbaan van EDK’ers na 

afloop van het programma.  
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Een kleine minderheid van de respons op deze vraag geeft aan dat de opbrengsten voor de 

school gering is, deels door een minder gelukkige match tussen school en EDK’er, en deels 

doordat bijvoorbeeld geen van de geplaatste EDK’ers na afloop van het programma op de 

school is gebleven (bij 13% van de ondervraagde scholen bleek geen van de deelnemers te 

zijn gebleven en in 27% zijn niet alle EDK’ers gebleven, zie Figuur 11).  

Figuur 11. Indien u EDK’ers heeft geplaatst in tranche I, II, III of IV zijn deze werkzaam gebleven op 

de school na afloop van het programma? (n=30) 

 

Bron: Enquête Dialogic onder scholen, 2014 

Knelpunten & aanbevelingen scholen 

Vertegenwoordigers van de scholen noemen verschillende verbeterpunten met betrekking 

tot het programma. Een belangrijk terugkerend punt is de tijdsbelasting. Scholen geven 

aan dat het EDK-programma vooral in het eerste jaar erg vol is. De optelsom van drie 

dagen lesgeven, de lerarenopleiding en een dag leiderschapsprogramma stelt veel EDK’ers 

op de proef, zeker als ze ook nog deficiënties moeten wegwerken of anderszins extra 

worden belast (denk aan een combinatie van twee vakken, O&O met bijvoorbeeld 

wiskunde). In combinatie met het hoge ambitieniveau en de grote gedrevenheid van 

EDK’ers kan het volle programma van hen (soms te) veel vergen. Bovendien, leren 

lesgeven gaat high potentials niet per se gemakkelijker af dan ‘gewone’ beginnende 

docenten; het is een ervaringsvak dat veel tijd en energie kost om aan te leren. Wel is zo’n 

heel zwaar eerste jaar een goede selectie: als je dat redt, haal je de rest van het 

programma ook. Wat dat betreft zouden de EDK’ers volgens sommige respondenten ook 

wel meer (en vroegtijdig) begeleid mogen worden door de lerarenopleidingen op het 

gebied van klassenmanagement, pedagogiek, mentoraatkennis etc. Nu komt deze 

begeleiding voor rekening van de scholen.  

Een ander aandachtspunt is de matching tussen scholen en kandidaten. Een goede match 

tussen EDK’ers – met een specifiek profiel (vak, persoon, woonplaats, etc.) – en een school 

is niet steeds eenvoudig te realiseren. Dit heeft te maken met vraag en aanbod, maar ook 

met timing. De aansluiting van de werving en selectie van EDK’ers sluit niet altijd optimaal 

aan op de werving van docenten door scholen. Soms is te laat bekend welke EDK-

kandidaten beschikbaar zijn, de werving van docenten is dan al gestart. Scholen weten bij 

voorkeur al in april welke EDK’ers zijn geselecteerd. 
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3.3 Redenen voor deelname en tevredenheid bedrijven 

In deze paragraaf staan we tot slot stil bij de afwegingen van bedrijven om deel te nemen 

aan Eerst de Klas en hun oordeel over het programma. Hierbij baseren we ons op enkele 

gesprekken met deelnemende bedrijven10.  

Redenen deelname bedrijven 

Uit de eerdere evaluaties (Dialogic, 2010, 2011 en 2013) alsook uit de gesprekken die zijn 

gevoerd in het kader van deze evaluatie blijkt dat bedrijven vooral deelnemen uit het 

oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij vinden dat zij een verantwoor-

delijkheid hebben voor goed onderwijs. Bovendien hebben zij belang bij het goed opleiden 

van de jeugd, wat de werknemers van de toekomst zijn. “Het programma EDK zorgt voor 

een stuk contextverrijking”. Ook wordt gewezen op het belang om de verschillende 

werelden van onderwijs en bedrijfsleven te overbruggen. Je hebt mensen nodig die deze 

beide werelden begrijpen. EDK’ers kunnen wat dat betreft een belangrijke brugfunctie 

vervullen.  

Bedrijven nemen nadrukkelijk niet deel vanuit recruitment oogpunt (daar hebben zij 

andere, meer efficiënte kanalen voor). Ook uit de eerdere evaluaties bleek werving van 

potentiële werknemers geen belangrijke rol te spelen in de afweging van bedrijven om wel 

of niet deel te nemen.  

Tevredenheid bedrijven 

De bedrijven die in deze evaluatie zijn gehoord, geven aan tevreden te zijn met het 

programma. De frisse blik van EDK’ers en hun enthousiasme is waardevol voor bedrijven 

zelf. Ook de opdrachten die de EDK’ers uitvoeren, leveren in veel gevallen goede resultaten 

op. “Het programma is daarmee een win-win situatie”. 

De verbeterpunten die worden genoemd hebben in het bijzonder betrekking op timing en 

tijdsbelasting. Eén dag in de week een leiderschapsprogramma maakt het erg lastig om de 

opdracht goed te kunnen oppakken: “deelnemers  moeten er iedere week weer opnieuw 

even inkomen”11. Bovendien werd in de gesprekken aangegeven dat het een aantal keer is 

voorgekomen dat er vanuit het programma iets tussendoor komt op een maandag. Dat 

wordt als storend ervaren.   

                                                

10 Er is geen aparte vragenlijst afgenomen onder deelnemende bedrijven, zoals dat wel is gedaan voor 

scholen, deelnemers en alumni. Er is gekozen voor een beperkt aantal (diepte) interviews. De 

uitkomsten zijn daarmee mogelijk niet geldig voor alle deelnemende bedrijven, maar geven 

desondanks wel een goede eerste indruk van beweegredenen en het oordeel van deelnemende 

bedrijven. 

11 Dit punt werd overigens ook naar voren gebracht door deelnemers en alumni 
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4 Na EDK: loopbaan van alumni 

In dit hoofdstuk kijken we naar de loopbaanontwikkeling van alumni: waar komen EDK’ers 

na afloop van het programma terecht. Kiezen zij voor het onderwijs of bedrijfsleven? Hoe 

ziet hun functieprofiel er uit en wat nemen zij mee uit het programma Eerst de Klas?  

4.1 Uitstroom na afronding Eerst de Klas 

In deze paragraaf kijken we ten eerste naar de uitstroom van deelnemers van tranche IV 

en de verwachte uitstroom van tranche V. Vervolgens kijken we ook naar de huidige 

functies van de alumni uit tranche I t/m IV.  

Uitstroom tranche IV & verwachte uitstroom tranche V 

Vrijwel alle respondenten vanuit tranche IV geven aan vrijwel direct na afloop een baan te 

hebben gevonden. Slechts één respondent heeft tot nu toe nog geen baan kunnen vinden. 

Als we kijken waar de alumni uit tranche IV terecht zijn gekomen dan blijkt dat een groot 

deel van hen werkzaam is in het onderwijs: 76% van de respondenten werkt in het 

voortgezet onderwijs, daarnaast heeft 19% van de respondenten een combinatieaanstel-

ling (zie Figuur 12).  

Figuur 12. Uitstroom tranche IV (n=16) 

 

Bron: Enqûete Dialogic alumni tranche IV, 2014 

Ten opzichte van de vorige evaluatie lijkt het aantal alumni met een hybride aanstelling toe 

te nemen (onder respondenten van tranche I t/m III waren dit er in totaal 4, terwijl alleen 

in tranche IV al 3 respondenten aangeven een hybride aanstelling te hebben). Boven-

staande cijfers moeten echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd gezien het 

relatief lage aantal respondenten (n=16).  

Ook een groot deel van de huidige deelnemers (tranche V) denkt na afloop te kiezen voor 

het onderwijs: 91% van de respondenten uit tranche V heeft de intentie om na afloop voor 

de klas te blijven staan. Het merendeel van hen verwacht tussen de 1-3 jaar werkzaam te 

blijven in het onderwijs (37%). Zie Figuur 15.  
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Figuur 13. Hoe lang verwacht je na afloop van EDK nog voor de klas te blijven staan? (n=30) 

 

Bron: Enquête Dialogic deelnemers tranche V, 2014 

De toekomst zal moeten uitwijzen hoe veel van hen ook daadwerkelijk voor het onderwijs 

kiezen en hoe lang zij vervolgens werkzaam blijven in het onderwijs. 

Redenen om te kiezen voor het onderwijs  

Veruit de belangrijkste reden voor alumni om te kiezen voor het onderwijs is het feit dat 

het lesgeven goed bevalt. Op een tweede plaats komt baanzekerheid. Geen van de alumni 

geeft aan voor het onderwijs te kiezen vanwege het carrièreperspectief of salaris (zie 

Figuur 14).  

Figuur 14. Redenen om te kiezen voor het onderwijs (n totaal = 44) 

 
Bron: Enquête Dialogic onder alumni, 2014 

 

Een andere reden die is genoemd: de mogelijkheid om parttime te werken (waardoor een 

combinatie mogelijk is met een andere baan en/of projecten). 
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Totaaloverzicht uitstroom alumni – LinkedIn-scan 

Naast de directe bevraging van alumni middels de online enquête is er ook een LinkedIn-

scan uitgevoerd om te kijken waar alumni (inmiddels) werkzaam zijn12 (zie Figuur 15). Van 

de alumni blijkt 47% werkzaam te zijn in het onderwijs en 16% in het bedrijfsleven. 

Daarnaast werkt 34% deels in het onderwijs (een gecombineerde aanstelling). 

Figuur 15. Huidige functie alumni (n=58)  

 

Bron: LinkedIn-scan uitgevoerd door Dialogic, oktober 2014 

Eke Rebergen, tranche I, werkzaam als docent op de Avans Hogeschool en initiatiefnemer 

van ‘De Denkfiguren’ 

De keuze voor het onderwijs was een logische. “Het voelde goed.” Eke geeft nu les en heeft 

daarnaast een eigen bedrijfje met een mede EDK-alumnus. Zij willen meer dan docent zijn en hebben 

‘De Denkfiguren’ opgestart. Van daaruit werken ze aan verschillende initiatieven, zoals workshops op 

scholen, schrijven over onderwijsfilosofie, websites lanceren, etc. “De nadruk ligt op nadenken over 

onderwijs op een frisse manier, vanuit een theoretische fascinatie voor het onderwijs die ook nieuwe, 

praktische initiatieven oplevert voor het onderwijs van alledag.”  

Het EDK programma was waardevol. “Ik heb veel geleerd door voor de klas te staan. Daarnaast heb 

ik een gedegen onderwijsbevoegdheid. Ik denk dat ik ook heel makkelijk kan meepraten over 

onderwijs in de hedendaagse samenleving.” Dit mede door zijn activiteiten voor zijn bedrijfje. Dat 

neemt hij ook weer mee de klas in. “Ik vind het ook heerlijk om lessen te geven waar nog niets voor 

is ontworpen; dat ik het zelf kan doen.” Dat komt wel uit de EDK-hoek. 

 

 

                                                

12 Een LinkedIn-scan is uitgevoerd onder de 85 EDK alumni (tranche I t/m IV). Daarvan hebben 58 

personen een op het oog goed onderhouden LinkedIn-profiel (12 alumni hebben geen LinkedIn-

profiel en 14 alumni hebben geen actueel profiel: zijn volgens hun profiel nog bezig met EDK).  
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Switchgedrag van alumni 

Op basis van zowel de LinkedIn-scan als de online vragenlijst stellen we vast dat alumni tot 

nu toe beperkt zijn geswitcht van baan. Er zijn een aantal EDK’ers die inmiddels binnen het 

onderwijs een andere baan hebben gevonden (veelal zijn naar een ander vo-school 

gegaan), er zijn een enkele EDK’ers die inmiddels een hybride aanstelling hebben (zowel 

bedrijfsleven als onderwijs) en enkele alumni die alsnog voor het bedrijfsleven hebben 

gekozen. Figuur 16 geeft een overzicht van het switchgedrag op basis van de respons op 

de online vragenlijst onder alumni.  

Figuur 16. Ben je sinds je eerste baan na afronding van EDK inmiddels van baan gewisseld? (n=42) 

 

Bron: Enquête Dialogic alumni, 2014 

 

Jorrit Blaas, tranche III, werkzaam bij OCW en als docent Economie op het Hyperion 

Lyceum 

De belangrijkste reden om te solliciteren voor EDK was het kunnen openhouden van de opties. Het 

programma verschaft een kijkje in de keuken van zowel het onderwijs als verschillende bedrijven. De 

verschillende onderdelen van EDK bieden een leuke afwisseling. 

Jorrit is momenteel werkzaam bij OCW binnen de directie Voorgezet Onderwijs (0,7 fte) en werkt als 

docent economie op het Hyperion Lyceum (0,3 fte). Juist deze hybride aanstelling spreekt hem erg 

aan: “Ik zag nadelen bij het fulltime docentschap, maar voordelen bij het onderwijs. Dus ik zocht 

naar hoe ik het kon combineren.” De kennis die hij opdoet bij OCW kan hij goed gebruiken in de 

school en andersom neemt hij veel signalen en contacten mee van school naar OCW. Die synergie is 

erg goed. 

Daarnaast draagt hij bij aan het onderwijs door deelname aan onderwijsdiscussies. “Mijn hele leven 

bestaat eigenlijk 24/7 uit onderwijs.”  
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4.2 Alumni werkzaam in het onderwijs 

Het merendeel van de alumni werkzaam in het onderwijs heeft een vast contract (67%). 

Kijken we naar de huidige salarisschaal van alumni die werkzaam zijn in het onderwijs dan 

zien we een vrij grote spreiding over de verschillende salarisschalen (LB, LC en LD). 

Opvallend is dat het merendeel van de respondenten in een LD-schaal zit. Kijken we naar 

de indicaties die men heeft afgegeven van het bruto maandsalaris dan geeft het merendeel 

echter aan minder dan 2.000 euro per maand te verdienen op basis van de omvang van 

het huidige contract. Dit geeft aan dat een groot deel van de alumni een parttime 

aanstelling heeft in het onderwijs.  

 

Tabel 2. Salarisschaal van alumni werkzaam in het onderwijs 

 N  % 

LB 11 37% 

LC 6 20% 

LD 13 43% 

 

Bron: Enquête Dialogic onder alumni, 2014 

 

Extra taken & persoonlijke ontwikkeling 

Alumni blijken ook vaak extra taken op zich te nemen: 90% van de alumni die momenteel 

werkzaam zijn in het onderwijs neemt extra taken op zich. Verreweg de meest genoemde 

neventaak is die van mentor. Daarnaast wordt een bonte waaier van andere neventaken 

genoemd: 

 Bestuurlijke/coördinerende taken: sectievoorzitter, examensecretaris, coördinatie 

van het differentiatie- en excellentiebeleid, rekencoördinator, leerlingenraad, me-

dezeggenschapsraad; 

 Inhoudelijke neventaken: begeleiding van nieuwe docenten, stagiairs, ‘honour 

leerlingen’, vakontwikkeling (O&O), Technator, begeleiding van profielwerkstukken, 

ondersteuning van de TOA, coach digitale vaardigheden, digitalisering exacte vak-

ken, examencoach, trainer. 

 Taken met een overwegend ondersteund karakter: excursies organiseren, bijdra-

gen aan PR / communicatie. 

Het merendeel van de respondenten die extra taken op zich neemt (59%) geeft aan dat 

het aantal uren dat zij hieraan besteden meer is dan gemiddeld in vergelijking met 

startende docenten.  

Naast extra taken ondernemen veel alumni ook stappen op het gebied van professionele 

ontwikkeling (zoals cursussen, opleidingen): 87% van de respondenten heeft het afgelopen 

jaar stappen ondernomen op het gebied van professionele ontwikkeling.  
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Frederique van Breugel, tranche IV, momenteel werkzaam als docent Nederlands op het 

Coornhert Gymnasium  

 

Frederique heeft na afloop van het programma gekozen om werkzaam te blijven op het Coornhert 

Gymnasium. Het lesgeven werd gaandeweg steeds leuker en beviel steeds beter. “Je hebt echt iets 

opgebouwd en dat wilde ik benutten en uitbouwen. Nu ik me volledig focus op het onderwijs merk ik 

dat ik het onderwijs in de vingers krijg: je leert echt een vak en dat is erg leuk om te zien. In het 

begin word je echt in het diepe gegooid, maar gaandeweg wordt het steeds leuker, want het gaat je 

steeds makkelijker af”. 

 

Frederique pakt naast het lesgeven ook extra taken op. “Ik begeleid 6e klassers met hun 

profielwerkstuk en coördineer samen met een collega het Honours-programma en begeleid daarin ook 

een aantal leerlingen. Op deze manier blijf ik me ontwikkelen: je kijkt op een andere manier naar het 

onderwijs [..] Het gaat veel meer om onderwijsvernieuwing. Dit houdt je scherp”.  

Een belangrijke kracht van EDK is de groep, die heeft echt toegevoegde waarde. “EDK’ers zijn 

slimme, gedreven en gepassioneerde mensen met verschillende achtergronden. Je kan elkaar echt 

verder helpen”. In haar huidige baan zoekt Frederique ook naar mensen die graag samen dingen 

beter willen maken. Zo doet ze bijvoorbeeld momenteel mee met het programma Teach & Learn. 

“Daar ontmoet je gelijkgestemde mensen, die ook graag breder kijken”. 

 

Toekomst 

Aan de alumni die momenteel werkzaam zijn in het onderwijs is ook gevraagd hoe lang zij 

denken nog in het onderwijs werkzaam te blijven. Voor velen een moeilijke vraag: 43% 

van de respondenten geeft aan dit niet te weten. Een derde van de EDK’ers geeft echter 

aan een tot drie jaar in het onderwijs te blijven naar verwachting (dit is dus vergelijkbaar 

met de verwachtingen van de deelnemers aan tranche V, zie Figuur 13).  

Figuur 17. Hoe lang verwacht je nog werkzaam te blijven in het onderwijs? 

 

Bron: Enquête Dialogic onder alumni, 2014 

Als toelichting geeft ongeveer een op de vier alumni aan in het onderwijs te willen blijven. 

Bij veel respondenten is dat "voorlopig" zo. Deze groep bevalt het in het onderwijs. Er is 

waardering voor de afwisseling en uitdaging in het werk, maar wel "vind ik het ook iets té 

uitdagend voor iets te weinig salaris". Een enkeling maakt expliciet een langetermijn keuze 
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voor een carrière in het onderwijs: "Ik wil graag doorgroeien naar een leidinggevende 

functie". Voor de meesten is dat nog te ver weg. 

De grootste groep weet niet hoe lang ze zullen blijven werken in het onderwijs. Als 

factoren die van invloed zijn op deze keuze worden genoemd de geboden mogelijkheden 

en het perspectief op een vast contract. Maar de meesten weten het echt niet. Ook wordt 

gespeeld met een andere vorm van onderwijs (dan het vo): " Misschien kies ik voor 

cursussen, individuele begeleiding, of hbo". 

Een derde groep (ook ongeveer een op de vier) wil zich vooral breder oriënteren. "Er is nog 

zoveel anders dat ook leuk, interessant en leerzaam is". Op de achtergrond speelt naast 

nieuwsgierigheid ook het vermoeden dat "na enkele jaren de afwisseling en uitdaging 

afneemt: je hebt alles al meerdere keren behandeld, leerlingen tonen steeds minder 

verrassend gedrag, je hebt alles al een keer meegemaakt". Daarnaast is er de zorg dat na 

een aantal jaren onderwijs de stap naar iets anders moeilijk te maken is. Sommigen 

vertalen de behoefte aan verbreding in een combinatie van werken in onderwijs én 

bedrijfsleven (of een eigen bedrijf). Overigens hoeft een switch naar een baan buiten het 

onderwijs niet onomkeerbaar te zijn: "met een stap naar het bedrijfsleven ben ik overigens 

zeker niet verloren voor het onderwijs". 

Een kleine groep geeft expliciet aan niet in het onderwijs te blijven. "Hoewel ik met veel 

plezier les geef, vind ik het schoolsysteem niet prettig". 

Aart Gieske, tranche I, momenteel werkzaam als examensecretaris en docent scheikunde 

op het Joke Smit College (volwassenenonderwijs) 

Aart hoopte op voorhand dat deelname aan EDK hem “duidelijkheid over wat ik wilde” zou opleveren. 

En dat heeft het programma hem gebracht: “Het heeft handvatten geboden voor reflectie.” De kracht 

van het programma is dat je met een groep van net afgestudeerden in hetzelfde schuitje zit […] een 

heterogeen gezelschap met verschillende achtergronden en persoonlijkheden. Allemaal bijzondere 

mensen.” 

De belangrijkste reden om na afloop van het programma te kiezen voor het onderwijs was dat Aart 

het leuk vindt om voor de klas te staan. “Ik heb een liefde en passie voor onderwijs; onderwijs is 

belangrijk.” Aart is opgegroeid in Botswana waar onderwijs niet zo vanzelfsprekend is. Zijn ouders 

zijn allebei leraar. Hij wilde echter niet alleen voor de klas staan. “Ik ben leergierig, maar ik ben ook 

een generalist.” En zo raakte Aart in de schoolorganisatie werkzaam als examensecretaris.  

 

4.3 Alumni werkzaam buiten het onderwijs 

De respondenten die werkzaam zijn buiten het onderwijs werken zowel in non-profit 

organisaties (o.a. overheid of overheidsdiensten, kennisinstellingen) als profit organisaties 

(zie Figuur 18).  
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Figuur 18. In welke sector/type organisatie ben je nu werkzaam? (n=17) 

 
Bron: Enquête dialogic onder alumni, 2014 

 

De verdeling vastcontract en jaarcontract is vrijwel gelijk onder deze groep alumni. Kijken 

we naar het bruto maandsalaris dan zien we (net als bij de alumni in het onderwijs) een 

redelijke spreiding in bedragen. Een relatief groot deel van de alumni verdient meer dan 

3500 euro bruto per maand (op basis van de omvang van hun huidig contract; vaak een 

fulltime contract). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het aantal respondenten aan de 

lage kant is om harde uitspraken te kunnen doen.  

 

Tabel 3. Indicatie bruto maandsalaris (op basis van omvang huidig contract) (n=17) 

 n % 

< 2000 3 18% 

2000 – 2500 4 24% 

2500 – 3000 1 6% 

3000 – 3500 2 12% 

> 3500 5 29% 

Wil ik niet zeggen 2 12% 

 

Bron: Enquête Dialogic alumni, 2014 

In totaal geeft 65% van de alumni aan het afgelopen jaar stappen te hebben ondernomen 

wat betreft professionele ontwikkeling (zoals cursussen, opleidingen etc.).  
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Cazimir ten Brink (tranche I), momenteel werkzaam bij Shell 

 

Cazimir werkt momenteel als waste water technologist bij de Shell Raffinaderij in Pernis, waarbij hij 

verantwoordelijk is voor technische ondersteuning bij en implementatie van projecten rond de 

afvalwaterzuivering bij de raffinaderij. Uiteindelijk gaat het daarbij om het waarborgen van een 

uitstroom van afvalwater van een kwaliteit die voldoet aan de eisen gesteld in de lozingsvergunning. 

Voorafgaand aan zijn huidige functie bij Shell heeft Cazimir ook andere functies bekleed, zoals 

benchmarking & utility technologist en improvement analist in het domein van de transitie van 

fossiele naar meer duurzame brandstoffen (aardgas). Cazimir heeft zich bij Shell al snel 

onderscheiden: in 2012 won hij de Shell Global Manufacturing EVP Award, op grond van de invoering 

van verschillende instrumenten ter verbetering van de energie-efficiëntie van de raffinaderij. Op 

grond daarvan staat Cazimir ook in de top-100 van young professionals in Nederland.  

 

Over EDK als geheel is Cazimir zeer positief. De combinatie van leiderschapsprogramma en (leren) 

lesgeven heeft hij als heel waardevol ervaren. “[Ik heb] […] via EDK […] veel gevarieerde ervaring 

opgedaan die [ik] nu goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld de ervaring die je als docent op doet: daar 

moet je om effectief ingewikkelde dingen uit te leggen, goed kunnen ‘levelen’ met leerlingen. 

Datzelfde kom ik nu tegen op de raffinaderij waar je zeer complexe vraagstukken moet kunnen 

uiteenzetten voor procesoperators.” 

 

Toekomst 

Hoewel deze alumni na het EDK-programma gekozen hebben voor een baan buiten het 

onderwijs, schat 37% van de respondenten de kans groot tot zeer groot dat hij of zij in de 

toekomst weer voor de klas gaat staan(zie Figuur 19).  

Figuur 19. Hoe groot schat je de kans in dat je in de toekomst (deels) weer voor de klas gaat staan? 

 

Bron: Enquête Dialogic onder alumni, 2014 

4.4 Oordeel alumni over het programma Eerst de Klas 

Al met al vindt de overgrote meerderheid van alumni dat het programma hen achteraf 

gezien heeft gebracht wat ze hadden gehoopt. Voor velen is EDK een oriëntatievehikel dat 

hen heeft bevestigd in hun voorkeur voor werken in het onderwijs. “Het docentschap heb 

ik nu uitgeprobeerd”. En: “Ik heb niet alleen de basis gekregen om een goede docent te 

zijn […] maar ook om een uitstekende docent te worden”. Sommigen houden in hun 

achterhoofd om later alsnog de stap naar het bedrijfsleven te maken. Een andere groep 

heeft een wat meer hybride oriëntatie: onderwijs is leuk, maar liefst in combinatie met iets 

anders, mogelijk in een bedrijf. EDK is voor deze groep een manier geweest om “een 
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Alumni werkzaam buiten het onderwijs (n=16)

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Benchmarking+%26+Utility+Technologist&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Improvement+Analyst&trk=prof-exp-title
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bredere kijk te ontwikkelen op verschillende sectoren”. In deze groep EDK’ers leeft de 

wens om een meer duurzame band tussen onderwijs en bedrijfsleven te smeden: “Het zou 

mooi zijn als alumni die voor de klas staan ook na EDK bij de aangesloten bedrijven 

betrokken blijven”. Een derde, kleinere groep geeft expliciet aan voor het bedrijfsleven te 

kiezen. 

Veel EDK’ers benadrukken de waarde van het leren van elkaar in een groep “gemotiveerde 

mede-trainees”, een hechte groep waarin iedereen wordt gewaardeerd zoals hij of zij is 

(“heel waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling”). Dat netwerk is overigens breder dan 

alleen de alumni. Ook de contacten in bedrijven, scholen, OCW zijn heel waardevol. Er 

wordt op gewezen dat EDK sterker zou kunnen werken aan de ontwikkeling van een 

ambassadeur community die werkt vanuit een expliciete EDK visie en missie. 

Oordeel verschillende programmaonderdelen 

Aan alumni is tevens gevraagd aan welke onderdelen uit het programma Eerst de Klas ze 

de grootste toegevoegde waarde toekennen gezien hun huidige functie. Zoals te 

verwachten is, vinden alumni die momenteel werkzaam zijn in het onderwijs het lesgeven 

veruit het meest waardevol. Alumni die werkzaam zijn in het bedrijfsleven vinden vooral de 

opdrachten bij de deelnemende bedrijven waardevol, maar vinden toch ook dat het 

lesgeven erg waardevol is (zie Tabel 4).  

Tabel 4. Toegevoegde waarde van programmaonderdelen (ranking van meest belangrijk (1) naar 

minst belangrijk (5)).  

  Alumni werkzaam in 
het onderwijs 

Alumni werkzaam in 
het bedrijfsleven 

Programmaonderdeel Gemiddelde (st. deviatie) Gemiddelde (st. deviatie) 

Lerarenopleiding 3,0 (1,4) 4,1 (1,2) 

Het lesgeven 1,7 (1,6) 2,9 (2,1) 

Het leiderschapsprogramma - trainingen bij 
de Baak 

3,1 (1,5) 3,3 (1,5) 

Het leiderschapsprogramma – 
masterclasses bij het bedrijf 

3,1 (1,5) 3,6 (1,3) 

Leiderschapsprogramma - opdracht bij een 
van de deelnemende bedrijven 

3,1 (1,5) 2,7 (1,3) 

 

Bron: Enquête Dialogic alumni, 2014 

Het lesgeven wordt gezien als een vaardigheid die altijd van pas komt bij het werken met 

mensen. Bij lesgeven doe je daadwerkelijk iets, waaraan je kunt zien wat je zelf in huis 

hebt en waar je aan moet werken om je potentieel waar te maken. Zonder lesgeven “had 

ik de lessen uit het trainingsprogramma nooit direct toe kunnen passen”;“Zelfinzicht heb ik 

vooral ontwikkeld voor de klas.” Via lesgeven hebben EDK’ers geleerd door te zetten, 

geduldig te zijn en hard te werken. Dit zijn eigenschappen die zowel van pas komen in het 

onderwijs zelf alsook buiten het onderwijs. 

De opdrachten die in de bedrijven worden uitgevoerd, worden met name relevant 

gevonden om verder te leren in termen van hiërarchie, communicatie, opbrengstgericht 

werken en zelfstandigheid. Datzelfde geldt ook voor de masterclasses in de bedrijven. De 

trainingen van De Baak worden vooral gewaardeerd vanwege de persoonlijke ontwikkeling 

die de deelnemer doormaakt. Wel zien sommigen het als een wat los onderdeel, dat 

minder in relatie staat tot de rest van het programma.  
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Louwrens Nederlof, tranche II, momenteel werkzaam als management trainee 

Multicompany Program ORMIT Nederland 

Het programma Eerst de Klas heeft in ieder geval er voor gezorgd dat Louwrens zich kon oriënteren 

op het onderwijs. “Ik kom uit een onderwijsfamilie, het zit in me, maar EDK was een mooie 

testperiode om uit te zoeken of ik daar ook een carrière in wilde.” Dat heeft EDK heel duidelijk 

gemaakt. “Les geven an sich, jongeren helpen met hun ontwikkeling, ze meenemen in het leerproces 

en de interactie – daar haal ik energie en voldoening uit, maar vakinhoudelijk ging het wat 

tegenstaan” 

Toch heeft deelname aan EDK ook zeker toegevoegde waarde in Louwrens’ huidige functie. “Voor de 

klas wordt je een spiegel voorgehouden. […] Je ziet de invloed die je uitoefent met je eigen gedrag 

heel duidelijk.” Het programma vraagt veel, qua uren en alle ballen in de lucht houden, maar het 

leert je ook hard te werken. Verbaal is Louwrens ook sterker geworden, hij weet beter hoe dingen 

over te brengen, hoe mensen mee te nemen en aan het werk te zetten. 

 

Een aandachtspunt is de verhouding onderwijs – leiderschap. De meest gehoorde feedback 

op de vraag “wat heeft het programma EDK je gebracht?” betreft de onevenwichtige 

verhouding in tijd besteed aan onderwijs enerzijds en bedrijven en leiderschap anderzijds. 

Veel EDK’ers vinden dat de samenwerking met bedrijven verder uitgewerkt had kunnen 

worden. “Uiteindelijk kun je op die ene week in een dag maar weinig echt doen in zo’n 

bedrijf”. Sommige alumni hebben in de bedrijvenprojecten “teveel afstand tussen het team 

en het bedrijf” ervaren om echt goed zicht te krijgen in de processen van alledag. Ook 

hadden ze graag wat meer nadruk gewild op de component ‘leidinggeven’ (naast 

persoonlijk leiderschap). 

Over de lerarenopleiding zijn de alumni vaak minder positief. De lerarenopleiding wordt als 

weinig uitdagend gezien en de toegevoegde waarde zit volgens veel alumni vooral in de 

ontmoeting met andere EDK’ers (uitwisseling van ervaringen).  

Lisette de Boer, tranche II, docent en sectievoorzitter wiskunde aan het Eerste Christelijk 

Lyceum 

“Ik sta nog steeds voor de klas en vind het leuk. Ik ben blij dat ik mijn bevoegdheid heb behaald.” 

Zonder EDK “[…] was het eerder gaan kriebelen wat er nog meer is, nu heb ik daaraan kunnen 

snuffelen. […] Ik heb niet zozeer een voorsprong op anderen, maar ik merk wel dat ik zelf sneller 

stappen heb gemaakt, meer zelfverzekerd ben, dingen sneller oppak.” Door EDK heeft Lisette haar 

potentie goed kunnen laten zien. Ze is nu lid van de MR en sinds dit jaar sectievoorzitter. EDK heeft 

daaraan bijgedragen. 

“Eerst de Klas is absoluut een aanrader. Ik zou het zo weer doen. Het verbreedt je horizon. Zo’n 

traject doorlopen met gelijkgestemden, net afgestudeerd, hoog opgeleid, en daar een band mee 

opbouwen. […] Je wordt enorm uitgedaagd en met jezelf geconfronteerd.” 

Lisette levert doordat zij voor de klas staat direct een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. 

Vorig jaar heeft ze ook meegedaan aan Teach & Learn van PBT. Daarvoor heeft ze in haar school een 

onderzoek uitgevoerd naar de doorstroom om examenresultaten te verbeteren. 
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5 Impact onderwijs en maatschappij 

In dit hoofdstuk kijken we expliciet naar de impact van het programma Eerst de Klas. 

Hierbij kijken we naar de bijdrage van het programma aan (de kwaliteit van) het onderwijs 

in brede zin en ook specifiek naar de impact van het programma EDK voor deelnemende 

scholen. Ook wordt aandacht besteedt aan de meerwaarde van het programma Eerst de 

Klas voor de deelnemers zelf (ongeacht of zij nu uitstromen naar het onderwijs of het 

bedrijfsleven).  

5.1 Bijdrage aan onderwijs (in brede zin) 

Het Ministerie van OCW heeft voor Eerst de Klas de volgende doelstelling: “Het leveren van 

een belangrijke bijdrage aan de Kwaliteitsagenda Krachtig Meesterschap, met als 

voornaamste doel het verhogen van de maatschappelijke waardering voor het vak 

docent”13. Onder deze kwaliteitsagenda valt onder meer de ambitie om meer academici 

voor de klas te krijgen14. 

In totaal heeft het programma tot nu toe (tranche I t/m V) 159 deelnemers opgeleverd die 

een eerstegraads lesbevoegdheid hebben gehaald. Met de deelnemers uit tranche VI 

komen daar nog eens 28 eerstegraadsdocenten bij. Al met al kent het programma 

daarmee een relatief beperkte omvang. De bijdrage aan het onderwijs in brede zin moet 

daarom eerder gezocht worden in de kwaliteitsimpuls die het programma geeft aan het 

onderwijs, dan in de kwantitatieve bijdrage aan het aantal eerstegraadsdocenten. 

Toch geldt voor een aantal vakken dat het programma Eerst de Klas een relatief grote 

bijdrage levert aan het aantal eerstegraders dat wordt opgeleid voor het desbetreffende 

vak. Figuur 20 geeft inzicht in de vergelijking van de reguliere instroom aan lerarenoplei-

dingen en de instroom in Eerst de Klas. Op deze manier is de bijdrage van het EDK 

programma per vak inzichtelijk. Op basis van deze figuur kunnen we vaststellen dat de 

bijdrage van EDK het grootst is voor de exacte vakken en het vak Nederlands, maar ook 

voor de klassieke talen levert EDK een relatief grote bijdrage (aangezien de instroom aan 

de reguliere lerarenopleidingen voor dit vak beperkt is).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

13 www.eerstdeklas.nl 

14 OCW (2008). Krachtig Meesterschap – Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011 
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Instroom lerarenopleidingen EDK

 

*Alleen vakken waar ook EDK-deelnemers (tussen 2009 en 2013) voor zijn opgeleid, zijn meegenomen in dit figuur.  

** Alleen vakspecifieke opleidingen uit de DUO database zijn meegenomen. De opleidingen science education and communication, talenonderwijs en communicatie en 

educatie en communicatie in de wiskunde en natuurwetenschappen zijn weggelaten in de figuur.   

***Niet alle instromers aan de reguliere lerarenopleidingen zullen uiteindelijk hun diploma behalen (er moet rekening gehouden worden met uitval). 

Figuur 20. Instroom EDK vergeleken met de instroom in reguliere eerstegraads lerarenopleidingen 
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Naast deze kwantitatieve bijdrage van het programma Eerst de Klas aan het aantal 

eerstegraadsdocenten is ook gekeken naar het oordeel van betrokkenen over de impact 

van het programma op de kwaliteit van het onderwijs en het imago van het docentschap.  

Op basis van onderstaande figuur kunnen we concluderen dat een groot aantal EDK’ers 

(huidige deelnemers en alumni) alsook scholen van mening is dat het programma een 

positieve bijdrage levert aan het onderwijs. Zoals een van de deelnemende scholen het 

verwoordt: “De EDK’ers zijn een echte toevoeging: ze brengen een professionele insteek 

binnen, denken oplossingsgericht en dat is verfrissend voor zittende docenten” of “ze 

vormen een bron van inspiratie voor collega-docenten en zijn potentiële toekomstige 

schoolleiders. Door hun inhoudelijke kwaliteiten zijn ze goed voorgesorteerd voor (het 

coördineren en uitvoeren van) onderzoek, voor onderwijsvernieuwing en bijvoorbeeld 

projecten in het gericht op excellentiebevordering en hoogbegaafdheid”.  

Figuur 21. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: het EDK programma draagt positief 

bij aan de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Bron: Enquête Dialogic onder alumni, deelnemers en scholen, 2014 

Een groot aantal alumni en deelnemers die deze vraag beantwoorden wijst op het directe 

positieve effect van EDK’ers. Zij zien hun mede EDK’ers doorgaans als goede, breed 

georiënteerde docenten met meer capaciteiten dan alleen lesgeven. Hoe meer van deze 

docenten in het vo, des te beter, zo is de redenering. 

Daarnaast wijzen veel reacties op deze vraag op afgeleide, indirecte effecten. EDK'ers 

kunnen met hun frisse blik, vernieuwende ideeën en doortastende en kritische opstelling 

volgens huidige deelnemers en alumni bijdragen aan modernisering van het onderwijs. 

Andere docenten op school worden uitgedaagd om ook beter te gaan presteren. Van EDK 

kan zo een olievlekwerking uitgaan. Verder levert EDK ook alumni op die na hun 

traineeship actief werken aan de discussie en reflectie over hun vakgebied in den lande. 

Zoals een opmerkt: "wanneer de alumni hun onderlinge relaties onderhouden kunnen zij 

elkaar stimuleren die open blik te behouden en niet vast te roesten in het onderwijssys-

teem." Een ander indirect effect treedt op richting beleidsmakers; deze raken onder meer 

door EDK meer geïnteresseerd om contact te zoeken met het werkveld.  

Tenslotte worden er ook wat nuanceringen geplaatst door deelnemers en alumni bij de 

bijdrage van EDK aan de kwaliteit van het onderwijs. Het directe effect van EDK zou vooral 

beperkt blijven tot die docenten die na afloop behouden blijven voor het onderwijs. Tijdens 

EDK zou deze bijdrage niet overdreven groot zijn, in de ogen van sommige EDK'ers, alleen 
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al gelet op de beperkte ruimte die zij tijdens het programma hebben voor extra verdieping. 

In zoverre zou EDK vooral op de lange termijn effect hebben. Anderen schrijven het EDK-

effect vooral toe aan de selectie van EDK'ers (focus op selectie van excellente studenten), 

en niet zozeer aan de EDK-training. 

Karel Kok, tranche III, momenteel werkzaam als docent natuurkunde op RSG Lingecollege 

en aan de HAN lerarenopleiding 

Door Karels dubbelfunctie in het voortgezet en hoger onderwijs heeft zijn waarde voor het onderwijs 

ook twee ‘gezichten’. In het voortgezet onderwijs “[…] kan ik door EDK leerlingen veel beter duidelijk 

maken wat zij met de kennis die ze op school opdoen, straks kunnen. Als EDK’er kom je bij tal van 

bedrijven waar je kunt zien wat voor mensen daar werken, in welke functie, met welke hun 

achtergrond, etc.”  

In het hoger onderwijs combineert Karel zijn jeugdig enthousiasme en zijn EDK-ervaring (vooral het 

leiderschapsprogramma) met de inbreng vanuit het docentschap in het voortgezet onderwijs. “Ik loop 

zelf ook nog tegen dingen aan.” Die bespreekt hij in de lerarenopleiding. “Als jonge starter in het 

onderwijs ben ik een laagdrempelige gesprekspartner voor studenten die problemen voor de klas 

ervaren.” 

 

Ook met betrekking tot het imago van docentschap zien veel alumni en scholen een 

positief effect (zie Figuur 22). EDK presenteert het docentschap als een optie voor 

academisch gevormde topstudenten, met als idee: de beste mensen moeten voor de klas. 

EDK’ers worden in het onderwijs gezien als high potential. Met dat profiel kunnen EDK’ers 

meer leven brengen in het docentschap. EDK maakt de stap naar het onderwijs kleiner 

door de combinatie van een financiële tegemoetkoming, een twee jaar durend oplei-

dingstraject en een goed leiderschapsprogramma, toegespitst op een zware selectie van 

goede kandidaten. Met effectieve communicatie kan het programma ertoe bijdragen dat 

ambitieuze en getalenteerde afgestudeerden worden overgehaald tot een keuze voor het 

docentschap. Door de instroom van jonge, veelbelovende academisch geschoolde docenten 

in opleiding wordt het 'cool' om voor het onderwijs te kiezen, in ieder geval tijdelijk.  

Freark van de Kooi, tranche IV, momenteel werkzaam als docent natuurkunde aan de Ver. 

Scholen J.A. Alberdingk Thijm 

EDK is een ideale combinatie: grote interessante bedrijven om eens rond te snuffelen, je 

lesbevoegdheid behalen en kijken of het lesgeven bevalt. “Uit EDK heb ik vaardigheden meegenomen 

die ik ook in mijn huidige functie goed kan gebruiken: communicatievaardigheden, assertiviteit en 

prestatiegerichtheid (leren plannen, overleggen, kwaliteit leveren). Ik zie als alumnus nog regelmatig 

mijn mede-EDK’ers. Dat is misschien nog wel het sterkste punt van EDK: de groep, die elkaar erg 

motiveert. Zo blijf je van elkaar leren. Dat is ook voor de toekomst handig voor de uitwisseling tussen 

onderwijs en bedrijfsleven, ook via contacten bij EDK-bedrijven”.  

“De bijdrage van EDK aan het onderwijs zit hem vooral in de EDK’ers: bevlogen mensen die graag de 

kar willen trekken, die graag iets extra’s willen doen en het onderwijs verbeteren”. Verder draagt EDK 

ook bij aan een beter imago van het onderwijs. Op voorhand had Freark een wat suf beeld van 

bijvoorbeeld de lerarenopleiding en het docentschap. “Na EDK kun je toch een meer positief beeld 

uitdragen. De deelnemers fungeren als een soort onderwijsambassadeur en kunnen hopelijk jonge 

mensen hier in mee trekken”.  
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Figuur 22. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: Het EDK programma draagt positief 

bij aan het imago van het docentschap. 

 

Bron: Enquete Dialogic onder alumni en scholen, 2014 

5.2 Meerwaarde Eerste de Klas voor deelnemende scholen 

Op veel scholen is sprake van een ingehouden enthousiasme ten opzichte van de 

meerwaarde van EDK’ers, veelal direct gerelateerd aan de persoon van de EDK’ers. Ze 

hebben door hun profiel (excellente studenten, ondernemend, enthousiast) vaak een 

onmiskenbaar surplus waarmee vo-scholen erg zijn gediend.  

Als kanttekening wordt wel opgemerkt dat EDK’ers dezelfde blanco start in het onderwijs 

hebben als reguliere starters. Vooral in het begin is het verschil tussen een ‘gewone’ 

startende docent en een EDK’er veelal niet heel groot. Meer fundamenteel wordt ook de 

vraag gesteld of een verkorte route naar het docentschap wel mogelijk is. Immers, 

klassenmanagement, vakdidactiek en pedagogiek vragen veel aandacht.  

Wel wordt opgemerkt dat bij EDK’ers de ontwikkeling relatief snel gaat: “ze durven meer 

(kritische) vragen te stellen, ze zijn zelfstandiger en nemen vaker initiatief”. “Ze zijn 

gewend deels zelf oplossingen te verzinnen, door te zetten en tegelijkertijd ontbrekende 

expertise te zoeken waar zij het kunnen vinden.” Door deze competentie vormen ze een 

bron van inspiratie voor collega-docenten en zijn ze potentiële toekomstige schoolleiders. 

Door hun inhoudelijke kwaliteiten zijn ze goed voorgesorteerd voor (het coördineren en 

uitvoeren van) onderzoek, voor onderwijsvernieuwing en bijvoorbeeld projecten in het 

gericht op excellentiebevordering en hoogbegaafdheid. 

De meerwaarde van EDK’ers wordt dan ook niet zo zeer gezien op vakdidactisch gebied, 

maar wel op organisatorisch gebied (het oppakken van extra taken) en hun bijdrage in het 

team/docentencorps (bijv. door middel van het leveren van vernieuwende input) (zie 

Figuur 23).  

4%

8% 8%

49%

28%

3%
0%

23%

17%

37%

23%

0%

Zeer mee
oneens

Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens Weet niet / geen
mening

Alumni (n=75) Scholen (n=30)



Dialogic innovatie ● interactie 44 

Figuur 23. EDK’ers hebben een duidelijke meerwaarde voor de scholen omdat ze meer bijdragen dan 

reguliere startende docenten op het gebied van…(n=63) 

 

Bron: Enquête Dialogic onder scholen, 2014 

Alumni kijken hier hetzelfde naar. Zij zien hun meerwaarde ook in het bijzonder op 

organisatorisch gebied (het oppakken van extra taken en projecten) en het leveren van 

vernieuwende input en het meebrengen van een frisse blik van buiten binnen het team. 

Opvallend is dat relatief veel (oud) EDK’ers zelf ook vinden dat ze op manage-

ment/beleidsniveau meer bijdragen dan reguliere startende docenten (zie Figuur 24).  

Figuur 24. EDK’ers hebben een duidelijke meerwaarde voor de scholen omdat ze meer bijdragen dan 

reguliere startende docenten op het gebied van…(n=30) 

 

Bron: Enquête Dialogic onder alumni, 2014 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In voorgaande hoofdstukken is gekeken naar de motivatie van betrokkenen om deel te 

nemen aan het programma Eerst de Klas, hun verwachtingen en de mate waarin deze 

verwachtingen zijn uitgekomen. Ook is gekeken naar de loopbaan van alumni en naar de 

impact van het programma op (de kwaliteit van) het onderwijs en de maatschappij. In dit 

hoofdstuk vatten we kort de belangrijkste conclusies samen. Op basis van deze conclusies 

hebben we ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.  

6.1 Conclusies 

Motivatie en tevredenheid deelnemers 

 De combinatie van onderwijs en bedrijfsleven is één van de belangrijkste redenen 

voor pas afgestudeerden om te kiezen voor het programma Eerst de Klas.  

 Het programma Eerst de Klas weet hiermee een nieuwe groep studenten te 

interesseren voor het onderwijs: 53% van de respondenten van tranche V en 75% 

van de alumni (tranche I t/m IV) had anders (waarschijnlijk) niet voor de reguliere 

lerarenopleiding gekozen.  

 Over het algemeen blijken de ondervraagde deelnemers tevreden met het pro-

gramma; zij beoordelen het programma Eerst de Klas als geheel met een 7,1. 

Vooral de onderwijscomponent (het lesgeven) wordt positief beoordeeld. Verbeter-

punten hebben met name betrekking op de aansluiting en balans tussen het 

leiderschapsprogramma en het lesgeven. De nadruk ligt nu wel erg op het lesge-

ven. Ook de lerarenopleiding wordt weinig uitdagend gevonden. 

 De tijdsbelasting van het programma is aan de hoge kant. De ervaren werkdruk 

verschilt echter per EDK’er en hangt onder andere af van het aantal vakdeficiënties 

dat nog weggewerkt moet worden, de reistijd, het aantal lesuren op de school 

(omvang aanstelling) en de begeleiding van de school. 

Motivatie en tevredenheid scholen 

 Scholen lijken vooral op zoek te zijn naar directe vervulling van openstaande 

vacatures. Scholen zullen niet snel een EDK’er boven formatie plaatsen. 

 Scholen zijn over het algemeen zeer tevreden met het programma: 91% van de 

respondenten zou (zeer) waarschijnlijk weer deelnemen aan EDK in de toekomst.  

 De meerderheid van de respondenten geeft een positief oordeel over de opbreng-

sten van het programma EDK voor hun school. Die opbrengst bestaat in de eerste 

plaats uit het vervullen van een vacature voor een eerstegraads docent door een 

kandidaat met overwegend uitgesproken positieve papieren. In de tweede plaats 

heeft de opbrengst van de deelname aan EDK ook een afgeleid karakter; EDK’ers 

nemen naast het lesgeven ook allerlei neventaken op zich met de nodige spin-off 

en leerervaringen naar andere collega’s en secties. 

 Een belangrijk aandachtspunt dat wordt genoemd door scholen is de belasting van 

de EDK’ers. In combinatie met het hoge ambitieniveau en de grote gedrevenheid 

van EDK’ers kan het volle programma van hen (soms te) veel vergen. Bovendien, 

gaat het lesgeven high potentials niet per se gemakkelijker af dan ‘gewone’ begin-

nende docenten. In het begin is dan ook de nodige begeleiding vereist.  

 Een ander aandachtspunt is de matching tussen scholen en kandidaten. Een goede 

match tussen EDK’ers en een school is niet steeds eenvoudig te realiseren. Dit 

heeft te maken met vraag en aanbod, maar ook met timing. De aansluiting van de 
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werving en selectie van EDK’ers sluit niet altijd optimaal aan op de werving van 

docenten door scholen. 

Motivatie en tevredenheid bedrijven 

 Bedrijven nemen met name deel uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Zij vinden dat zij een verantwoordelijkheid hebben voor goed onder-

wijs.  

 De bedrijven geven aan tevreden te zijn met het programma. De frisse blik van 

EDK’ers en hun enthousiasme is waardevol voor bedrijven zelf. Ook de opdrachten 

die de EDK’ers uitvoeren, leveren in veel gevallen goede resultaten op.  

 De verbeterpunten die worden genoemd hebben in vooral betrekking op timing en 

de beperkte omvang van het leiderschapsprogramma: één dag in de week is erg 

weinig om een opdracht echt goed op te kunnen pakken.  

Loopbaan van alumni 

 Op basis van de LinkedIn-scan concluderen we dat 47% van de alumni werkzaam 

is in het onderwijs en 16% in het bedrijfsleven. Daarnaast werkt 34% deels in het 

onderwijs (een gecombineerde aanstelling). 

 Ook een groot deel van de huidige deelnemers (tranche V) denkt na afloop te 

kiezen voor het onderwijs: 91% van de respondenten uit tranche V heeft de inten-

tie om na afloop voor de klas te blijven staan.  

 Veruit de belangrijkste reden voor alumni om te kiezen voor het onderwijs is het 

feit dat het lesgeven goed bevalt. Op een tweede plaats komt baanzekerheid.  

 Alumni blijken ook vaak extra taken op zich te nemen: 90% van de alumni die 

momenteel werkzaam zijn in het onderwijs neemt extra taken op zich. Verreweg de 

meest genoemde neventaak is die van mentor. 

 Aan de alumni die momenteel werkzaam zijn in het onderwijs is ook gevraagd hoe 

lang zij denken nog in het onderwijs werkzaam te blijven. Voor velen is dit een 

moeilijke vraag: 43% van de respondenten geeft aan dit niet te weten. Het meren-

deel van de personen die wel een inschatting geven zegt naar verwachting tussen 

1-3 jaar in het onderwijs te blijven werken.  

 De respondenten die werkzaam zijn buiten het onderwijs werken zowel in non-

profit organisaties (o.a. overheid of overheidsdiensten, kennisinstellingen) als profit 

organisaties. Hoewel deze alumni na het EDK-programma gekozen hebben voor 

een baan buiten het onderwijs, schat 37% van de respondenten de kans groot tot 

zeer groot dat hij of zij in de toekomst weer voor de klas gaat staan. 

 Alumni zijn overwegend positief over de toegevoegde waarde van het programma. 

De ervaring die wordt opgedaan met het lesgeven wordt het meest waardevol ge-

vonden (ongeacht de huidige functie). Het lesgeven wordt gezien als een 

vaardigheid die altijd van pas komt bij het werken met mensen. Veel alumni bena-

drukken daarnaast de waarde van de groep voor de persoonlijke ontwikkeling.  

Bijdrage onderwijs en maatschappij 

 In totaal heeft het programma tot nu toe (tranche I t/m V) 159 deelnemers 

opgeleverd die een eerstegraads lesbevoegdheid hebben gehaald. Met de deelne-

mers uit tranche VI komen daar nog eens 28 eerstegraadsdocenten bij. Een 

bescheiden aantal in kwantitatieve termen. De bijdrage is echter relatief groot (ten 

opzichte van de instroom aan de reguliere lerarenopleidingen) voor de exacte vak-

ken, Nederlands en de klassieke talen.  

 Een groot aantal EDK’ers (huidige deelnemers en alumni) alsook scholen is van 

mening dat het programma een positieve bijdrage levert aan het onderwijs. Direct 
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als enthousiaste, ambitieuze en vakinhoudelijke docenten die dicht bij leerlingen 

staan. En indirect door de frisse blik en de ondernemende houding die ze met zich 

mee brengen.  

 Ook met betrekking tot het imago van docentschap zien veel alumni en scholen 

een positief effect. EDK presenteert het docentschap als een optie voor academisch 

gevormde topstudenten, met als idee: de beste mensen moeten voor de klas. 

EDK’ers worden in het onderwijs gezien als high potential. Met dat profiel kunnen 

EDK’ers meer leven brengen in het docentschap. 

 De meerwaarde van EDK’ers ten opzichte van startende docenten wordt door zowel 

scholen als alumni zelf niet zo zeer gezien op vakdidactisch gebied, maar wel op 

organisatorisch gebied (het oppakken van extra taken) en hun bijdrage in het 

team/docentencorps (bijv. door middel van het leveren van vernieuwende input). 

6.2 Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande conclusies hebben we een aantal aanbevelingen geformuleerd: 

 Wees in de selectieprocedure heel duidelijk over wat de deelnemers, maar ook de 

scholen kunnen verwachten van het programma Eerst de Klas. Voor deelnemers 

gaat het specifiek om de programmaopzet (inclusief de balans tussen de onderwijs- 

en bedrijfslevencomponent) en de tijdsbelasting, etc. Voor scholen gaat het bij-

voorbeeld om de inzetbaarheid van EDK’ers en de noodzakelijke begeleiding (stel 

hier als programmabureau ook harde eisen aan). Goed verwachtingsmanagement 

voorkomt teleurstelling gedurende het programma.  

 Adviseer en begeleid deelnemers vanuit het programmabureau bij het afsluiten van 

contracten met de scholen: hoe veel lesuren zijn reëel (in combinatie met eventue-

le vakdeficiënties van de deelnemer), wat is een goede verdeling van klassen, eerst 

meekijken of direct voor de klas? Dit voorkomt grote onderlinge verschillen tussen 

deelnemers en een te grote werkbelasting van deelnemers. De werkdruk blijft im-

mers een belangrijk aandachtspunt.  

 Overweeg een meer vraaggestuurde en regionale inrichting van het selectieproces. 

Momenteel worden eerst de deelnemers geselecteerd, die vervolgens op zoek gaan 

naar scholen. Het komt echter nog geregeld voor dat deelnemers geen school kun-

nen vinden en alsnog uitvallen. Door bij het selectieproces meer rekening te 

houden met de behoefte van scholen kan het rendement van het selectie- en mat-

chingsproces vergroot worden. Uit de evaluatie blijkt immers dat scholen niet 

geneigd zijn om een EDK’er te plaatsen boven formatie. Door een regionale insteek 

kunnen ook de lerarenopleidingen, met toch vaak langer bestaande relaties met 

vo-scholen, een prominentere rol spelen bij de werving en selectie van EDK’ers.  

 Een meer vraaggestuurde en regionale inrichting van het selectieproces biedt 

tevens mogelijkheden om het programma op te schalen en de impact van het pro-

gramma te vergroten. Hierbij moet altijd een balans worden gevonden tussen 

kwantiteit en kwaliteit. Juist de focus op excellentie wordt door de verschillende 

partijen zeer gewaardeerd. Opschaling zou niet ten koste mogen gaan van kwali-

teitsimpuls die nu uitgaat van het programma.  

 Bekijk de mogelijkheid om het leiderschapsprogramma meer gewicht te geven 

zodat er een betere balans ontstaat tussen de onderwijs- en bedrijfslevencompo-

nent. De tijd die de deelnemers nu hebben voor de opdrachten bij de bedrijven is 

relatief beperkt. Besteed naast persoonlijk leiderschap ook meer aandacht aan 

managementvaardigheden en zorg voor een duidelijke rode draad binnen het lei-

derschapsprogramma (meer samenhang tussen de opdrachten en de diverse 

masterclasses).  
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 Zorg voor zo veel mogelijk maatwerk op de lerarenopleiding. EDK’ers hebben in 

sommige gevallen andere behoeften dan reguliere LIO’s, bijvoorbeeld ten aanzien 

van klassenmanagementvaardigheden. EDK’ers staan direct voor de klas en lopen 

in het begin al tegen veel vraagstukken op het gebied van klassenmanagement 

aan. Ook maken zij in het begin een hele snelle ontwikkeling door. Overweeg ook 

de mogelijkheid om de lerarenopleiding meer te spreiden in de tijd gelet op de 

zware belasting van EDK’ers binnen het EDK-programma (eventueel rekening hou-

dend met vakdeficiënties). Dit biedt wellicht ook mogelijkheden om periodes te 

creëren binnen het programma met ruimte voor twee dagen leiderschapsprogram-

ma in de week waardoor het leiderschapprogramma meer geconcentreerd wordt en 

meer gewicht krijgt (zie het vorige punt).  

 Benut alumni en enthousiaste scholen als ambassadeurs van het programma. Het 

uitbouwen van een ‘EDK-community’ biedt kansen om de naamsbekendheid van 

het programma verder te vergroten onder potentiële deelnemers, scholen en be-

drijven. Bovendien kunnen alumni op deze manier een brugfunctie vervullen tussen 

het onderwijs en het bedrijfsleven (dat toch nog vaak gescheiden werelden zijn). 



Dialogic innovatie ● interactie 49 

Bijlage I. Interviewrespondenten 

 

Vanuit de scholen 

Ilja Klink – Hyperion Lyceum Amsterdam 

Connie Otto – OSG Hugo de Groot 

Paul Scharff – Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 

Jaap Stoppelenburg – Walburg College Zwijndrecht 

 

Vanuit de bedrijven 

Jos Nelis – Philips 

Marcus van Schilt – Akzo Nobel 

Sef Welles – Alteo 

 

Vanuit de alumni 

Jorrit Blaas – Ministerie van OCW, Hyperion Lyceum 

Lisette de Boer – ECL 

Frederique van Breugel – Coornhert Gymnasium  

Cazimir ten Brink – Shell 

Aart Gieske – Joke Smit College 

Karel Kok – Hogeschool Arnhem 

Freark van de Kooi – Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm 

Louwrens Nederlof – Ormit 

Eke Rebergen – Denkfiguren 

 

Overig 

Sanne van Kempen – Radboud Docentenacademie 

Gitta de Graaf – ICLON Leiden 

Bas de Wit – VO-Raad 
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