
 

 

 

Partnerschap ‘Samen opleiden van academische leraren’ | PO 
 

De komende jaren werken de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht (HU) en zeven 

schoolbesturen samen aan de ontwikkeling van de aspirant-opleidingsschool ‘Samen opleiden van 

academische leraren’. Astrid de Regt (docent Onderwijskunde & Pedagogiek HU) en Vincent van 

Aggelen (schoolopleider Talent Primair) beantwoorden drie vragen over het partnerschap. 

 

1) Hoe is de positieve beoordeling van de aanvraag ontvangen? 

“Juichend! En dat heeft natuurlijk een reden. We voelen namelijk een urgentie en daarom hebben 

we de aanvraag ingediend. Met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en zeven 

schoolbesturen willen we een brede opleidingsschool vormen voor studenten die de Academische 

lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) volgen. We willen deze academische studenten een 

specifiekere begeleiding geven en een leeromgeving creëren met de begeleiding en uitdaging die 

aansluit bij de opleiding en bij hun behoeften. De aanleiding is dat onderzoek en praktijk elkaar in het 

primair onderwijs nog onvoldoende weten te vinden. Daarnaast zien we dat een duurzame passende 

plek in het basisonderwijs voor academisch opgeleide studenten een uitdaging is. Met deze 

opleidingsschool willen we hierin verbeterslagen maken. Het belang daarvan is nu onderstreept en 

het vertrouwen is uitgesproken dat we een goede aanvraag hebben gedaan met doelen die we 

kunnen behalen.” 

 

2) Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap qua visie en werkwijze? 

“Kenmerkend is dat hogeschool, universiteit én werkveld in dit partnerschap samenwerken en de 

ALPO-student centraal stellen. We willen helder krijgen wat deze studenten precies nodig hebben 

om volledig tot bloei te komen. Onze insteek is de ontwikkeling van hun adaptieve expertise: ze 

kunnen theoretische kennis vertalen naar de praktijk en ervaringen uit de praktijk op een abstracter 

niveau bekijken. Die meerwaarde die ze als leerkracht-onderwijskundige meenemen, komt nu nog 

onvoldoende tot z’n recht. We willen dat deze studenten die meerwaarde kunnen laten zien en daar 

ook voldoening uit halen. Dat brengt het onderwijs naar een hoger niveau en – het klinkt als een 

cliché, maar het is gewoon waar – daar hebben de leerlingen uiteindelijk baat bij.” 

 

3) Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant-opleidingsschool zijn geworden? 

“Dat we deze studenten in hun kracht kunnen zetten. Ze hebben straks een hbo bachelor pabo en 

een universitaire bachelor onderwijswetenschappen. Als ze daar in het werkveld niets mee kunnen 

doen, stoppen ze met lesgeven. We zijn heel gedreven om samen met de studenten een inhoudelijke 

kwaliteitsslag te maken. Academisch geschoolde leerkrachten brengen diversiteit in een schoolteam, 

kijken op een andere manier naar onderwijs en delen hun kennis daarover met collega’s.  

  



 

 

 

Zij vragen niet ‘Wat doe je?’, maar ‘Waarom doe je het zo?’. De kunst is om ruimte te creëren en die 

vraag te laten beantwoorden. We zetten graag de mooie samenwerking die tijdens het schrijfproces 

van de aanvraag is ontstaan, met dit partnerschap voort!” 
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