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Startbijeenkomst, Doorn, 10 juni 2014  

 

Gesprek met Justus de Hooge 

 

Deelnemers hebben op hun inschrijfformulier vragen geformuleerd die zij willen stellen aan de 

Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker. Justus de Hooge is afdelingshoofd Beleid Kwaliteit Leraren 

Directie Leraren bij het Ministerie van OCW beantwoordt een aantal vragen. 

 

Justus de Hooge: “Het ministerie van OCW vindt de opleiding van leraren belangrijk. De leerkracht is de 

belangrijkste factor voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarin willen we investeren. Dit is vastgelegd in het 

Regeerakkoord van kabinet Rutte II.” 

 

Harm van Gerven: “Een belangrijke vraag is: blijft Opleiden in de school betaalbaar?” 

 

Justus de Hooge: “We hebben twee geldstromen: subsidie en bekostiging. Subsidie is bedoeld om een 

ontwikkeling aan te jagen en is per definitie tijdelijk. Maar Opleiden in de school is bekostiging. Dat geld 

blijft. Hoe we het vormgeven is nog zoeken. Momenteel wordt het als subsidie verstrekt. Maar het geld 

blijft komen, scholen kunnen lange termijnplannen maken. De angst voor afpakken is overdreven.” 

 

Vraag uit de zaal: “Wat gebeurt er met het advies van Judith Meulenbrug?” 

 

Justus de Hooge: “De opdracht aan Judith Meulenbrug is om in kaart te brengen wat er gebeurt en advies te 

geven over de toekomst. Ook over de manier waarop we het kunnen financieren. Dat zal niet alles op zijn 

kop zetten. Het advies van Judith Meulenbrug hebben we nog niet. Er zijn momenteel veel regelingen. We 

willen weten wat er allemaal gebeurt, wat we willen dat er in de toekomst gebeurt, hoe we verder gaan. 

Ook qua bekostiging.” 

 

Vraag uit de zaal: “Kunnen scholen die niet in het officiële traject zitten alsnog betrokken worden?” 

 

Justus de Hooge: “Er is een budgettair kader. Het is niet zo dat er meer scholen onder de default gaan 

vallen. Er is geen geld voor spectaculaire uitbreiding maar opleiden in de school wordt wel in stand 

gehouden. In het sectorakkoord voor het voortgezet onderwijs zijn wel afspraken gemaakt over  het 

uitbreiden van het aantal opleidingsplekken op opleidingsscholen. Hiervoor zijn ook extra middelen 

gereserveerd. ” 

 

Harm van Gerven: “Wat gaat OCW doen om de leraar te behouden voor het onderwijs?” 

 

Justus de Hooge: “We hebben een lerarenagenda. Die gaan we uitvoeren. Het hele carrièrepatroon staat 

erin: voor de poort, de kennisbasis, de begeleiding van startende leraren . Deze Agenda loopt tot 2020. We 

willen zo de carrière van leerkrachten volgen. We gaan er mee door. Ieder jaar oktober zullen we 

rapporteren.” 

 



 

Harm van Gerven: “Hoe gaat het dan in 2030?” 

 

Justus de Hooge: ”De combinatie van theorie en praktijk blijft belangrijk. ik heb stage gelopen op het vo. De 

directeuren vertelden me dat studenten geen klassenmanagement leren. De lerarenopleiding zegt: Dat kan 

ook alleen maar in de praktijk geleerd worden. Je snapt het pas als je voor de klas staat. Duaal opleiden zal 

er ook in 2030 zijn.” 

 

Vraag uit de zaal: “We moeten beoordeeld worden. Wanneer weet OCW hoe de financiën gaan lopen?” 

 

Justus de Hooge: ”Het feit dat NVAO gaat beoordelen, zegt al dat het geld wel blijft. Wij zorgen dat er blijft 

wat er beloofd is. Het gaat niet om het geld zelf, maar om de manier waarop we het vormgeven.” 

 

Vraag uit de zaal: “Huisvesting is ook een punt. Opleiden in de school heeft gevolgen voor het 

schoolgebouw. Er komen veel studenten bij.” 

 

Justus de Hooge: ”Daar gaat OCW niet over. Dat is voor de gemeente of het bestuur.” 

 

Vraag uit de zaal: “Bij ons wordt de academische opleidingsschool beoordeeld. Wat is de status van de 

beoordeling van de academische kop?” 

 

Irma Fransen, NVAO: “De bekostiging loopt door. De status van de beoordeling is ontwikkelingsgericht. Kun 

je verbeteren? Waar en hoe? Als de bekostiging verlengd wordt, kijken we vervolgens nog wel of de 

ontwikkeling genoeg is.” 

 

Vraag uit de zaal: “De bekostiging van de opleidingschool is zeven jaar gegarandeerd. Maar  in Vlissingen 

loopt ook een samenwerkingstraject, en dat loopt tot 2017. Het is ingewikkeld dat er steeds nieuwe 

projecten komen. We moeten ook steeds weer een projectplan schrijven.”  

 

Justus de Hooge: “We hebben opdracht aan DUO en NRO gegeven om de regelingen in kaart te brengen. 

Het klopt dat het ingewikkeld is. We moeten iets intelligents vinden, om regelingen beter op elkaar te laten 

aansluiten. Ik ben het ermee eens dat het ingewikkeld is.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


