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Zin in Lesgeven 
Waarom matching & motivatie? 

 

 

Inleiding 

 

Hoe houden we genoeg handen voor de klas? Dit is één van de grootste uitdagingen voor 

het onderwijs de komende jaren. Een grote groep oudere docenten verlaat het onderwijs en 

onvoldoende jonge mensen zien wat voor mooi beroep het leraarschap is. Aanwas vanaf de 

‘zijlijn’ is gewenst: mensen die vanuit het bedrijfsleven een nieuwe uitdaging zoeken, mensen 

die noodgedwongen op zoek moeten naar ander werk, herintredende moeders, enz. Maar 

hoe verleiden we al deze mensen voor het onderwijs? Hoe zorgen we voor goede trainingen, 

opleidingen en werkplekken? Hoe voorkomen we teleurstellingen voor diegenen die het toch 

maar niet hadden moeten doen? En hoe ondersteunen en begeleiden we mensen die 

gemotiveerd zijn naar de (leraren)opleidingen en de scholen? 

 

Matching & Motivatie 

 

De afgelopen jaren zijn er diverse landelijke en regionale initiatieven geweest om de 

lerarentekorten op te heffen. Ook nu is dit bijzonder actueel. Wat opvalt is dat het redelijk lukt 

om mensen te werven die de stap naar onderwijs willen maken. Zeker in de grote steden, 

waar de lerarentekorten het meest nijpend zijn, lukt het om honderden potentiële kandidaten 

voor het onderwijs te vinden. Dan is het vervolgens al een hele klus om deze mensen naar 

de (leraren)opleidingen en naar werk te begeleiden, maar na de werving is de meest 

belangrijke vraag: Gaat deze vrouw of man het redden in het onderwijs, gelukkig worden in 

de nieuwe context, een goede docent worden? Is er een goede match met het leraarschap? 

 

Vooral in deze tijd van enorme lerarentekorten is het van extra groot belang dat de juiste 

mensen voor de klas komen. Wetenschappelijk publicaties in binnen- en buitenland 

ondersteunen dit belang. In met name de internationale literatuur zijn diverse 

aanknopingspunten te vinden voor succesvolle criteria en procedures om te matchen en te 

selecteren. De volgende bevindingen zijn van belang: 

− Matching is pas valide en betrouwbaar als dat op basis van meerdere criteria, gemeten 

met verschillende instrumenten gedaan wordt. Het belangrijkste argument om het model 

zo uitgebreid mogelijk te houden is dat er nog onvoldoende kennis is over de precieze 

effecten van afzonderlijke interventies op uitval in de lerarenopleiding en in het beroep 

van leraar.  

− Het is van belang dat de beoordeling (proeflessen, reacties in kritische situaties, 

interviews, enz.) gedaan wordt door meerdere, ervaren personen.  

− Criteria en procedures zijn niet zonder meer overdraagbaar naar de Nederlandse situatie 

Aanzien van het beroep, salaris, de aanmelding in relatie tot het aantal beschikbare 

plekken en cultuurverschillen zijn belangrijke factoren die landelijke en regionale 

verschillen verklaren.  

 

Hetzelfde wetenschappelijk onderzoek bepleit de noodzaak dat de mensen die de overstap 

wagen in hoge mate gemotiveerd zijn hiervoor. Onderdelen van deze motivatie: 
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enthousiasme, denken het te gaan kunnen (self-efficacy1) en ‘iets’ hebben met de beoogde 

doelgroep. Kortom: Het onderwijs heeft topdocenten nodig! 

In figuur 1 is de fase van 'matching & motivatie' als een trechter weergegeven. 

 

   
  Figuur 1: Trechtermodel 'matching & motivatie' 

 

De trechter zit tussen de fase van werving van mensen voor het leraarschap en de toeleiding 

naar de opleiding en/of de school. In deze fase is het dus van belang dat mensen op basis 

van o.a. voorlichting, het opzoeken van de praktijk, vragenlijsten en een training als Zin in 

Lesgeven zichzelf voortdurend de vraag stellen of er een match is. In dit keuzeproces 

zeggen mensen 'nee' en zeggen mensen (voorlopig) 'ja'. Voor de ja-zeggers is het dan van 

belang om ervoor te zorgen dat hun enthousiasme, motivatie en self-efficacy toenemen (zie 

figuur 1). 

 

Zin in Lesgeven 

 

De training Zin in Lesgeven (ZiL) is een driedaagse onderdompeling in het onderwijs. De 

training is ruim tien jaar geleden opgezet en uitgevoerd door Nico Wassens en Arend Jan 

Zwarteveen, beiden werkzaam bij de lerarenopleiding van de Hogeschool Windesheim. De 

eerste uitvoeringen waren voor groepen potentiële docenten bij de toen nieuwe 

onderwijsgroep van Randstad. 

De training heeft tot doel antwoord te geven op de vraag of ‘je het moet doen’: de overstap 

naar onderwijs. Of je er gelukkig van wordt. Of je het in je hebt. Of er een ‘fit’ is met het 

docentschap, zodat de juiste mensen ja zeggen en de juiste mensen nee zeggen. Tweede, 

minstens zo belangrijke doel van de training is het enthousiasmeren/motiveren van degenen 

die het 'in zich' hebben. 

In figuur 2 is weergegeven hoe het keuzeproces er voor deze mensen uitziet. In het schema 

is de training ZiL na het voortraject gepositioneerd waarin bewustwording en oriëntatie op het 

beroep van leraar plaatsvindt.  

 

 

1 Een hoge mate van self-efficacy wil zeggen dat iemand het rotsvaste vertrouwen in zichzelf heeft dat gaat lukken om een taak 

die nog uitgevoerd moet worden tot een goed einde te brengen. 
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Figuur 2: Keuzeproces met de training Zin in Lesgeven als matchingsprocedure 

 

De afgelopen tien jaar hebben meer dan 1700 mensen de training gevolgd. Zin in Lesgeven 

gaat over het belangrijkste in het onderwijs, het primaire proces: de les geven, de les 

voorbereiden, de docent, de (lastige) klas, de leerling aan het werk, met leerlingen omgaan, 

enz. Net als het onderwijs zelf is het is een combinatie van theorie en praktijk.  

Daarnaast komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: motieven om het 

onderwijs in gaan in relatie tot wat de wetenschap hierover zegt, de biografie van mensen in 

relatie tot het leraarschap, welke doelgroep het beste bij past en welke vervolgopleidingen er 

mogelijk zijn. Daarbij gaat het vooral om de vraag in hoeverre iemand, op basis van 

bovenstaande past bij het onderwijs. Daar reflecteren mensen voortdurend op. Deze 

reflecties zijn een rode draad in de training. 

De training Zin in Lesgeven is de afgelopen twaalf jaar met uitgevoerd in o.a. Rotterdam, 
Amsterdam, Delft, Almere, Nijmegen, Den Haag en Zwolle. De deelnemers kwamen binnen 
vanuit: 

− overheidsprojecten gericht op het oplossen van lerarentekorten (projecten in de G5, RAL- 

en RAP-projecten). 

− ABN-AMRO (en andere banken en verzekeraars), Shell, IBM, Belastingdienst. 

− nieuw personeel van diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de IJssel-Vechtstreek, 

Flevoland en de Den Haag. 

− UWV (Zwolle, Ede/Wageningen, Zutphen). 

− Randstad. 

− de open dagen voor diverse lerarenopleidingen van de Hogeschool Windesheim 

(afstandsleren, kopopleiding, zij-instroom, PDG). 
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Resultaten wetenschappelijk onderzoek 

 

De eerste resultaten van wetenschappelijk onderzoek (promotie-onderzoek) onder de 

deelnemers: 

− De meeste deelnemers zijn in staat om te ontdekken of er een match is met het 

leraarschap.  

− Van al deze deelnemers is ongeveer de helft vóórdat ze starten met de training (zeer) 

onzeker over de overstap naar het onderwijs en ongeveer de helft (zeer) zeker. 

− De eerste groep zoekt vooral naar antwoorden op de vragen: Kan ik het wel? Ben ik wel 

geschikt? En: Ga ik wel gelukkig worden al leraar? 

− De tweede groep is vooral op zoek naar bevestiging en steun (van een expert). 

− Na de training zegt ongeveer 75% 'ja' zegt tegen het leraarschap en ongeveer 25% gaat 

het (toch) niet doen. 

− Van die 75% is de motivatie, het enthousiasme en de self-efficacy om les te gaan geven 

flink toegenomen.  

− Van die 75% vindt ongeveer de helft2 daadwerkelijk een plek in het onderwijs (vooral po, 

vo, mbo en hbo). Soms fulltime, soms parttime, soms in een combinatie met werken in het 

bedrijfsleven (hybride docentschap). 

− De mensen die vóór de training andere oriënterende activiteiten hebben gedaan (bijv. een 

dag meelopen op een school, een gesprek met een leraar, enz.) zijn zekerder over hun 

keuze voor het leraarschap na de training. Het maakt dan niet uit of de keuze uiteindelijk 

'ja' of 'nee' is. 

− De training stimuleert degenen die na de training nog twijfelen over hun keuze om andere 

oriënterende activiteiten te ondernemen. De behoefte om dan de ‘echte’ praktijk (bijv. een 

dag meelopen op een school of een gastles) te ervaren is dat het grootst. 

− Het overgrote deel van degenen die de training hebben gevolgd hebben, geven aan veel 

baat te hebben gehad bij de training. Het maakt dan niet uit of de keuze uiteindelijk 'ja' of 

'nee' is. 

− Het lijkt erop dat de juiste mensen 'ja' zeggen tegen het leraarschap en ook dat de juiste 

mensen 'nee' zeggen. 

 

 

Aanbod voor bedrijven, instellingen en projecten 

 

Het afgelopen jaar 2019-2020 hebben een kleine 200 mensen de training Zin in Lesgeven 

gevolgd. Dat waren mensen die meededen vanuit de projecten van Leraar van Buiten (Den 

Haag, Rotterdam, Rijnmond), Nijmegen (Leraar in Nijmegen), werknemers van de banken en 

verzekeraars die vanuit het onderwijsconvenant meededen (75) en individuele aanmelding 

via de website van Windesheim. 

De evaluaties laten zien dat deze deelnemers zeer tevreden en enthousiast zijn over de 

training. Het is bovendien duidelijk dat er een groot potentieel is om (uiteindelijk) te slagen in 

het onderwijs. Ondertussen heeft ongeveer 75% van de mensen die de training hebben 

gevolgd aangegeven zich verder te willen oriënteren op het onderwijs.  

Voor het komende jaar 2020 – 2021 zijn er verschillende projecten waarbij Zin in Lesgeven 

aangeboden zal worden: 

 

2 Hier ligt een opdracht aan het onderwijs (lerarenopleidingen, scholen, regio’s) om talenten beter te ondersteunen en 

begeleiden naar het leraarschap. ‘Talenten’ zijn mensen die in potentie uit kunnen groeien tot een goede docent. 
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− Met alle banken en verzekeraars is afgesproken dat medewerkers die de stap naar 

onderwijs overwegen en de training Zin in Lesgeven willen volgen dat mogen doen.  

− In de vijf grote Nederlandse gemeenten (G5). In elk geval voor Den Haag, 

Rotterdam/Rijnmond, Nijmegen. In Amsterdam en Utrecht zijn er besprekingen met o.a.de 

lerarenopleidingen en de gemeente om daar wellicht hetzelfde te gaan doen. 

− In diverse RAP-projecten (o.a. Noord-Holland, Noord-Nederland, Nijmegen en wellicht dat 

er nog meer volgt). 

− In Almere draait een RAL-project met statushouders die o.a. de training Zin in Lesgeven 

volgen voor de daadwerkelijke stap naar het onderwijs.  

− In Almere zijn er besprekingen met een groot schoolbestuur om alle zij-instromers die 

daar willen werken eerst de training aan te bieden.  

 

Een en ander betekent dat er voldoende ruimte is om met een jaaragenda te gaan werken 

waarin belangstellenden vanuit bedrijven, instellingen en projecten zich kunnen inschrijven. 

Het voordeel hiervan is dat de groepen wat meer gemengd en vooral ook goed gevuld zijn, 

zodat we beter praktijksituaties kunnen nabootsen.  

Zie voor de halfjaaragenda: www.windesheim.nl/zininlesgeven 

 

In al deze ontwikkelingen gaat het er niet alleen om het aanbieden van de training Zin in 

Lesgeven, maar vooral om het goed optuigen van een fase waarin mensen die de stap naar 

onderwijs overwegen de gelegenheid krijgen op te 'matchen & motiveren' (zie het eerder 

genoemde trechtermodel). Om dit gedachtengoed verder uit te bouwen zal er vanuit de 

Hogeschool Windesheim een Expertisecentrum Zin in Lesgeven opgericht worden. Van 

daaruit kunnen we kennis en kunde op het terrein van 'matching & motivatie' delen. Dat 

betekent ook dat we nieuwe trainers gaan opleiden. Dit gebeurt nu al in Nijmegen, Den 

Haag, Rotterdam en Amsterdam).  

 

Meer weten? 

Meer informatie over Zin in Lesgeven? 

Neem dan contact op met Arend Jan Zwarteveen:  

E: aj.zwarteveen@windesheim.nl 

M: +31 6 51 57 41 72 

 

  

http://www.windesheim.nl/zininlesgeven
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