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Stellingen 

1. Zowel academisch als hbo-opgeleide leerkrachten zijn na het afstuderen voldoende voorbereid op 
de beroepspraktijk (dit proefschrift). 

2. Binnen de opleiding tot leerkracht basisonderwijs zou meer aandacht moeten zijn voor de sterke 
kanten van de leerkracht in opleiding (dit proefschrift). 

3. Het hoger opleiden van leerkrachten leidt niet persé tot betere startende leerkrachten (dit 
proefschrift). 

4. De meerwaarde van het aanleren van academische vaardigheden en additionele theoretische kennis 
voor het functioneren in de klas blijft vooralsnog onduidelijk (dit proefschrift). 

5. Voor de acceptatie en waardering van academisch opgeleide leerkrachten in het basisonderwijs is 
het essentieel dat zij in ieder geval hun lesgevende taken goed uitvoeren. 

6. De introductie van de academische pabo is alleen al een succes vanwege het feit dat ze een nieuwe 
doelgroep opleidt voor het basisonderwijs. 

7. Inductieprogramma’s zouden moeten differentiëren naar de vooropleiding van startende 
leerkrachten.  

8. Als je verandert hoe je naar de wereld kijkt, verandert de wereld (365 dagen succesvol). 
9. Het zal je verbazen hoe ver je kunt gaan vanaf het punt waarvan je dacht dat dat het einde was (365 

dagen succesvol). 

 

 

 

 


