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Van oppermeesters tot
docenten hoger onderwijs
De ontwikkeling van het beroep en de
identiteit van lerarenopleiders

Anja Swennen

Paranimfen: Patries Boekholt en Corinne van Velzen. E-mail: anjapromoveert@gmail.com

De ontwikkeling van het beroep van lerarenopleider gedurende de
afgelopen vijftig jaar is niet alleen beschreven op basis van documenten,
maar ook aan de hand van de professionele levensverhalen van vijf
lerarenopleiders van verschillende generaties. De professionele
identiteiten die zij ontwikkelen, weerspiegelen de identiteiten die in een
bepaalde periode beschikbaar zijn en die op hun beurt het resultaat zijn
van de ontwikkeling van het beroep van opleider.

op vrijdag 25 mei 2012 om 11.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Na aﬂoop bent u van harte welkom op de receptie-met-een-broodje

Al vanaf het begin van de 20ste eeuw bestaat er professionele en
academische kennis voor lerarenopleiders. Aanvankelijk zijn het vooral
pedagogen, onderwijskundigen en medewerkers van de landelijke
pedagogische centra die deze kennis ontwikkelen. Inmiddels dragen ook
lerarenopleiders basisonderwijs zelf bij aan de professionele en
academische kennisbasis van hun beroepsgroep.
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Lerarenopleiders krijgen vanaf het ontstaan van de eerste formele
opleidingen voor onderwijzers een steeds sterkere monopoliepositie tot
zij in 1984 eindelijk het alleenrecht verwerven leraren basisonderwijs op
te leiden en te examineren. De autonomie van lerarenopleiders neemt in
de loop van de tijd juist af. Dat komt onder meer door de toegenomen
bemoeienis van de overheid met de lerarenopleiding. Er is bijvoorbeeld
sinds kort voor verschillende vakken een wettelijk voorgeschreven
kennisbasis die lerarenopleiders moeten onderwijzen.

voor het bijwonen van de verdediging van het proefschrift van Anja Swennen

Aan de hand van zogenoemde professionaliseringsgebeurtenissen – zoals
de oprichting van een beroepsvereniging, een tijdschrift en een beroepsstandaard – wordt de ontwikkeling van het beroep van lerarenopleider
gedetailleerd in beeld gebracht. De veranderingen in het beroep van
lerarenopleider worden geanalyseerd in termen van de kenmerken van
professies: een sterke monopoliepositie, grote autonomie van de beroepsbeoefenaars en het bestaan van een professionele en academische
kennisbasis.
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Dit boek gaat over de ontwikkeling van het beroep van lerarenopleiders
voor het primair onderwijs van 1779 tot 2011. Vanaf de achttiende eeuw
werd dat beroep achtereenvolgens uitgeoefend door oppermeesters,
schoolhoofden, kweekschoolleraren, PA-docenten en pabo-docenten.

