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Weer leraren uit Wageningen
Wageningen Universiteit levert opnieuw
leraren af. Esther Stam was op 31 januari
de eerste student die de bacheloropleiding
Biologie met de minor Educatie met succes
afrondde.

Pim Brascamp reikt
de tweedegraads
onderwijs
bevoegdheid
Biologie uit aan
Esther Stam; op de
achtergrond hoog
leraar Martin
Mulder van de leerstoelgroep ECS

Esther Stam heeft met de Wageningse minor Educatie haar tweedegraads lesbevoegdheid voor het vak
Biologie op zak. Ze kan daarmee aan
de slag als leraar in het vmbo-t en
de onderbouw van havo en vwo.
Wageningen Universiteit startte
vorig schooljaar met de minor. “Nog
met een bescheiden groepje van
acht studenten”, vertelt Minny Kop,
docent en aanspreekpunt vanuit de
leerstoelgroep Educatie en Competentiestudies (ECS). Maar nu zijn er
ongeveer twintig studenten. Niet
iedereen volgt overigens direct alle
onderdelen van het gehele traject
van een half jaar.

Dreigend tekort
De studenten in de minor komen
voornamelijk van bachelors zoals
Biologie, Moleculaire levenswetenschappen en Economie en beleid,
maar de werving is breder. Bovendien heeft de leerstoelgroep ambities om niet alleen voor biologie,
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scheikunde en economie op te leiden, maar bijvoorbeeld ook voor
aardrijkskunde en natuurkunde. En
behalve voor een tweedegraads ook
voor een eerstegraads bevoegdheid,
voor docentschap in de bovenbouw
van havo en vwo. Aanleiding om
opnieuw leraren op te leiden, nadat
vijfentwintig jaar geleden de laatste
Wageningse bevoegdheid werd verstrekt, is het dreigende tekort van
docenten in het voortgezet onderwijs, met name voor wiskunde en
natuurkunde , en de behoefte aan
meer academici voor de klas.
Vroeger konden Wageningse studenten ook een bevoegdheid voor
het groene mbo halen, de minor is
echter vooral gericht op schoolvakken in het voortgezet onderwijs. De
minorstudenten lopen stage op
scholengemeenschappen in de
omgeving van Wageningen. Studenten die zich willen oriënteren op het
mbo of hbo biedt ECS een oriëntatieprogramma.

‘Iets heel anders’
“Maar,” zegt Kop, “niet iedereen
die de minor afgerond heeft, is direct
startbekwaam. Je moet je bewijzen
op basis van beroepsrollen.” Dat wil
zeggen dat een student die verder
wil als docent, ondermeer moet

aantonen dat hij of zij vakdidactische en pedagogische kwaliteiten
bezit, verantwoordelijkheid kan dragen voor een goede werksfeer en ook
voor de eigen groei, en als vormgever en begeleider van leerprocessen
kan functioneren.
“De studenten zijn om verschillende redenen erg enthousiast”,
vertelt Kop. Bijvoorbeeld omdat ze
eens iets anders willen doen of
omdat het zo’n mooie mogelijkheid
biedt om van het onderwijs te proeven. “De insteek is anders dan bij
iemand die een tweedegraads lerarenopleiding volgt. Want ze doen het
erbij. Na de stage gaan ze weer
terug naar hun normale onderwijs.”
Dat is ook de reactie van Irene ter
Laak, studente Levensmiddelentechnologie en stagelopend op een
school in Barneveld. “Ik wilde even
iets heel anders”, vertelt ze voor
BNR nieuwsradio. “Iets sociaals,
met andere mensen, met leerlingen.
En dit is heel erg leuk, heel gevarieerd.” Of ze verder wil als docent
weet ze niet, maar de school wil
haar wel.

Doorstromen
Voor een deel van de minor
studenten blijft het misschien bij
proeven. De minor is, aldus de leerstoelgroep ECS, ook een goede voorbereiding op andere vormen van
informatieoverdracht, bijvoorbeeld
in trainingen en workshops. Hoe dan
ook, voor Wageningse studenten die
leraar willen worden, ligt hiermee
de weg open. Ze kunnen direct aan
de slag als tweedegraads docent of
kunnen doorstromen naar een eerstegraads lerarenopleiding. (TvdB)

