
 

 

De rol van de leraar in historisch perspectief: het leraarschap als roeping of beroep? 
 
Kan de functie van leraar worden beschouwd als een beroep met een vastomlijnd set van activiteiten dat door verschillende 
mensen kan worden ingevuld of is het eerder een roeping die nauw verbonden is met de persoonlijkheid, en daardoor net 
veel minder vastomlijnd? Moet een leraar zich beperken tot de intellectuele opleiding van zijn leerlingen of moet hij zich net 
richten op het volledige welzijn van zijn pupillen? Of met andere woorden, is de leraar in de eerste plaats een 
wetenschapper of veeleer een opvoeder? Sinds het midden van de negentiende eeuw vertoont de ontwikkeling van de 
opleiding voor leraren in het hoger middelbaar onderwijs duidelijk een slingerbeweging tussen deze twee enigszins 
karikaturaal geschetste uitersten. 
 
De oprichting van de lerarenopleiding in het midden van de negentiende eeuw 
De invoering van een aparte opleiding voor leraren in het hoger middelbaar onderwijs liet lang op zich 
wachten na de Belgische onafhankelijkheid. Het universitair onderwijs kreeg zijn eerste organieke wet al 
in 1835, het lager onderwijs volgde in 1842, maar pas in 1850 slaagde de liberale regering erin een 
reorganisatie van het middelbaar onderwijs door te voeren. Al enkele jaren eerder waren 
normaalcursussen opgericht aan de rijksuniversiteiten (in de letteren in Luik en in de wetenschappen in 
Gent). In aansluiting hierop bepaalde de wet van 1850 dat iemand die les wilde geven in het hoger 
rijksmiddelbaar onderwijs nood had aan een doctoraat in de letteren of de wetenschappen of een 
aggregaatsdiploma diende te behalen aan de intussen tot volwaardige scholen uitgegroeide 
normaalcursussen. Voor de opleiding van leraren voor het lager middelbaar onderwijs werden aparte 
normaalscholen opgericht, bijvoorbeeld in Brugge, Brussel en Nijvel. Tenslotte bestond nog een derde 
type normaalscholen, namelijk deze voor de opleiding van leraren lager onderwijs. 
 De normaalscholen in Luik en in mindere mate in Gent waren volledig geïnspireerd op het 
model van de Parijse École normale supérieure. Net als in Parijs werd een vaststaand aantal leerlingen 
geselecteerd op basis van een erg competitief ingangsexamen. Deze genoten allemaal van een 
omvangrijke studiebeurs zodat hun opleiding in de praktijk bijna volledig gratis was. Vanaf hun 
toelating in de school beschikten de studenten over de garantie een aantrekkelijke aanbieding te krijgen 
van een openbare middelbare school na hun promotie, met weliswaar de verplichting deze te 
accepteren. Hiertegenover stond ook dat ze zich, zoals hun Franse collega's, onderwierpen aan een 
streng internaatsregime om uitstekende resultaten te verzekeren en om hen volledig onder te dompelen 
in hun toekomstige opvoedende rol als leraar. Naar het Franse voorbeeld combineerde het vierjarige 
programma een wetenschappelijke en algemene vorming met een praktische beroepsopleiding, al 
primeerde zeker in de beginjaren vooral het laatste. 
 In het katholieke net lag de nadruk nog in veel grotere mate op het idee van het leraarschap als 
roeping, in aansluiting met een roeping als geestelijke. De overgrote meerderheid van de leraren in het 
katholiek middelbaar onderwijs waren priesters of leden van mannelijke of vrouwelijke congregaties. Zij 
werden het best geschikt geacht om de levensbeschouwelijke inspiratie van het onderwijs uit te dragen 
en bovendien kon enkel op die manier de betaalbaarheid van het katholieke net verzekerd blijven 
(Tyssens, 1999: 153). Veel van deze geestelijken hadden enkel een vorming in het seminarie of binnen 
de eigen orde of congregatie achter de rug. Af en toe zat er wel iemand met een doctoraatsdiploma 
tussen, maar deze hoog opgeleiden vormden toch eerder de uitzondering. Nochtans hadden velen het 
gevoel dat een universitaire opleiding wenselijk was voor toekomstige leraren en bovendien erkenden 
veel katholieken de noodzaak om een alternatief aan te bieden voor de rijksnormaalscholen. Toch 
duurde het tot in 1867 voordat de École normale pour les ecclésiastiques qui se préparent à l'enseignement moyen 
werd opgestart in Leuven. 



 

 

 
De zoektocht naar een evenwicht tussen beroepsopleiding en roeping 
In diezelfde periode, vanaf de jaren 1870, kreeg de lerarenopleiding aan de Luikse en Gentse 
normaalschool geleidelijk een meer wetenschappelijke invulling, voornamelijk onder invloed van het 
Duitse voorbeeld. Dit uitte zich in meer mogelijkheden voor de studenten om zich te specialiseren, een 
gevarieerder en uitgebreider onderwijsprogramma met een groeiend aantal keuzevakken en 
voornamelijk door het toenemend belang van onderzoek door de studenten via praktische oefeningen, 
de zogenaamde seminaries. Het idee achter deze seminaries was dat studenten beter in staat zouden zijn 
bepaalde kennis uit te leggen aan hun toekomstige leerlingen indien ze deze zelf ontdekt hadden via 
experimenten en eigen onderzoek. Een intense discussie ontspon zich in dit verband. Voorstanders van 
een zuiver wetenschappelijke lerarenopleiding aan de universiteit, die de klemtoon legden op de functie 
van leraar als beroep, stonden tegenover de verdedigers van een ruimere opleiding aan een aparte 
normaalschool. Hierbij werd de school getypeerd als een seminarie op zichzelf waar studenten en 
docenten zich samen inzetten om hun roeping als leraar vorm te geven. Deze laatste groep schermde 
vooral met het argument dat een leraar in het middelbaar onderwijs twee belangrijke taken had, 
namelijk onderwijs verschaffen en de leerlingen mee opvoeden. Zeker de tweede opdracht riskeerde 
verloren te gaan bij een zuiver universitaire lerarenopleiding. 
 Het bleek echter moeilijk om tegen de stroom in te roeien. Aan talrijke Europese universiteiten 
verschoof op het einde van de negentiende eeuw de inhoud van het onderwijs van een introductie in de 
gevestigde autoriteiten en de reproductie van vaststaande kennis naar een vertrouwd maken met 
wetenschappelijke methodes. Ook praktische vakken kregen geleidelijk een meer academische invulling, 
zowel in de wetenschappen als in de humane richtingen. Leraren in het hoger middelbaar onderwijs in 
Duitsland slaagden erin om hun status (en dus ook hun inkomen) te verhogen door strengere examens, 
een langere opleiding aan de universiteiten en een minder zuiver praktische benadering van het 
onderwijs. Een meer geprofessionaliseerde en wetenschappelijke lerarenopleiding was het logische 
resultaat. 
 Noodgedwongen volgde de Leuvense normaalschool enigszins het voorbeeld van de 
rijksnormaalscholen in Luik en Gent. Het bleek onmogelijk om een verdergaande 
verwetenschappelijking tegen te houden, al bleven de Leuvense hoogleraren bij de invulling van de 
seminaries en andere praktische oefeningen onder druk van de conservatieve bisschoppen veel trouwer 
aan de oorspronkelijke, pedagogische functie ervan. Enkele bisschoppen waarschuwden ervoor dat het 
onderwijs zijn eigenlijke doelstelling, namelijk het opleiden van leraren, niet uit het oog mocht 
verliezen. De colleges literatuurwetenschap mochten bijvoorbeeld niet teveel tijd opeisen ten nadele 
van de pedagogische vakken. De directeur van de normaalschool werd tot de orde geroepen en 
aangemaand het programma opnieuw uitsluitend op de opleiding van toekomstige leraren te richten. 
Op die manier volgde de Leuvense normaalschool het algemene beleid aan de universiteit van Leuven, 
zijnde het leggen van de focus op algemeen vormend (religieus) en beroepsvoorbereidend onderwijs en 
het voorbehouden van het wetenschappelijk onderwijs voor de elite onder de studenten. 
  
De lerarenopleiding als universitaire, wetenschappelijke beroepsopleiding vanaf 1890 
Toch kon de Leuvense universiteit de algemene trend niet tegenhouden en niemand was dan ook echt 
verbaasd toen de wet op het hoger onderwijs uit 1890 de lerarenopleiding volledig integreerde in de 
universiteiten. Alle aan de normaalscholen bestaande vakken werden overgenomen door de 
letterenfaculteiten, maar verloren hierbij een groot deel van hun pedagogische invulling. De 
toekomstige leraren moesten zich na 1890 tevreden stellen met (theoretische) colleges in de historische 



 

 

pedagogiek en methodologie. De nieuwe wet bepaalde eveneens dat enkel doctores in de letteren of de 
wetenschappen onderwijsbevoegdheid kregen voor het hoger rijksmiddelbaar onderwijs. Het gewone 
doctoraatsexamen werd in dat geval, voor kandidaat-leraren, uitgebreid met een publieke les. 
 De ontgoocheling bleef echter niet lang uit. Velen waren ervan overtuigd dat van de kwalitatief 
hoogstaande normaalschoolopleiding niet veel meer overeind bleef in de nieuwe wet. Steeds vaker 
kwamen er klachten over het te theoretische gehalte van de cursus pedagogie en over het gebrek aan 
stagemogelijkheden voor de toekomstige leraren. 
 
Het streven naar opnieuw meer ruimte voor de pedagogische vorming 
Het systeem uit 1890 bleef van kracht tot de wet op het universitair onderwijs van 1929, die de nieuwe 
graden van "Geaggregeerde van het middelbaar onderwijs van den hoogeren graad voor de wijsbegeerte 
en letteren" en "voor de wetenschappen" invoerde. Hiermee kwam de wetgever enigszins terug op de 
beslissing van bijna een halve eeuw voordien en zette de slingerbeweging zich verder door opnieuw 
meer aandacht te besteden aan de pedagogische vorming van toekomstige leraren. Het theoretisch 
gedeelte van het programma omvatte vier vakken: de proefondervindelijke opvoedkunde, de 
geschiedenis der opvoedkunde, de algemene methodeleer en de bijzondere methodeleer (per discipline). 
Voor het praktijkgedeelte diende de student gedurende ten minste één jaar didactische oefeningen te 
volgen in een middelbare school. En in tegenstelling tot zijn voorgangers moest de nieuwe kandidaat-
geaggregeerde nu twee publieke lessen geven om zijn diploma te behalen in plaats van één. 
 Deze hervorming sloot uitstekend aan bij de ietwat gematigdere houding van het katholieke net, 
waar de opvoedende taak van leraren grotendeels centraal was blijven staan, ook omdat er nog steeds 
zeer veel geestelijken lesgaven zonder enig diploma van hoger onderwijs. De meeste onder hen hadden 
een weinig vakspecifieke opleiding genoten in het kleinseminarie of binnen hun eigen congregatie. 
Terwijl binnen het openbare net steeds meer gespecialiseerde vakleraren werden ingezet (in navolging 
van de hervorming van 1890), hield het katholieke net zoveel mogelijk vast aan klasleraren die zich 
verzetten tegen de eis tot overdreven specialisatie. De meerderheid van hen combineerde de 
onderwijstaken ook met allerhande verantwoordelijke functies binnen religieuze verenigingen in het 
kader van de Katholieke Actie tijdens het interbellum. 
 Ondanks de wijzigingen via de wet van 1929 bleef in het openbare net de wetenschappelijke 
component in de opleiding dominant, vooral omdat de graad van geaggregeerde voor het hoger 
middelbaar onderwijs gelijktijdig kon worden behaald met die van licentiaat. Overigens was de titel van 
licentiaat eveneens een nieuwe academische graad die de wet van 1929 invoerde. Deze kwam in de 
plaats van het doctoraat, dat zelf werd opgewaardeerd tot een zuiver wetenschappelijk diploma. Hoewel 
de aggregatieopleiding door de wet van 1929 werd uitgebreid, bleef ze voor de meeste studenten nog 
relatief gemakkelijk combineerbaar met hun (wetenschappelijke) basisopleiding. De toekomstige leraren 
richtten zich in de eerste plaats op de intellectuele opleiding van hun leerlingen en profileerden zich 
veeleer als wetenschappers dan als opvoeders. 
 De nieuwe regeling hield het nog langer uit dan de vorige, namelijk meer dan 65 jaar, weliswaar 
mits enkele kleine aanpassingen die meestal neerkwamen op een versterking van het praktijkgedeelte in 
de opleiding door een uitbreiding van de werkcolleges, seminaries en/of stage. Op die manier was dus 
een geleidelijke verschuiving zichtbaar in de richting van een ruimere, meer algemene lerarenopleiding. 
Binnen het katholieke net kon echter na de Tweede Wereldoorlog en vooral vanaf de jaren 1960 een 
verschuiving in de andere richting worden vastgesteld. De toegenomen secularisering leidde immers tot 
een dieptepunt in het aantal roepingen (als geestelijke en dus ook als leraar). Tegenover de polyvalente 
geestelijken die de beste garantie boden voor een christelijke opvoeding, bevorderde de specialistische 



 

 

instelling van de vaak pas afgestudeerde lekenleraren weliswaar de professionalisering, maar dit ging 
onrechtstreeks ten koste van het katholieke karakter van de school (Janssenswillen, 2008: 117). 
Bovendien moest de toenemende subsidiëring van het katholiek middelbaar onderwijs als gevolg van 
het schoolpact worden betaald met strengere diplomavereisten voor het geestelijk personeel. 
 
Naar een marktgerichte opleiding? 
Pas na de staatshervorming van 1989, die van onderwijs een gemeenschapsmaterie maakte, en zeker na 
de Bolognahervorming werden de regionale overheden verplicht een nieuw wettelijk systeem uit te 
werken. In Vlaanderen koos de wetgever er in eerste instantie voor om de lerarenopleiding te behouden 
als een opleiding van ongeveer 30 studiepunten die zonder al te veel moeite kon worden gecombineerd 
met, of kon worden afgerond vlak na de basisopleiding. Het programma van de academische 
lerarenopleiding van 1996 legde in vergelijking met dat uit 1929 wel aanzienlijk meer nadruk op de 
stage. Veel verregaander was evenwel het Decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen van 2006 dat 
een programma van 60 studiepunten oplegde voor de academische specifieke lerarenopleiding. Het 
werd uiterst moeilijk om deze opleiding nog te combineren met een basisopleiding en de 
lerarenopleiding profileerde zich in steeds toenemende mate als een éénjarige beroepsopleiding na een 
gewone master. 
 Als zodanig ambieert de opleiding een evenwicht te bieden tussen enerzijds een algemeen 
vormende en wetenschappelijke universitaire opleiding en anderzijds een praktijkgerichte 
beroepsopleiding. Het streefdoel lijkt bijna een spiegelbeeld van de ruim ingevulde opleiding aan de 
rijksnormaalscholen omstreeks de jaren 1880. Beide willen ze tegemoet komen aan het ideaal van het 
leraarschap als roeping. Toch bestaat het risico dat de beroepsopleiding steeds meer zal primeren, al 
was het maar doordat het decreet van 2006 het verkleinen van de kloof tussen theorie en praktijk als 
één van haar doelstellingen naar voor schoof: door meer praktijk aan te bieden in de opleiding zelf, 
door flexibelere programma’s toe te laten, en door het erkennen van het leren op de werkvloer via het 
systeem van elders verworven competenties, die de studenten vrijstellingen kunnen verlenen voor 
bepaalde vakken op basis van kennis die ze elders hebben opgedaan. Ook de concurrentie van de 
Centra voor Volwassenenonderwijs, die vanaf 2006 de bevoegdheid kregen om leraren voor het hoger 
middelbaar onderwijs op te leiden, dwingt de universiteiten om zich meer op de arbeidsmarkt te richten 
en een praktische beroepsopleiding aan te bieden. 
 Als gevolg hiervan dreigt het leraarschap te verworden tot een marktgerichte 
beroepsuitoefening, aldus de kritische lezing van het decreet van 2006 door de onderwijsdeskundigen 
Maarten Simons en Geert Kelchtermans (2008). Het vertrekpunt is niet meer de institutionele en 
professionele autonomie van de instellingen die de lerarenopleiding aanbieden, maar veeleer de vraag 
op welke manier deze instellingen kunnen (verplicht worden) tegemoet (te) komen aan de noden van de 
samenleving, en meer in het bijzonder de noden van het onderwijssysteem. Verantwoordelijkheidszin, 
autonomie en expertise worden niet langer naar voor geschoven als de centrale waarden voor een 
leraar, maar veeleer responsiviteit, flexibiliteit en effectiviteit. Een goede leraar is tegenwoordig een 
effectieve leraar, althans dat is volgens Simons en Kelchtermans de boodschap die het nieuwe decreet 
impliciet (en soms zelfs expliciet) uitdraagt. 
 Van de lerarenopleiding als een algemeen vormende, wetenschappelijke universitaire opleiding 
die aanzet tot kritische zin blijft op die manier, en tegen een dergelijke achtergrond, natuurlijk niet veel 
meer over. De vraag blijft nu of het actuele voorstel voor een herintroductie van de lerarenopleiding 
binnen een tweejarige master ook opnieuw het leraarschap naar voor zou schuiven als een professie, 
waarbij men uitgaat van vrijheid in vertrouwen en een weinig vastomlijnd set van activiteiten. De 



 

 

opdracht voor leraren om meer oog te hebben voor het kind of de jongere als mens, als iemand die 
meer is dan een leerling, lijkt in elk geval in die richting te wijzen. Tegelijkertijd wordt de leraar echter 
voortdurend verplicht om in te spelen op nieuwe (meestal zeer concrete, en diverse) vragen vanuit de 
samenleving (bv. enerzijds het omgaan met diversiteit en anderzijds verkeersopvoeding) en zo wordt 
zijn vrijheid om zelf een evenwicht te realiseren tussen zijn functie als wetenschapper en opvoeder 
steeds opnieuw bedreigt. In antwoord hierop gaat in de lerarenopleiding de zoektocht verder naar de 
ideale combinatie van algemene vorming, wetenschappelijke scholing en beroepsopleiding. 
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