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1.1 INLEIDING

Voor de uitoefening van het leraarsberoep is meer 
nodig dan vakinhoudelijke, pedagogische en 
didactische kennis en vaardigheden. Talrijke facto-
ren, waaronder een groot aantal persoonlijke, zijn 
van invloed op het denken en handelen van lera-
ren. Toch is momenteel de blik, als het gaat om het 
leren en de aard van het leraarsberoep, nog vaak 
sterk gericht op dat eerste, de kennis en kunde. 
Maar het leraarsberoep wordt ook sterk bepaald 
door persoonsgebonden factoren, zoals eigen 
opvattingen over wat goed onderwijs is en eigen-
schappen als empathie, tolerantie en flexibiliteit. 
De volgende uitspraak van Hamachek (1999, p. 
209) benadrukt het belang van deze persoonlijke 
dimensie van het beroep: ‘Consciously we teach 
what we know; unconsciously we teach who we are’ 
(We onderwijzen bewust wat we weten, onbewust 
wie we zijn’). 

In dit hoofdstuk vatten we het concept professio-
nele identiteit op als de wijze waarop de persoon-
lijke en professionele dimensie op elkaar inwerken 
en verweven zijn. Het is te definiëren als het geheel 
aan persoonlijke kennis, opvattingen, attitudes, 
normen en waarden en de professionele eisen 
die lerarenopleidingen en scholen stellen, inclu-
sief breed geaccepteerde standaarden voor het 
leraarsberoep in het algemeen (Beijaard, Meijer, & 
Verloop, 2004). Deze definitie doet recht aan het 
leraarsberoep als een complex en persoonlijk inge-
kleurd beroep.
We gaan in op de consequenties die dat heeft voor 
de opleiding en professionalisering van (aanstaande) 
leraren en het onderzoek hiernaar. Ook besteden 
we aandacht aan de professionele identiteit van 

 leraren gedurende hun loopbaan. Vervolgens geven 
we enkele voorbeelden van opdrachten rondom 
‘identity work’ uit inductieprogramma’s in de regio’s 
 Eindhoven en Nijmegen.

1.2 IDENTITEIT  NADER BESCHOUWD1

Vanuit onderzoeksperspectief 
Het onderzoek naar de professionele identiteit 
heeft een sterke impuls gekregen door het onder-
zoek naar praktijkkennis van leraren. Dit laatste 
beoogt een brug te slaan tussen relevante weten-
schappelijke kennis en door praktijkervaring opge-
dane kennis. Praktijkkennis omvat beide vormen 
van kennis (Verloop, 2003) en stuurt het dagelijks 
handelen van leraren. 

Praktijkkennis
Het onderzoek naar praktijkkennis laat zien dat het 
werk van een leraar complex is: in een klas gebeurt 
van alles tegelijk en veel is onvoorspelbaar, terwijl 
een leraar wel onmiddellijk moet reageren. Ade-
quaat handelen vraagt van leraren dan ook een 
door ervaring opgebouwde kennisbasis. 
Deze praktijkkennis van leraren is sterk persoon-
lijk ingekleurd, bijvoorbeeld door opvattingen 
en  overtui gingen vanuit vroegere ervaringen als 
leerling of door normen en waarden, bijvoorbeeld 
meegekregen vanuit de eigen opvoeding. Via hun 
praktijkkennis laten leraren niet alleen zien wat 
voor hen goed werkt, maar ook wie zij zijn en wat 
zij voor de uitoefening van hun beroep belangrijk 
vinden.

DE PROFESSIONELE IDENTITEIT VAN DE LERAAR
Douwe Beijaard, Paulien Meijer en Gonny Schellings

1 In gewijzigde vorm en met instemming van de coauteurs, bevat 
deze paragraaf enkele tekstgedeelten uit de afscheidsrede van de 
eerste auteur (Beijaard, 2019).
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Identiteit in beweging
De professionele identiteit van leraren is continu in 
beweging. De wijze waarop iemand zichzelf ziet als 
leraar, dus zijn professioneel zelfbeeld, kan veran-
deren als iemand nieuwe ervaringen opdoet, bij-
voorbeeld in gesprekken met collega’s of door een 
nieuwe werkvorm uit te proberen. 
Professionele identiteit manifesteert zich niet een-
duidig en is afhankelijk van de situatie. Een leraar 
positioneert zich tegenover leerlingen bijvoorbeeld 
anders dan tegenover collega’s, schoolleiders of 
ouders. De dialogical self theory spreekt in dit ver-
band van verschillende ik-posities die leraren inne-
men (Akkerman & Meijer, 2011). Ervaren leraren 
combineren hun ‘posities’ als bijvoorbeeld vakdo-
cent, mentor, collega en (mede)opvoeder tot één 
professioneel zelfbeeld en stemmen dat bovendien 
nog af met andere rollen die zij vervullen als bijvoor-
beeld ouder of trainer bij een sportvereniging. Deze 
posities of rollen kunnen elkaar aanvullen en verster-
ken, maar kunnen ook conflicteren en daarmee tot 
(identiteits)spanningen leiden. Vooral beginnende 
leraren vinden het leren omgaan met dergelijke 
spanningen een hele uitdaging (Pillen, Beijaard, & 
Den Brok, 2013).

Vanuit opleid- en ontwikkelperspectief 
De ontwikkeling van een professionele identiteit is 
niet alleen een dynamisch en complex proces, maar 
tot op zekere hoogte ook een persoonlijk en uniek 
proces, gevoed door onder meer de eigen biografie, 
leergeschiedenis, opvattingen over het onderwijs en 
eigen verwachtingen en idealen van (aanstaande) 
leraren. De persoonlijke dimensie moet daarom een 
belangrijke plaats krijgen in de lerarenopleiding en 
de beroepspraktijk. De ‘persoon achter de leraar’ 
bepaalt sterk wie iemand is, kan en wil zijn als leraar. 

Daarom is het belangrijk om de volgende elementen 
van identiteitsleren expliciet in te bouwen in het cur-
riculum van de opleiding en verdere professionalise-
ring van leraren (zie ook Beijaard & Meijer, 2017):

1.  Aandacht voor het professioneel zelfbeeld (in ont-
wikkeling) 

  Het professioneel zelfbeeld is veelal gebaseerd 
op diepgewortelde opvattingen en overtuigin-
gen over leren en onderwijzen. Expliciteren en 
toelichten van dit zelfbeeld aan peers, opleiders, 
begeleiders in scholen en leerlingen is belangrijk. 
De feedback daarop draagt bij aan de ontwikke-
ling van een zo realistisch mogelijk zelfbeeld. Het 
kan pijnlijk zijn als het, om wat voor reden dan ook, 
noodzakelijk blijkt om het eigen zelfbeeld flink te 
moeten aanpassen. 

2.  Bewust ontwikkelen van een professioneel zelfbeeld 
   Het zelfbeeld helpt om jezelf te positioneren 

tegenover belangrijke spelers in het professionele 
veld, zoals leerlingen, collega’s, schoolleiders en 
ouders. Essentieel is dat een leraar authentiek is en 
geen rol ‘speelt’, maar een positieve en construc-
tieve professionele identiteit ontwikkelt die bij 
hem past. Leraren die bewust een eigen professi-
onele identiteit hebben ontwikkeld, zijn ook beter 
in staat om leerlingen te ondersteunen bij hun 
ontwikkeling tot burger en beroepsbeoefenaar. 

3.  Oog voor spanningen tussen de persoonlijke en pro-
fessionele dimensie van professionele identiteit 

  Bij beginnende leraren betreffen deze spanningen 
bijvoorbeeld:

 •     Verandering in de rol van student naar leraar 
onmiddellijk na de lerarenopleiding (roltransi-
tie). Bijvoorbeeld: je voelt je nog student, maar 
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ervaart dat leerlingen en collega’s een bekwame 
leraar verwachten.

 •     Steun of aandacht geven aan leerlingen. Bijvoor-
beeld: willen zorgen voor leerlingen, maar daar-
door te weinig emotioneel afstand nemen.

 •    Opvattingen over leren en onderwijzen. Bijvoor-
beeld: eigen opvattingen die afwijken van in de 
school gangbare opvattingen.

 •    De balans tussen werk en privéleven. Bijvoor-
beeld: druk voelen om veel te investeren in je 
werk en niet goed in staat zijn je tijd en energie 
te verdelen tussen zorg thuis en school (Pillen, 
2013).

  Spanningen als deze blijven vaak verborgen, ter-
wijl ze een (ernstige) barrière kunnen zijn voor ver-
dere ontwikkeling en welbevinden (Van der Wal, 
Oolbekkink-Marchand, Schaap, & Meijer, 2019). 

4.  Hanteren van aan identiteit gerelateerde concepten 
voor leren en professionele ontwikkeling 

 Het gaat bijvoorbeeld om de volgende concepten:

 •   Eigenaarschap 
     Het is belangrijk dat (aanstaande) leraren ‘eige-

naar’ zijn van wat en hoe zij leren, oftewel er voor 
staan, om in eigen ogen een goede leraar te 
worden of zijn. Het concept eigenaarschap geeft 
daarmee uitdrukking aan wie je bent en wat je 
belangrijk vindt. 

 •  Agency 
      Dit concept behelst het hebben van controle 

over je eigen ontwikkeling door dichtbij jezelf 
te blijven,  bij wie je bent en wie je wilt worden. 
Ontwikkeling van professionele identiteit voor-
onderstelt een zekere autonomie en ruimte om 
bewust invloed uit te oefenen op wat en hoe 

je het beroep leert (op basis van eigen doelen, 
interesses en motivatie) en op situaties zodat 
persoonlijke en contextuele  factoren beter 
op elkaar aansluiten. In de praktijk blijken er 
grote verschillen te bestaan in mogelijkheden 
van leeromgevingen om het eigen leertraject 
(mede) vorm te geven. Ook (aanstaande) lera-
ren zelf verschillen in de mate waarin zij agency 
gebruiken.

 •    Betekenisgeving 
•      Betekenis geven is een actief en zowel cognitief 

als emotioneel proces waarbij mensen nieuw 
opgedane ervaringen of informatie verbinden 
met bestaande kennis en eigen opvattingen. 
Leraren opleidingen stimuleren daarom reflec-
tie bij studenten die bijdraagt aan de ontwik-
keling van een positieve en constructieve pro-
fessionele identiteit. Lerarenopleiders, peers, 
school- en werkplekbegeleiders hebben allen 
een belangrijke rol bij de ondersteuning van dit 
voortdurende proces.

Professionele identiteit gedurende de 
loopbaan
Onderzoek naar de beroepsloopbaan laat zien dat 
leraren verschillende fasen doorlopen (Day, Sam-
mons, Stobart, Kington, & Gu, 2007; Fessler & Chris-
tensen, 1992). 

Hoog positief
De eerste jaren laten een flinke en meestal positieve 
ontwikkeling zien in het professioneel zelfbeeld. 
Indien deze eerste fase inderdaad positief verloopt 
(als dit niet het geval is, haken leraren vaak af), blijft 
dit beeld daarna gedurende een groot aantal jaren 
onverminderd ‘hoog positief’ (Beijaard, 1995). 
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Verminderde motivatie
In de tweede helft van de carrière wordt dit gemid-
deld genomen minder positief, los van het feit of 
iemand wel of geen goede leraar is. Dit uit zich 
onder meer in minder tevredenheid over het werk, 
het gevoel minder doelmatig te zijn en minder 
betrokkenheid bij en motivatie voor het werk (Can-
rinus, 2011). Over de oorzaken hiervan is nog weinig 
bekend. Naarmate leraren ouder worden, ervaren 
ze bovendien een groeiende generatiekloof tussen 
henzelf en hun leerlingen en hebben ze moeite met 
veranderingen (zie ook kader hierboven). Na verloop 
van tijd lijken veel leraren ook steeds minder uitda-
ging in hun werk te vinden.

Het valt niet mee om ervaren docenten te helpen om 
een positief beeld van hun eigen professionele iden-
titeit te behouden. Dat komt mede door de manier 
waarop veel leraren condities van hun werkplek bele-
ven en benutten, zoals ruimte voor eigen initiatie-
ven, mogelijkheden voor professionele ontwikkeling 
op maat en nieuwe taken. Evenals bij de begeleiding 
van beginnende leraren is oog voor de mens achter 
de ervaren leraar belangrijk. Beleidsondersteuning 
van de overheid lijkt noodzakelijk; het zou bijvoor-
beeld de moeite waard zijn om te experimenteren 
met sabbaticals voor leraren. Schaarse ervaringen 
hiermee in het onderwijs (zie bijvoorbeeld Gaziel, 
1995), maar vooralsnog vooral in andere contexten 
wijzen erop dat die heel verrijkend zouden kunnen 
zijn voor de kwaliteit en de professionele identiteit 
van leraren.

1.3 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK2

Er vindt in de lerarenopleiding en onderwijsprak-
tijk veel identity work plaats met als doel een betere 
afstemming tussen de persoonlijke en professionele 
kant van het leraarsberoep. Dit gebeurt niet altijd 
expliciet vanuit het concept van professionele iden-
titeit en bijbehorende inzichten uit onderzoek. Tabel 
1 bevat enkele voorbeelden van opdrachten die dat 
wel beogen. Deze opdrachten maken deel uit van 
meerjarige inductieprogramma’s voor beginnende 
leraren van vo-scholen in de regio’s Eindhoven en 
Nijmegen. Ze zijn vooral een middel om een iden-
titeitsgesprek te voeren met peers onder supervisie 
van een deskundige begeleider. 

2  Over deze en andere voorbeelden is een publicatie in ontwikke-
ling. Zie ook: Mommers & Schellings (2019).

Moeite met verandering

Ervaren leraren hebben door de jaren heen 
vaak een goede onderwijspraktijk met bijbe-
horende routines opgebouwd. Ze vinden het 
moeilijk om hierin verandering te moeten aan-
brengen. Naast praktische problemen leiden 
opgelegde innovaties bij hen tot verstorende 
emoties zoals angst, bezorgdheid en frustra-
tie (Nias, 2005), zeker als de beoogde veran-
dering leraren het idee geeft dat hun aanpak 
niet goed of onvoldoende was. Dit raakt hun 
zelfbeeld direct. Van scholen die tot innovaties 
overgaan of veranderingen willen doorvoeren, 
vraagt dit veel zorg en aandacht, bijvoorbeeld 
door met een innovatie nadrukkelijk aan te 
sluiten bij de expertise van ervaren leraren en 
hen een belangrijke rol te geven bij de invoe-
ring daarvan.
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Tabel 1. Voorbeelden van opdrachten vanuit het perspectief van professionele identiteit

Opdracht Toelichting 

Beschrijf enkele belangrijke momenten van 
contact van jou als leraar met je leerlingen 
(individueel/groep). 

Leerlingen zijn voor leraren belangrijke anderen (‘reality definers’, 
Beijaard, 1995). Hierbij spelen kernwaarden van leraar en leerling een 
grote rol. In hun contacten met leerlingen streven leraren professio-
nele doelen na die gepaard gaan met allerlei gevoelens, negatieve en 
positieve. Deze beïnvloeden hun professioneel zelfbeeld en daarmee 
hun professionele identiteit. 

Geef je eigen dominante ik-posities (wie 
ben je als leraar) weer tegenover leerlingen, 
collega’s en schoolleiders.

De ik-posities die leraren innemen, zijn sterk gekoppeld aan hun 
opvattingen en verwachtingen over lesgeven en het onderwijs in 
het algemeen, ook al is dat niet altijd realistisch (Akkerman & Meijer, 
2011). Scholen bepalen met afspraken, vormen van samenwerking 
en (in)formeel leiderschap sterk wat mogelijke en reële ik-posities zijn 
(Kelchtermans & Ballet, 2002). Het bewust ontwikkelen van ik-posities 
en deze onderling afstemmen is essentieel voor het ontwikkelen van 
een positieve en sterke professionele identiteit.

Vertel een ’story-to-live-by’ over je werk als 
leraar in de klas en over iets wat dit klasni-
veau overstijgt. 

Vanuit narratief perspectief is het onderwijs een landschap vol verha-
len die leraren met elkaar delen. Deze zijn onderdeel van de traditie 
van scholen en de plaats van het onderwijs in de samenleving. 
Deze zogeheten stories-to-live-by (Clandinin, Downey, & Huber, 2009) 
hebben vaak onbewust een grote invloed op het leven en werk van 
leraren en dus op hun professionele identiteit. Belangrijk is dan ook 
dat leraren deze verhalen en hun eigen verhouding daartoe (her)ken-
nen en weten welke verhalen ze op basis daarvan zelf uitdragen over 
hun werk, als onderdeel van hun professionele identiteit.

Geef aan: (1) welke identiteitsspanningen 
op jou van toepassing zijn, (2) welke invloed 
daarvan uitgaat/uitging op je eigen functio-
neren en (3) hoe je ermee bent omgegaan
(Pillen, 2013). 

Identiteitsspanningen blijven vaak ongemerkt, zeker wanneer ze 
erg persoonsgebonden zijn. Ze kunnen mentaal en emotioneel een 
negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en beleving van pro-
fessionele identiteit (Pillen et al., 2013; Van der Wal et al., 2019). 
Het benoemen van identiteitsspanningen en ervaren dat collega’s 
vergelijkbare ervaringen hebben of goede suggesties kunnen geven 
om er constructief mee om te gaan, kan behulpzaam zijn bij de groei 
in het beroep en de ontwikkeling van een positieve professionele 
identiteit. Louter individuele reflectie leidt niet altijd tot een vermin-
dering van spanningen, maar het zoeken of krijgen van steun of hulp 
gebeurt in de praktijk nog (veel) te weinig.
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Opdrachten als deze laten beginnende leraren 
bewust nadenken over hun professionele identiteit 
en helpen om deze op een positieve en construc-
tieve manier verder te ontwikkelen. De ervaring 
leert dat de dialoog met collega’s (peers) hierbij 
onmisbaar is. Verder zijn een veilige omgeving en 
deskundige begeleiding belangrijk, temeer omdat 
professionele identiteitsontwikkeling niet een louter 
rationeel proces is. 

1.4 IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK

Ons pleidooi is om meer vanuit het concept pro-
fessionele identiteit te kijken naar de opleiding en 
professionele ontwikkeling van beginnende en erva-
ren leraren. Uitdaging is om vanuit dit concept en 
daarop gebaseerde onderzoeksresultaten vorm en 
inhoud te geven aan identity work. Dit ‘werk’ heeft 
de potentie om bij te dragen aan de ontwikkeling en 
het behoud van een positieve en constructieve pro-
fessionele identiteit. 
Werken aan de eigen professionele identiteit leidt 
vaak niet meteen tot zichtbare resultaten. Het is een 
moeilijk proces dat tijd kost, zeker wanneer bijvoor-
beeld overtuigingen, waarden en normen van een 
leraar inzake ‘goed onderwijs’ in het geding zijn. 
Identity work vraagt van lerarenopleidingen en ove-
rige georganiseerde professionele ontwikkeling om 
een goede timing. Een bovenschoolse workshop 
waarin leraren bijvoorbeeld gevraagd wordt om na 
te denken over stories-to-live-by heeft, hoe relevant 
ook voor de professionele identiteitsontwikkeling, 
weinig effect als leraren nog volop bezig zijn met 
klassenmanagement. Wanneer en op welke manier 
identity work belangrijk en nodig is, is grotendeels 
maatwerk, bij voorkeur in een intervisieachtige en 

voor de deelnemer veilige setting met veel aandacht 
voor dialoog. 
Die dialoog is uit te breiden tot een gezamenlijke 
professionele dialoog, waarin naast de professio-
nele identiteit van individuele leraren ook de geza-
menlijke ontwikkeling aan de orde komt. Zo blijft de 
ontwikkeling van leraren geen individuele aangele-
genheid, maar wordt deze een gezamenlijke verant-
woordelijkheid met aandacht voor zowel de profes-
sionele als persoonlijke kant van het leraarschap.
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