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Wat heeft het onderwijs NU nodig? 
Randvoorwaarden voor de verdieping van Onderwijs2032  

Er wordt veel gepraat en geschreven over het onderwijs. Zaken als het lerarentekort en de problemen in 

het rekenonderwijs drukken ons met de neus op de feiten. Wat heeft het onderwijs nodig om de 

problemen de baas te worden en met vertrouwen toekomstgericht te zijn? ‘Ons Onderwijs2032’, ook wel 

het Rapport Schnabel genoemd, is een poging om het onderwijs aan te passen aan de eisen die de 

maatschappij in deze tijd stelt. Wij stellen vast dat een aantal belangrijke elementen nog aan het voorstel 

ontbreken. 

Als individuele docenten met verschillende visies heeft ieder van ons zich actief met dat debat bemoeid. 

Voor buitenstaanders, en soms ook voor onszelf, leek het alsof onze individuele ideeën en oplossingen 

heel ver uit elkaar lagen. Er wordt dan snel geconcludeerd: ‘zoveel docenten, zoveel verschillende 

meningen, we moeten toch verder.’ Wij zijn bij elkaar gaan zitten en het bleek toch anders te zijn. We 

zijn het juist eens over wat praktisch en concreet moet veranderen om de problemen de baas te worden 

en toekomstgericht te zijn. Echter, deze concrete en praktische oplossingen missen we in het eindrapport 

Onderwijs2032. 

Om die discussie goed te voeren, waarbij we er zeker van zijn dat iedereen weet waarover het gaat en 

dezelfde taal spreekt, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Het gevaar is anders groot 

dat een nieuw curriculum wordt ontwikkeld door enkele oncontroleerbare instituten (bijvoorbeeld SLO en 

Cito) en niet door degenen die het curriculum uiteindelijk moeten uitvoeren, namelijk de leraren zelf. 

Twee dingen moeten dan ook NU dringend worden aangepakt, wil er überhaupt sprake zijn van ‘het 

uitwerken van een nieuw curriculum’ en ‘meer verplichte verdieping en verbreding.’ Grote ambities in 

abstracte termen zonder oog voor de noodzakelijke randvoorwaarden hebben in het verleden al genoeg tot 

grote problemen geleid, zoals genoemd in het parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen. We 

kunnen dat alleen doorbreken als de politiek werkelijk lessen trekt uit de aanbevelingen van deze 

‘commissie Dijsselbloem’. De twee zaken die daadwerkelijk NU aangepakt moeten worden zijn tijd en 

autonomie. Wij willen dat de politiek nu even rust inlast en concrete maatregelen neemt die de 

beroepsgroep de tijd geeft te gaan werken aan vernieuwing. 

Tijd 

Het ontbreekt ons aan genoeg tijd. In het basisonderwijs worden wij geacht om alles voor te bereiden en te 

verwerken in amper één uur voor en één uur na schooltijd. In het voortgezet onderwijs krijgen we per les 

van 50 minuten ongeveer 15 minuten voorbereidingstijd en 15 minuten om op te sparen voor nakijktijd. In 

Nederland geven we per voltijdsbaan simpelweg 20% meer les dan het Europees gemiddelde. 

De Tweede Kamer nam in juni 2016 een motie aan om het gemiddeld aantal lesuren per week met 20% 

terug te brengen tot het gemiddelde van Europa. Het is dus niet zo dat we dan in de voorhoede van Europa 

komen. Toch heeft de regering al gezegd dat het geld kost en dat dit geld er niet is. Beleidsmakers willen 

graag de onderwijsresultaten spiegelen aan voorbeeldlanden als Finland en Singapore. Maar daar is het 

aantal lessen per voltijdsbaan fors minder dan het Europees gemiddelde. Onderwijs2032 gaat er vanuit dat 

het onderwijs beter wordt van vernieuwing. Het is een utopische visie dat we nog meer kunnen doen. 

Docenten hebben nu al fors te weinig tijd. 
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Autonomie 

In Nederland is er een grote bestuurslaag in het onderwijs: het ministerie, de inspectie, sectorraden, 

besturen en een woud aan adviserende en beleidsbepalende stichtingen. Deze bestuurslaag overstelpt ons 

in ons dagelijks werk met opgelegde bestuurlijke ‘onderwijsvisies’. Visies, geschreven door mensen die heel 

ver af staan van de werkvloer en menen het onderwijs te verbeteren door ons die visies op te leggen. Ze 

zeggen ons niet alleen wat we moeten doen maar vooral ook hoe. Als het niet het gewenste resultaat gaf, 

dan lag het aan de docent die het niet goed uitvoerde. Ook in de rekendiscussie is dat het geijkte antwoord 

om de vernieuwing door te zetten terwijl die averechts werkt. Behalve dat het niet productief is, kost het 

ook handenvol geld. Er is de afgelopen jaren een enorme kloof ontstaan tussen hoeveel geld we per 

leerling per jaar aan onderwijs uitgeven en hoeveel daarvan op de werkvloer terechtkomt. 

Autonomie is het tweede verschil met de landen waaraan onze beleidsmakers zich zo graag spiegelen. Geef 

de beroepsgroep van docenten de professionele ruimte. Het is een onjuiste gedachte dat een grote 

bestuurlijke ‘kleilaag’ nodig is als controlemechanisme om het onderwijsniveau te bewaken. In de thuiszorg 

heeft Buurtzorg  bewezen dat autonomie op de werkvloer werkt. Ook in het onderwijs is die omslag nodig. 

Daarvoor is collectieve autonomie nodig: autonomie voor de beroepsgroep zodat we kunnen 

samenwerken, binnen en buiten school, aan beter onderwijs.  Een uitwerking hiervan is te vinden in ‘Het 

Alternatief’. 

Autonomie maakt het onderwijs beter en het beroep van leraar weer aantrekkelijk. Als leraren centraal 

staan en de professionele ruimte en het vertrouwen krijgen, kunnen we ons werk doen volgens de 

maatstaven van de beroepsgroep.  Ook de jaarlijks terugkerende perikelen rond de Centrale Examens laten 

zien dat de ruimte voor het ‘wat en hoe’ voor ons als beroepsgroep te beperkt is. Bij de rekentoets en bij de 

eindtoets van het basisonderwijs zien we vergelijkbare problemen. Daarbij staat de basisschooldocent 

onder druk door de toetsbatterij van het leerlingvolgsysteem. 

Oproep 

We zitten nu in de ‘verdiepingsfase’ van Onderwijs2032. Wij als docenten worden opgeroepen om aan te 

geven of Onderwijs2032 de juiste richting is en of we er invulling aan kunnen geven. Ons antwoord is 

helder: we missen de oplossingen van de werkelijke problemen van nu. Geef ons tijd en autonomie. Het 

heeft geen zin om te filosoferen over abstracties als ‘onderwijs dat leerlingen beter begeleidt in hun 

ontwikkeling tot volwassenen die vaardig, aardig en waardig zijn’ als de randvoorwaarden niet op orde zijn. 

Daarom onze oproep aan de politiek: Zorg NU voor tijd en autonomie voor werkelijke verbetering van het 

onderwijs.  Dat zal ons als beroepsgroep de noodzakelijke ruimte geven om verder te praten over 

vernieuwing. Collega docenten: laat uw stem horen en ondersteun deze oproep! 

Peter Althuizen, docent Klassieke Talen VO 
Inge Braam, docent PO 
Liesbeth Breek, docent Frans VO 
Martin Bootsma, docent PO 
Frans Droog, docent Biologie VO 
Michelle van Dijk, docent Nederlands VO 
Jelmer Evers, docent Geschiedenis VO 
Steven Geurts, docent Biologie VO 
Frans van Haandel, docent Wiskunde VO 
Henk ter Haar, docent Nederlands VO 
Ton van Haperen, docent Economie VO 
 

Karin den Heijer, docent Wiskunde VO 
Per-Ivar Kloen, docent biologie VO 
Arnoud Kuijpers, docent Nederlands VO 
Wera de Lange, docent Duits, Maatschappij VO 
Arjan van der Meij, docent Natuurkunde VO 
Bart Ongering, docent Engels VO 
Thijs Roovers, docent PO  
Jasper Rijpma, docent Geschiedenis VO 
Mark van der Veen, docent PO 
Dick van der Wateren, docent Natuurkunde VO 
Marjolein Zwik, docent PO 
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