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Goede leraren in het basisonderwijs, een beroep onder  invloed van…. (2) 

Als je aan een willekeurig iemand vraagt of hij een beeld heeft van een goede leraar, dan denken de 

meeste mensen terug aan hun eigen schooltijd.  Ouders maken misschien een vergelijking tussen hun 

eigen ervaringen en die van hun kinderen op school. Die beelden zijn vaak verschillend. Biesta(in 

Velon, jaargang 32, 3 p. 4) stelt dat het leraarsberoep in feite het meest zichtbare beroep in de 

moderne samenleving is. Op basis van hun ervaringen hebben de meeste mensen een beeld van een 

goede – of een slechte leraar. Maar wat iemand een kenmerk van een goede leraar vindt, kan 

iemand anders juist niet zo zien.   

Wat een goede leraar in het basisonderwijs is, kun je benaderen vanuit diverse invalshoeken: onder 

andere historische, maatschappelijke, sociologische, economische, politieke, internationale en 

wetenschappelijke. Maar ook vanuit de leerling, de ouders, de schoolleiding, het bestuur, de 

Onderwijsinspectie. Internationaal gezien verschijnen er rapporten en onderzoeken. Het OECD 

(2011) publiceerde het rapport: “Building a high-quality teaching profession”. Het rapport geeft 

adviezen over het te voeren lerarenbeleid, zoals toelatingseisen, professionele ontwikkeling en 

beoordeling. De vraag, wat een goede leraar in het basisonderwijs is, is dus niet zo eenvoudig te 

beantwoorden.  

Op basis van literatuuronderzoek heb ik het volgende patroon ontdekt. 

 

In een eerdere blog heb ik beschreven hoe het beeld van een goede leraar historisch gezien was. 

Laten we eens kijken wat de politieke invloed nu is op een goede leraar.  

In Nederland is de wettelijke basis waar iedere leraar aan moet voldoen, vastgelegd in de wet 

Beroepen in het Onderwijs(BIO).  Hiermee regelt de wetgever dat een leraar bekwaam is als hij of zij 

voldoet aan de geldende bekwaamheidseisen en deze onderhoudt. In de  wet BIO is geen 

onderscheid gemaakt in  niveaus van beheersing. De wet zegt  dus niets over wat de kenmerken van 

een goede leraar zijn. De wet BIO had ongunstige effecten, want als gevolg van de wet BIO nam het 

aantal onbevoegde leraren in het VO en MBO sterk toe. Als gevolg van de wet BIO hadden 

werkgevers de ruimte om leraren die bevoegd zijn voor een vak ook bekwaam te achten voor het 

geven van andere vakken. Leraren moesten vakken geven waarvoor zij  geen opleiding gevolgd 

hadden. U kunt zich voorstellen wat dit met de leraren zelf doet en wat de gevolgen voor de kwaliteit 

van het onderwijs zijn.  Als reactie hierop zijn er in de periode 2011-2012 in diverse 

bestuursakkoorden met de sectorraden en  OCW afspraken gemaakt om het aantal onbevoegde 

leraren te laten dalen. Met uiteraard ook weer rechtstreekse gevolgen voor de leraar.  
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Bronneman (2011) stelt in haar proefschrift, dat de overheid nogal eens doorschiet bij het 

waarborgen van de drie publieke belangen van het onderwijs, toegankelijkheid, kwaliteit en 

doelmatigheid. Het is volgens Bronneman niet mogelijk alle drie de publieke belangen tegelijkertijd 

te realiseren.  Zij stelt dat de sterke nadruk op doelmatigheid in de jaren 1990-1998 heeft geleid tot 

een daling van de toegankelijkheid van het HBO. Vervolgens werd de nadruk op de toegankelijkheid 

gelegd, met als direct gevolg een diploma-inflatie. Nu ligt de nadruk op kwaliteit, met name met 

grote nadruk op de kernvakken. Volman (2011) uit stevige kritiek op dit beleid.   

Bronneman (2011) stelt dat de waardeoriëntaties van de politieke stromingen die de coalitieregering 

vormen, zichtbaar zijn in het onderwijsbeleid. Als er een wisseling plaatsvindt van een coalitie, heeft 

dit vrijwel altijd gevolgen voor het te voeren onderwijsbeleid. Zij stelt verder dat de keuze van de 

onderwerpen die op de beleidsagenda van OCW komen te staan vooral bepaald worden door de 

maatschappelijke en economische context. Echter, de urgentie van het probleem, de media-

aandacht en de maatschappelijke steun voor een andere aanpak bepalen vooral DAT het thema 

wordt uitgewerkt in bindend onderwijsbeleid, te realiseren binnen één kabinetsperiode. Dat 

onderwijsbeleid heeft vrijwel altijd gevolgen voor de leraar. Een voorbeeld is Passend Onderwijs, 

waar leerlingen met een bepaalde zorgvraag voortaan opgevangen worden in het basisonderwijs als 

reactie op het stijgende aantal leerlingen in met name het VSO. Passend onderwijs heeft directe 

gevolgen voor het functioneren van een leraar in de klas.  

Een ander voorbeeld van reactief onderwijsbeleid is de reactie van dit kabinet op het PISA rapport 

dat in 2011 verscheen en de continue stroom negatieve berichten in de pers hierover. Dit kabinet 

heeft de ambitie om in de top 5 van de kenniseconomieën te komen. Onderwijs speelt daarbij een 

cruciale rol. Op basis van het PISA rapport in 2011 wordt door de politiek de conclusie getrokken dat 

de prestaties van het Nederlandse Onderwijs daalt. Een conclusie die tegengesproken wordt door 

van Veen, Scheerens, Luyten en Ravens. Zij stellen dat de prestaties van Nederland vrij stabiel zijn. Er 

is geen sprake van achteruitgang maar ook niet van vooruitgang. Echter, de politiek reageert met een 

bombardement aan acties. De lat moet omhoog, met name voor excellente leerlingen. In de 

actieplannen: “Beter Presteren” (VO) en “Basis voor presteren” (PO) krijgen excellente leerlingen 

meer en ander onderwijs, moeten de CITO scores in het basisonderwijs en de examencijfers in het 

VO omhoog. “Excellente scholen moeten op het schild worden gehesen”, volgens staatssecretaris 

Zijlstra. Het actieplan Leraar2020 (ministerie OCW, 2010) staat bol van ambities om de kwaliteit van 

de leraar te verhogen. Uit internationaal onderzoek blikt namelijk dat de leraar de belangrijkste 

factor is bij het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Overigens is dat niets nieuws, maar in 

de jaren 80 werd de richting van het overheidsbeleid van kwaliteit verplaatst naar meer 

doelmatigheid, meer autonomie, schaalvergroting en deregulering met de verwachting dat, dit de 

kwaliteit van het onderwijs zou verhogen. De gevolgen van dit beleid zijn nog steeds zichtbaar.  

Al deze, soms ingrijpende, wijzigingen, vaak in een periode van vier jaar, hebben steeds andere eisen 

gesteld aan de leraar. De onvrede onder docenten en leerlingen steeg. De klacht van LAKS, JOB en 

LSVB over te weinig lessen en slecht onderwijs in 2009 resulteerde in een parlementair onderzoek 

naar onderwijsvernieuwingen door de commissie Dijsselbloem. Zij stelt dat goed onderwijs begint bij 

een goede leraar. Maar, stelt de commissie, een goede leraar kan slechts gedijen als aan een aantal 

belangrijke randvoorwaarden is voldaan, zoals een aantrekkelijke beloning, een sterke beroepsgroep 

en voldoende mogelijkheden tot professionalisering. Eén van de gevolgen was dat er een 

wetsvoorstel is gemaakt, dat de professionele ruimte van leraren moet gaan regelen. Het 
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daadwerkelijk gebruik maken van die professionele ruimte stelt wel  weer andere eisen aan de leraar 

(Veen 2011). De commissie trok ook de conclusie dat het onderwijs zich vooral bezig moet houden 

met het “hoe”van het onderwijs en OCW met “wat”.  Bronneman stelt dat in feite twee 

tegengestelde ontwikkelingen zich voordeden. Bij besturen in het onderwijs nam de autonomie toe 

maar onderwijsinhoudelijk nemen de overheidseisen de laatste jaren ook toe en wordt het toezicht 

aangescherpt. In het onderwijsveld wordt dit smalend dereguleren aan de voordeur en 

dichttimmeren aan de achterdeur genoemd.    

De commissie Dijsselbloem stelt, dat er een kloof is ontstaan tussen het onderwijsveld en de 

beleidsmakers. Ook Berg (2009, in Onderwijs, geen verzegelde lippen meer) komt tot conclusie,  dat 

de wijze van invoering van grootschalige onderwijsvernieuwingen risicovol is en dat er sprake is van 

meerdimensionaliteit in doelen en werkwijzen waaraan tijdens de implementatie wordt voorbij 

gegaan. Hij stelt verder dat leraren, leerlingen en ouders zich niet altijd  gezien en gehoord voelen. In 

2012 wordt weer eens bewezen dat Berg gelijk heeft. De prestatiebeloning waar in het onderwijs 

vrijwel geen draagvlak voor is, wordt ingevoerd tegelijkertijd met een bezuiniging van 300 miljoen op 

Passend Onderwijs waar ook geen draagvlak voor is.  

De constatering dat er niet naar de leraren wordt geluisterd, zal de meeste leraren niet onbekend in 

de oren klinken. Ik vermoed dat dit de grootste klacht is bij bijna alle leraren. Anderen, die geen 

leraar zijn, vertellen hun hoe zij moeten lesgeven. Dat is hetzelfde als wanneer een rechter aan een 

arts vertelt hoe hij voortaan moet opereren. Uit deze benadering van de beroepsgroep leraren 

spreekt vooral wantrouwen en het ontbreken van respect voor het eigenaarschap van de leraar zelf.  

21-1-2012 Wilt u reageren? Dat kan: graag zelfs: www.myriamlieskamp.nl/onderwijsbloq 
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