
Blog 3  Hebben we iets geleerd van Dijsselbloem? 
 

Ik ben voor mijn promotie op zoek naar kenmerken van een goede leraar in het basisonderwijs. Ik 

richt mij vooral op wat de leraar in het basisonderwijs er zelf van vindt. En uiteraard ook de 

belangrijkste stakeholders, de ouders en de leerlingen.  

In mijn literatuuronderzoek kom ik interessante zaken tegen. Zo las ik weer het 

beroemde rapport van de commissie Dijsselbloem in 2008: “Tijd voor onderwijs”. 

Het is een parlementair onderzoek naar onderwijsvernieuwingen in het 

voortgezet onderwijs. De meest opvallende conclusie uit dit rapport is, dat de 

overheid, haar kerntaak, het zeker stellen van deugdelijk onderwijs, de afgelopen 

jaren ernstig heeft verwaarloosd.  

Terwijl ik het rapport lees, krijg ik een déjà vu. Want er wordt een aantal 

opmerkelijke conclusies getrokken. Het voorgenomen onderwijsbeleid werd niet 

gebaseerd op een gedegen analyse van het probleem.  Er zijn grote risico’s 

genomen met de kwetsbare leerlingen. De verantwoordelijke bewindslieden 

leden aan tunnelvisie. De stem van ouders, leraren en leerlingen werd 

onvoldoende gehoord. Het onderwijsbeleid werd vooral bepaald door financiële kaders. En een zeer 

opvallende conclusie was dat het politieke draagvlak veel belangrijker werd gevonden dan het 

draagvlak in het onderwijsveld. Ook concludeerden zij  dat de verschillende verantwoordelijkheden 

door elkaar waren gaan lopen. De overheid bemoeide zich zelfs met de didactiek en bepaalde het 

beleid tot in het klaslokaal (Dijsselbloem 2008, Bronneman 2011).  

Als ik deze conclusies vergelijk met de huidige situatie in het 

onderwijs, lijkt het alsof de tijd heeft stil gestaan. Hebben we op 

dit moment niet exact dezelfde situatie?  Kunnen we de conclusie 

trekken dat er in Den Haag niet veel is geleerd van dit 

parlementair onderzoek?  Wordt ook nu niet de meest kwetsbare 

leerling de dupe? Wordt er nu geluisterd naar de leraar?  Is er wel 

draagvlak in het onderwijsveld voor alle maatregelen? Een andere 

belangrijke conclusie van Bronneman is dat er geen 

sectoroverstijgende stem is van de beroepsgroep zelf. De 

beroepsgroep leraren heeft niet één, krachtige stem naar de buitenwereld. Tot die conclusie komen 

Vrieze en van Kuijk ( 2011) ook in hun artikel over beroepstrots in het boek:  ”Het komt op de leraar 

aan”. Zij stellen dat de meeste leraren trots zijn op hun beroep, maar deze beroepstrots wordt in de 

beleidsarena van het onderwijs onvoldoende (h)erkend.   

Bronneman( 2011) geeft aan dat één van de gevolgen van de onderwijsbeleid van de overheid is, dat 

de leraar aan gezag heeft ingeboet. De overheid heeft zich vooral bezig gehouden met het tekort aan 

leraren en heeft nauwelijks beleid gevoerd dat zich richtte op de kwaliteit van de leraar. Een 

belangrijk punt is, dat het overheidsbeleid heeft verzuimd, aandacht te schenken aan de vaak, 

onterechte beeldvorming over de leraar. Sterker nog, er zijn politici die ongenuanceerd van alles over 

de leraar roepen. Het ergste is, dat deze meningen niet gebaseerd zijn op kennis van het onderwijs. 



Zo riep laatst een politicus dat meer dan 30% van de leerlingen in het basisonderwijs, zakt voor de 

CITO eindtoets. Mensen met verstand van het onderwijs 

weten dat je voor de CITO eindtoets niet kan slagen of 

zakken. Het is een niveaubepalende test. Het beeld dat 

echter blijft hangen, is dat de kwaliteit van het 

basisonderwijs onder de maat is. Er komt geen weerwoord 

vanuit het ministerie, maar ook de beroepsgroep zelf is (nog) 

niet in staat om een krachtig tegengeluid te laten horen.  

Brink et al. schrijven in hun essay: “Goed werk is een doel, 

geen middel”, dat het opvalt dat een aantal beleidsmaatregelen dwars ingaat tegen het advies van 

de professional. Zij geven als voorbeeld het invoeren van de prestatiebeloning in het onderwijs. Uit 

een onderzoek van de AOb blijkt, dat zeven van de tien medewerkers dit afwijzen. Het experiment 

met de prestatiebeloning is toch gestart. Is er geluisterd naar het onderwijsveld? En waar is het 

protest van het onderwijsveld zelf?  

De strategie van de overheid is gebaseerd op twee aannames: het aansturen van professionals moet 

van bovenaf EN  vooral stimuleren van onderlinge concurrentie. De vooronderstelling die hier aan 

ten grondslag ligt is, dat, als mensen met elkaar moeten strijden, zij altijd beter gaan presteren. Daar 

is een individuele prestatiebeloning aan gekoppeld. Maar men vergeet dat één van de belangrijkste 

voorwaarden voor goed onderwijs is , dat je samen werkt aan goed onderwijs voor alle leerlingen.  

 Vrieze en van Kuijk stellen dat leraren hun werk baseren op een aantal sterke beroepsovertuigingen. 

Zo willen ze graag met kinderen werken. Ze willen het verschil maken bij dat kind. Ze willen alle 

kinderen, ongeacht hun achtergrond, een kans geven om te leren. Zij zijn sterk gericht op het 

combineren van vakkennis en de juiste pedagogische en didactische strategie. De meeste leraren 

willen kwalitatief goed onderwijs realiseren.  

Van Loo en ik hebben een boek geschreven: “Werken met de bekwaamheidseisen in de praktijk”. De 

bekwaamheidseisen van de Wet Beroepen in het Onderwijs vormen de (minimale) standaard waar 

iedere leraar in Nederland aan moet voldoen. Maar, zo stelden wij ons de vraag, hebben de leraren 

op één school wel allemaal hetzelfde beeld bij de bekwaamheidseisen? En wanneer is goed goed 

genoeg? We hebben met dertien teams van verschillende scholen boeiende gesprekken gevoerd. 

Waarbij leraren op het puntje van hun stoel, gemotiveerd en betrokken, met elkaar een dialoog 

voerden over wat zij een goede leraar vonden. We hebben daarbij een combinatie gemaakt van de 

onderwijskundige visie en de bekwaamheidseisen. Leraren hebben een goed beeld over wat zij nu 

een goede leraar vinden op hun school. Ons mooiste compliment was de verzuchtende uitspraak van 

een leraar: “eindelijk praat ik nu weer eens over mijn vak”.  

Dat is mijn motivatie om nog verder te onderzoeken of het mij lukt om de stem van de leraar luid en 

duidelijk te laten klinken in dit debat:  wij leraren, vinden dit een goede leraar in het basisonderwijs. 
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