
Jel le Jol les: 'Door een inspirerende leraar kan
ook doodsaaie stof  interessant worden. '



et positieve aan dit idee is dat het voortkomt

uit de beroepsgroep zelfen niet van bovenaf
wordt opg,elegd. De signalen zi jn regelmatig
gegeven. Dat Paul van Meenen dit  heeft

opgepilct, komt ongetwijfeld door zijn achtergrond a1s
leraar en rectorl Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie

en directeur van het Centrum Brein en Leren aan de \4J

in Amsterdam. is blii dat een meerderheid van de Tweede

Kamer steun heeft gegeven aan de motie van Van Meenen

om leraren in het basis- en voortgezet onderwijs minder

uren voor de ldas te laten staan. Nu geven docenten in het

voortgezet onderwijs 25 tot 28 uur les, maar dat moet

20 uur worden. In het basisonderwijs, nu negen dagdelen,
moet er bij de leerkrachten een halve dag vanaf. Om tot

een wetsvoorstel te komen gaat staatssecretaris Dekker van

Onderwijs met de betrokken partijen om de tafel, om uit

te zoeken wat een en ander gaat kosten en wat de gevolgen

ziin.

AMBITIE
'Leerlingen hebben baat bij een leraar die zich goed heeft

kunnen voorbereidenj meent Jolles. 'Omdat hij minder

voor de klas staat, kan hij zich beter verdiepen in de stof

en ondersteunende informatie verzamelen. Ook heeft hii

meer tijd voor professionalisering. Veel leraren hebben

een enorm pakket aan adminlstratieve bulk, loS van hun

kerntaken. Dat kan straks in het totale urenpakket worden

opgenomen. Nu wordt het extra werk vaak buiten school-

tijd gedaan, zoals 's avonds en in het weekendl Het be-

wijdt de leraar volgens Joiles in ieder geval van behoorlijk

wat werkdruk. Hii kan zich wel voorstellen dat er een vorrrr

van differentiatie komt. 'Het ene vak wordt nu eenmaal

meer gekenmerkt door ontwild<e1ingen, die de leraar dlent

bij te houden. En een r,rmbo 3-klas is niet te vergelijken met

gymnasium 5 of 6. Het is ook helemaal niet erg om dat te

erkennen. Wat is de ambitie van de betreffende leraren?

Hoeveel tijd vindt men reëel voor ontplooiing en professio-

nele ontr,vikl<eling? Hoeveel vernieuwing en energie wil

men in het eigen onderwijs stoppen? De beroepsgroep

mag daarover best met elkaar in gesprek gaan. Maar dat

de wijgekomen uren worden gebruikt voor inhoudelijke

verdieping, lljkt me voor iedere leraar evidentl

FINLAND
Jolles vindt het onzin dat lessen allemaal maar uitdagend

en spannend moeten zijn. A1s je wilt ieren tennissen of

voetballen moet je ookveel uren stoppen in oefeningen

met de bal, tot veruelens toe. Het hoort erbij. Wel kan door

een inspirerende leraar ook doodsaaie stofinteressant

worden. Dat is iets anders dan een doodsaaie les. Ook

om die reden is het goed dat de leraar zowel inhoudelijk

als procesmatig en didactisch goed is voorbereid, zodat

de la,valiteit van de instructie (en dus het leerproces van

de leerling) verbetert. A1s een leerling niet weet wat het

belang is van de stof, dan is er iets mis, want de leraar is in

mijn ogen de motor van zijn talentontwild<elingJ

Vergelijkingen met onderwijstopianden als Finland, waar

leraren veel korter voor de klas staan, gaan volgens Iolles
niet op. 'De gemiddelde opleiding van de Finse leraar is

van academisch niveau, evenals het bijbehorende salalis

en zijn maatschappelijke positie. Wat we van de Finnen

kunnen leren is dat goed onderwijs niet aÍhangt van het

aantal uren les dat een leerling krijgt. En ook dat de super

belangrijke rol die leraren hebben voor de ontwikkeling en
ontplooiing van onze kinderen misschien wel eenzelfde
status moet krijgenJ

MOOISTE VAK
Maar er is ook tegenstand. 'De maatregel van Van Meenen
lost het ervaren probleem niet op; vindt Ieroen Onderwa-
ter, docent geschiedenis op Scholengemeenschap Winkler

Prins in Veendam, en in 2014 genomineerd als geschiede-

nisleraar van hetjaar'Er zijnzoveel factoren van invloed

op de werkdruk die veel belangrijker zijn dan die 20 uur.
Die zul je toch ook een keer in kaart moeten brengen. Dat
is kennelijk te ingewikkeld, I(}assengrootte is zo'n heikel
punt, maar ook het niveau van de leerlingen, de zwaarte

van het vak: heb je veel ofweinig voor- en nawerk ten op-
zichte van je collega's en de mate van bevlogenheid. Want

hoe meer je je ziel en zaligheid in het vak stopt, hoe groter

de kans op een burn-out. Allemaal variabelen die cruciaal

en misschien zelfs belangrijker zijn en toch niet hebben

bijgedragen aan het idee achter die 20 lesuren. Dus laten
we elkaar nou niet wijsmaken datVan Meenen het plotse-

ling allemaal weet. Leraar zijn is een heel complex vak. We

hebben ook nog eens te maken met pielóelasting, terwijl

de samenleving nog altijd denkt dat we veel en lange

vakanties hebbenl Onderwater wordt soms wel eens moe

van de vele oplossingen die over het onderwijs worden

uitgestrooid. Vaak sluiten die aan bij het onuitroeibare
gepraat over de werkdruk. Ik zou het geweldig vinden als

docenten in plaats daarvan meer zouden benadrukken dat

ze het mooiste vak van de wereld hebbenl

SOLDAAT VAN ORANJE
'De lage status van het beroep hebben we daardoor deels

aan onszeif te wijten; vindt Onderwater. 'Ja, er wordt veel

over de schutting gelcieperd. En ja, er moet veel worden

bijgehouden en geadministreerd. En ja, door passend on-

delwijs kan ik in havo 2, naast leerlingen dle veel aandacht

wagen, ineens een heftige adhd'er krijgen, die de helft van

de les mijn aandacht waagt. Als je er niet tegen kunt dat

de samenleving zes uur per dag door jouw klas stroomt,
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moet te wat anders gaan doen. De maatschappij verandert

permanent en d,atzie je ook terug in de klas. Het is voor

een deel elke dag weer afinrachten wat er gaat gebeuren.
je moet steeds zoeken naar evenwicht. Lesgeven kost veel

energie, maar, zou ik bijna van de daken willen schreeu-

wen, het is het waard. Ie kunt uit dit prachtvak ook veel

energie halen. Laat de mensen die 28 uur les willen geven

dat vooral blijven doen. Het wordt overigens met 20 uur

echt niet ineens iedere les spannend en uitdagend, wat ik

zo links en rechts verwachtingsvol heb gelezen. Ik ga heus

niet iedere dag Soldaat van Oranje, de musical opvoeren.

Integendeel, op school mogen leerlingen af en toe best de

mouwen opstropen en feitjes, rijtjes en jaartallen stampen.

Dat is tegenwind, dat vormt je ook, daar kun je sterker van

worden. Docenten kunnen leerlingen zo ook met onrede-

lijkheid en teleurstellingen leren omgaanl

MEER VERSNIPPERING
'Ik zou het veel belangrijker vinden dat er klassenverklei-

ning komt. Ik leid een school met 385 kinderen, verdeeld

over veertien groepen. Dat is een gemiddelde van 27,5

kind per klasi zegt Hans Mijnders, directeur van de Reho-

bothschool in Ridderkerk. 'Ik heb nu net mijn formatie van

volgend jaar in kannen en kuiken. Als ik een maximum

van acht dagdelen moet invoeren betekent dat nog

meer versnippering voor de klas. Doe liever iets aan het

papierwerk. Hoeveel uren wenietbezigztin met het leer-

lingvolgsysteem. Mijn mensen vinden het helemaal niet

erg om negen dagdelen druk met de kinderen bezig te zijn,

Foto's:  Evert  Elz inga en lda MuLder

als het maar functioneel is. En daar drijven we steeds

verder van af. Door passend onderwijs zijn de problemen

alleen maar toegenomen, want het aantal zorgleerlingen

is heftig. En dan ook nog die zorgdossiers. Ma.ximeer de

klassen dan tenminste tot 25 leerlingen. Ik heb volgend

iaar kleuterkiassen met 32 kinderen. Dat is bizarl

TE WEINIG TIJD
'Ik neem aan dat het voorstel van Van Meenen is geba-

seerd op het geven van lessen volgens een rooster in een

tabei, gekoppeld aan een normjaartaakvan een docentj

somt I(oos Neuvel, rector van Scholengemeenschap

Dingstede in Meppel, op.'Dat stramien gaat de komende
jaren steeds vaker ter discussie gesteld worden in de uit-

voering waar scholen voor kiezen. In de huidige situatie

is het haast niet mogelijk tegemoet te komen en uitvoe-

ring te geven aan de motie, omdat daar tegenover staat

dat we onderwijstijd dienen te realiseren. En nu weet ik

wel dat die wetgeving niet in beton wordt gegoten, maar

toch opent zich pas een perspectiefvoor scholen als die

werkelijk met de docenten de discussie aangaan om het

systeem van lessen volgens een rooster in klaslokalen

aan te passen. Dan ontstaat er meer ruimte voor docen-

ten en vermindert de drukvan het geven van 25 weke-

lijkse lessen, geperst in negen maanden. Nu is er gewoon

veel te weinig tijd om te investeren in professionalisering

en ontwikkeling van het vak. Zeker als je een theorievak

geeft, is het eerder regel dan uitzondering dat je ook nog

eens met een berg correctiewerk naar huis gaatl I
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