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Inleiding 

Vandaag de dag beseffen weinig mensen hoe sterk de organisatie van de scholen nog steeds 
gebaseerd is op de denkbeelden van de industriële revolutie. Rond 1850 ontstond een 
schoolsysteem dat een afspiegeling was van de lopende band. De school werd georganiseerd 
in klassen, die kinderen op grond van hun leeftijd indeelde. Alle leerlingen moesten aan de 
standaard voldoen en werden verondersteld samen van de ene klas naar de volgende door te 
stromen. De opzet van de hele school was gericht op een uniforme snelheid, compleet met 
schoolbel en strakke lesroosters. Elke leerkracht wist welke lesstof behandeld moest worden 
om de lopende band te laten draaien, ook al had hij of zij weinig invloed op de inhoud, want 
het schoolbestuur bepaalde vooraf een gestandaardiseerd leerplan. Hoewel de school als 
lopende band enorm productief was, ontstonden er veel imagoproblemen, waarmee 
leerlingen, docenten en ouders tot op de dag van vandaag kampen (Senge, Cambron-
McCabe, Lucas, Dutton, & Kleiner, 2008). 

Imagoproblemen 

De leerling als standaardproduct voldoet niet meer in de huidige maatschappij. De overheid 
probeert daarom al decennia om het onderwijs op alle mogelijke manieren te hervormen, 
maar docenten hebben daarbij het gevoel dat ze aan vernieuwingen moeten meewerken die 
van bovenaf worden opgelegd, zonder dat ze invloed kunnen uitoefenen op de 
besluitvorming en voorbereiding ervan (Kessels, 2012). Dit onbehagen en de bijbehorende 
frustratie komen het imago van het beroep leraar niet ten goede. Doordat de positie en het 
aanzien van het beroep afneemt, kiezen steeds minder jonge mensen voor dit beroep, 
waardoor op termijn grote lerarentekorten ontstaan. Een andere oorzaak van dit 
imagoprobleem is dat het beroep leraar minder exclusief is dan bijvoorbeeld dertig jaar 
geleden. In die tijd is het aantal hoger opgeleiden gestegen van 10 naar 35 procent, terwijl het 
salaris van docenten achter is gebleven ten opzichte van werknemers met dezelfde opleiding 
in het bedrijfsleven. De overheid zag twintig jaar geleden de lerarentekorten al aankomen en 
probeert sindsdien om met een groot aantal verschillende beleidsmaatregelen de 
professionaliteit van de leraar te versterken (Rinnooy Kan, 2007). 

Maatregelen tot professionalisering 

De eerste plannen om de professionaliteit van het onderwijs en de docenten te verbeteren, 
stammen al uit 1993. De Commissie van Es introduceerde de professionele school, waarin de 
leraar centraal staat. In 1999 volgde de nota ‘Maatwerk voor morgen’, die pleitte voor 
versterking van de beroepsgroep en van de lerarenopleidingen en in 2006 leidde tot de 
invoering van de Wet BIO. In 2001 hield de Commissie van Rijn een pleidooi voor 
salarisverhogingen en functiedifferentiatie in de collectieve sector. Mogelijke oorzaak van het 
mislukken van deze eerste plannen was dat docenten hierbij te weinig betrokken werden, 
omdat de aandacht vooral gericht was op de schoolorganisatie (Rinnooy Kan, 2007).  
 
Rinnooy Kan (2007) zet in 2007 met het advies van de Commissie van Leraren in op dezelfde 
punten. De beloningsverschillen van leraren ten opzichte van hoogopgeleide werknemers in 
andere sectoren moeten worden ingelopen, door het inkorten en verhogen van de 
salarisschalen. De beroepsgroep kan versterkt worden door het oprichten van de 
Beroepsgroep Leraren die in een publiekrechtelijk basisregister de werkervaring en scholing 
van zijn leden bijhoudt. Daarnaast zijn belangrijke speerpunten de verbetering van de 
kwaliteit van de lerarenopleidingen en een Fundatie die leraren in staat stelt een beurs aan te 
vragen om een opleiding te volgen. Om tot professionelere scholen te komen worden in 
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convenanten met de overheid meetbare resultaatverplichtingen rond het personeelsbeleid 
vastgelegd, met als streven meer leraren met een hoger kwalificatieniveau en het intensief 
betrekken van leraren bij besluitvorming rond onderwijsinhoudelijke en organisatorische 
verbeteringen. 

Actieplan Leerkracht! van Nederland van het Ministerie van OCW (2007) sluit naadloos aan 
bij het advies van de Commissie van Leraren. Met dit actieplan presenteert het kabinet een 
concreet plan om het lerarentekort aan te pakken en daarbij de kwaliteit en de positie van 
leraren te versterken. Het leraarschap wordt weer gewaardeerd. De leraar krijgt meer 
verantwoordelijkheid en zeggenschap over het onderwijskundig beleid, kan lid worden van 
een beroepsvereniging, krijgt ruimte voor eigen scholing en ontwikkeling en vergroot 
daarmee zijn loopbaankansen. Beginnende leraren worden beter begeleid en oudere leraren 
krijgen de mogelijkheid andere taken te vervullen waardoor zij langer, gemotiveerd aan het 
werk blijven. Aan leraren wordt gevraagd meer uren te gaan werken en langer door te 
werken. Het Actieplan Leraar 2020 zet dezelfde ambitieuze lijn uit en lijkt deze zelfs nog te 
versterken. Er wordt een krachtig plan neergezet met betrekking tot de professionalisering in 
het onderwijs tot 2020. De extra investeringen bedragen € 0,7 miljard in 2011 en lopen op tot 
structureel ruim €1 miljard in 2020. Een groot deel van het budget gaat naar een betere 
beloning en meer carrièremogelijkheden voor leraren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het 
versterken van het beroep van de leraar. Dat gebeurt met de lerarenbeurs, de promotiebeurs, 
de ontwikkeling van een lerarenregister door de beroepsgroep en met de verbetering van de 
kwaliteit van de lerarenopleidingen (Actieplan leraar 2020, 2011). 

Focus op vakmanschap 
Je zou verwachten dat het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ (Bijsterveldt-Vliegenthart, 2011) 
voor het mbo een directe vertaling is van bovengenoemde plannen. Het plan maakt echter 
een behoorlijke draai, door van bovenaf een flink aantal ingrijpende organisatorische 
wijzigingen voor het mbo op te leggen. Hier volgt een greep uit deze maatregelen. In het 
plan krijgt de professionalisering van de docenten de vorm van verplichte bij- en nascholing 
en verplichte registratie. Over werkelijke professionele ruimte, autonomie en 
verantwoordelijkheid en zeggenschap over het onderwijskundig beleid wordt niet 
gesproken. Het plan zet in op terugdringen van de uitval van leerlingen, door opleidingen te 
intensiveren en de onderwijstijd te verhogen van 850 naar 1000 uur. De wettelijke nominale 
opleidingsduur van niveau 4 wordt verkort van vier naar drie jaar. Deze verkorte 
opleidingsduur moet door de instellingen worden verwerkt in hun opleidingen. De 
bekostiging wordt aangepast. Studenten die voor het eerst ingeschreven zijn, wegen 
zwaarder mee dan studenten die langer ingeschreven zijn. De kwaliteit van de examens 
moet omhoog. Het kabinet wil dit bereiken door het publiceren van namen van opleidingen 
met onvoldoende examenkwaliteit met daarnaast bestuurlijke sancties en waar nodig het 
intrekken van licenties. Mbo-instellingen mogen voortaan voor de examinering van 
beroepsgerichte vakken alleen nog gebruik maken van examens die voldoen aan een 
landelijk kwaliteitskeurmerk. De komende drie jaar wordt de kwalificatiestructuur herzien. 
Het aantal kwalificaties wordt teruggebracht en gebundeld. Er wordt een digitaal loket 
ingesteld voor eenvoudige melding van verzuim en uitval, het meten van tevredenheid van 
studenten, medewerkers en bedrijfsleven. De inspectie gebruikt deze 
tevredenheidsonderzoeken ook voor het toezicht. Het interne toezicht door de raden van 
toezicht moet worden versterkt. Het gehele plan wordt wettelijk vastgelegd in vijf pakketten. 

In ‘Focus op Vakmanschap’ wordt de professionalisering van de leraren dus nog wel 
zijdelings genoemd, maar door alle opgelegde maatregelen worden de docenten de komende 
jaren volledig in beslag genomen om deze forse herinrichting van het mbo tot uitvoering te 
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brengen. Door de intensivering van de opleidingen zal de werkdruk op de docententeams 
verder toenemen. In het rapport ‘De basis op orde, de lat omhoog’ (Nieuwkerk, 2012) valt te 
lezen dat het een fact of life is dat we meer moeten doen voor hetzelfde of minder geld en dat 
we dus allemaal maar een tandje bij moeten zetten (inclusief de leerlingen). Al met al blijft er 
in ‘Focus op vakmanschap’ weinig over van de plannen tot professionalisering van scholen 
en leraren uit de eerdere beleidsstukken.  

Vergelijking met Amerika en Finland 

Het plan ‘Focus op vakmanschap’ doet denken aan de grootscheepse onderwijshervorming 
‘No child left behind’, die in Amerika in 2001 onder het bewind van George Bush tot stand 
kwam. Belangrijkste doelstellingen van de hervormingen waren het verhogen van het niveau 
van leerlingen, het versterken van de kwaliteit van leraren en voor ieder kind toegang tot 
hoogwaardig onderwijs. Deze hervormingen gingen echter vergezeld met een zeer strak 
systeem van verantwoording afleggen. Scholen moesten elk jaar een hogere score laten zien 
op basis van gestandaardiseerde testen. Er volgden sancties bij achterblijven, zoals het 
publiekelijk aanwijzen van zwakke scholen, het korten op financiële middelen en het ontslag 
van slecht scorende leraren. Scholen mochten alleen onderwijsmethoden toepassen die 
bewezen succesvol waren en de wet stelde strenge opleidingseisen aan leraren. Tien jaar 
later werkt regering Obama aan een herziening van deze hervormingsmaatregelen omdat ze 
leiden tot een grotere maatschappelijke ongelijkheid. De zwakke scholen met kansarme 
leerlingen worden het zwaarst getroffen door gestandaardiseerde testen. Bovendien leiden 
deze testen tot verschraling van het onderwijs omdat ze leiden tot ‘Teaching to the test’. Uit 
internationaal PISA-onderzoek blijkt dat het niveau van lezen en rekenen van 15-jarige 
leerlingen in Amerika de afgelopen jaren is gedaald (Kessels, 2012). 

In scherp contrast met het Amerikaanse voorbeeld - en veel dichter bij de plannen van de 
Commissie van Leraren - staat het Finse model, waarin de hoogopgeleide leraar de 
kernspeler is. Gestandaardiseerde testen spelen een geringe rol. School is niet alleen een 
plaats voor rekenen en taal; er is ook ruimte voor zorg en welzijn. De leraren werken veel 
samen aan onderwijsverbetering en leveren maatwerk aan sterke of juist zwakke leerlingen 
Het vakmanschap, de autonomie en de professionele ruimte maken het vak van leraar in 
Finland tot een van de meest gewaardeerde beroepen in het land. Het Finse 
onderwijssysteem staat al jaren op de hoogste plaats in het internationale PISA-onderzoek 
(Kessels, 2012).  

Conclusie 

De verschillende plannen van de overheid staan op gespannen voet met elkaar, als het gaat 
om professionalisering van docenten enerzijds en de grip die de overheid op het mbo 
probeert te krijgen anderzijds. Het gaat er daarbij ook om hoe de ROC’s deze 
overheidsplannen vertalen naar eigen beleid. Het ligt voor de hand dat sommige ROC’s die 
momenteel in financieel zwaar weer verkeren, het plan ‘Focus op vakmanschap’ met beide 
handen zullen aangrijpen om een bezuinigingsoperatie door te voeren. Het is daarom van 
belang dat de overheid ook het beleid uit Leraar2020 verder doorvoert en het geld dat 
bestemd is voor professionalisering van docenten oormerkt, zodat het hier ook werkelijk aan 
wordt besteed. Want ondanks het feit dat allerlei factoren van invloed zijn op excellent 
onderwijs, staat vast dat de kwaliteit van docenten cruciaal is (Vermeulen, 2011). Maar het is 
minstens zo belangrijk dat het management van de ROC’s tegelijkertijd meegaat in deze 
professionalisering, zodat gezamenlijk gewerkt kan worden aan beter onderwijs. Er is 
excellent onderwijs mogelijk als er sprake is van een gezond psychologisch contract tussen 
medewerker en organisatie, waarbij de goede docent adequaat ondersteund wordt om zich 
maximaal beschikbaar te stellen voor onderwijs (Vermeulen, 2011).  
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