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Door Kitty Kroskinski 

Meer waardering als docent?  Sta op! 

In gesprekken met docenten wordt er vaak gesproken over vroeger. Vroeger was alles anders en 

beter. De docent had zijn eigen klaslokaal, had minder lesuren, de cursisten waren beter 

gemotiveerd en luisterden beter. De docent voelde zich gewaardeerd door ouders die belangstelling 

toonden voor het leren van hun kind en door het management die ruimte gaf om over 

ontwikkelingen te praten en ook regelmatig hun waardering liet zien. In onze teamkamer wordt er 

vaak gesproken over, in hun ogen, het gebrek aan waardering. De docenten geven hiervoor vooral de 

schuld aan de grootte van het ROC, waardoor het onpersoonlijk is geworden. De docenten hebben 

het gevoel dat er van bovenaf bestuurd wordt en dat zij verworden zijn tot uitvoerders van beleid. 

Teams aan zet vinden zij een wassen neus omdat het jaarplan al bijna volledig door het management 

ingevuld wordt en er weinig meer te bepalen overblijft.  Mijn collega’s zijn niet de enige docenten die 

dit zo voelen. 

Daarnaast zal de komende jaren er een grote uitstroom van docenten ontstaan in verband met het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Aan de ene kant verliezen wij  hiermee een heel stuk 

onderwijsexpertise maar dit kan ook nieuwe kansen bieden. In mijn werkomgeving zie ik dat vooral 

de oudere docent veranderingsmoe is en zich nog moeilijk kan identificeren met de huidige cursisten. 

Ik constateer dat de oudere docent  nog wel wil meepraten over het onderwijs maar zijn onderwijs 

niet meer wil vernieuwen en weinig belangstelling heeft voor bijscholing. Niet gek na alle 

ontwikkelingen van de laatste jaren zoals fusies, schaalvergroting, invoering competentiegericht 

onderwijs  en marktwerking. 

De maatschappelijke positie en status van de docent is dalende. Het beroep heeft niet meer de A-

status van weleer en lerarenopleidingen zien minder belangstelling (Vermeulen & Vink, 2008). Toch 

staat de docent  met 76% op de 7e plaats van betrouwbare beroepen (Readers Digest, 2009). Ook de 

docent zelf  vindt dat zijn beroep minder status heeft gekregen. De docent wordt minder als 

professioneel gezien doordat het in verhouding tot andere beroepen slecht betaald is en er weinig 

ruimte tot inbreng meer zou zijn. De docent is zijn autonome positie binnen de school verloren en is 

verworden tot uitvoerder die ook nog eens zwaar belast wordt in vergelijking met andere landen 

(Vermeulen & Vink, 2008). Dit komt omdat het docentschap minder exclusief geworden is. Waren in 

1975 één op de tien Nederlanders hoogopgeleid, in 2005 was dit al opgelopen naar één op de drie 

Nederlanders, terwijl de groep docenten binnen de beroepsbevolking gelijk gebleven is. Docenten 

maken nog maar 10% uit van hoog opgeleide beroepsbevolking terwijl dit in 1975 nog een derde van 



de beroepsbevolking was. Docenten worden bovendien grotendeels opgeleid op hbo-niveau terwijl 

het aantal wo-opgeleiden drastisch is toegenomen. Daarnaast is het docentschap ook toegankelijk 

geworden voor zij-instromers die niet over een lerarenopleiding beschikken en is er feminisering van 

het onderwijs. Deze bewegingen kunnen voor daling van de status van het beroep zorgen 

(Vermeulen & Vink, 2008). Zij-instromers kunnen echter ook een positieve bijdrage leveren aan de 

verbetering van de status van de docent doordat zij veel  kennis van hun vak en het bedrijfsleven 

hebben (Tigchelaar, Brouwer & Korthagen, 2008). De algehele waardering  voor  docenten blijkt in 25 

jaar nauwelijks veranderd te zijn (Groenewegen et al, 2007).  

De maatschappelijke waardering voor docenten  en het gevoel gewaardeerd te worden zal alleen 

toenemen als docenten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. 

Aandacht voor de professionaliteit van de docent neemt toe. De vernieuwingen in het mbo raken 

niet alleen de inhoud en de organisatie van het onderwijs maar vragen ook andere rollen en 

professionele routines van docenten (Hermanussen, Teurlinges & van der Neut, 2007). Investeringen 

in het beroep van docent zijn er jarenlang niet of nauwelijks geweest (Broos & Korte, 2007). Zowel 

overheid als management is er achter gekomen dat de kwaliteit van het onderwijs valt of staat met 

de kwaliteit van de docent (Mc Daniel, 2010). De aandacht voor de docent neemt toe en 

professionalisering is niet langer meer een persoonlijke keuze van de individuele docent (CAO BVE). 

Vanaf 2015-2016 zal de professionele ontwikkeling voorwaardelijk worden om het beroep van 

docent binnen het mbo te mogen uitoefenen. Docenten moeten zich  gesteund voelen om de eigen 

professionele ontwikkeling vorm te kunnen geven. Hierbij moet er rekening gehouden worden  met 

de professionele identiteit van de docent: het persoonlijk referentiekader(drijfveren, opvattingen) 

van waaruit de docent handelt en waardeert (Moerkamp & Hermanussen, 2011). Voor de 

professionele ontwikkeling  staat het kunnen voeren van een gelijkwaardig gesprek met het 

management over de visie op leren en onderwijs voorop (Broos en Korte, 2007). 

Om de professionele docent te kunnen onderscheiden op basis van een competentieraamwerk voor 

het mbo kan er gebruik gemaakt worden van het raamwerk voor ‘VET professions’ (Vocational 

Educational and Training)(Volmari, Helakorpi & Frimodt, 2009). Deze checklist kan gebruikt worden 

in gesprekken over de verdeling van taken en over professionalisering van docenten, het team van 

docenten en het ROC. De checklist  bestrijkt alle 7 competenties uit de Wet BIO (wet op de beroepen 

in het onderwijs, 2006)( Groenenberg & Visser, 2013). 

 

 



Competentieraamwerk voor ‘VETprofessions’ 
 
Beheertaken 

- Organisatie en planning 
- Projectmanagement 

 
Onderwijstaken 

- Planning 
- Faciliteren van leren 
- Beoordeling en evaluatie 

 
Professionalisering van persoon en school en kwaliteitszorg 

- Persoonlijke ontwikkeling 
- Organisatieontwikkeling 
- Kwaliteitszorg 

 
Netwerktaken 

- Onderhouden van interne relaties 
- Onderhouden van externe relaties 

 
Bron: Volmari, Helakorpi & Frimodt, 2009. 
 

Er staat een nieuwe groep docenten op, met minder jaren onderwijservaring dan de oudere 

collega’s, die de positie van de docent wil verbeteren. Deze nieuwe groep docenten willen wel 

invloed hebben op de vakinhoudelijke en pedagogische didactische aspecten van hun 

beroepsuitoefening. Het management moet hier echter nog van overtuigd worden. Een aanvang van 

verdere professionalisering is door het management gemaakt door het uitzetten van zogenaamde LC 

en LD-trajecten waarbij docenten na een sollicitatieronde gelegenheid krijgen om zich bij te laten 

scholen en door het opzetten van de Nova Academie waar scholing gevolgd kan worden. Deze 

docenten worden nu voornamelijk binnen de teams gebruikt om specifieke taken te verrichten. 

Binnen een team is er voldoende participatie aanwezig, maar op instellingsniveau nog niet. De 

betrokkenheid in een team zal toenemen naarmate de verantwoordelijkheid en beslissingsruimte op 

teamniveau groter wordt (Schoonhoven & Olthof, 2011). Ook op instellingsniveau moet de 

participatie toenemen. De LD-Masters hebben hier toe een leergemeenschap opgericht om gemene 

problemen binnen het ROC  te bespreken en op te lossen. De LD-Masters willen laten zien actief 

betrokken te willen worden bij onderwijsvisie en onderwijsinhoud. Hiervoor komen de LD-Masters 

op vrijwillige basis maandelijks bijeen. In deze bijeenkomsten delen de LD-Masters hun ervaringen in 

de teams en laten zij horen wat zij er aan doen om de participatie in de teams en bij het 

management te vergroten. Daarnaast stellen zij zich beschikbaar om binnen het ROC over de teams 

heen te gaan werken. Verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering binnen en van het ROC 

staan hier voorop.  



Veel docenten zijn betrokken bij hun werk maar een opvallende afwezige in het debat over hun eigen 

professionaliteit en hun eigen werk. Wanneer docenten zich actief gaan opstellen, met gedegen 

kennis over hun beroep dan kunnen de beleidsvormingen in de toekomst beter aansluiten bij actuele 

en toekomstige ontwikkelingen van hun beroep (Vermeulen & Vink, 2008). Docent sta op en laat zien 

wie hier een professional is!  

De LD-Master docenten hebben het voortouw genomen en zijn in gesprek gegaan met College van 

Bestuur, Unit directeuren en opleidingsmanagers. Hiermee hopen wij collega docenten mee te 

krijgen.  Laat zien dat Teams aan Zet van de teams is en niet van het management en laat zien dat je 

ook ideeën en visie hebt met betrekking tot de maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor kunnen 

wij weer binnen de school  met trots over de docent spreken en zal de maatschappelijke waardering  

en het gevoel gewaardeerd te worden omhoog gaan.  
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