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Ons onderwijs   
mag wel wat 
ambitieuzer

Er was een tijd dat het Nederlandse onderwijs  
met trots werd gezien als motor van emancipatie. 
Helaas wijst alles erop dat we het geloof hebben 
verloren in de emancipatoire kracht van onder-
wijs – collectief als samenleving en specifiek in de 
onderwijssector zelf.

ESSAY

E 
r is onderzoek dat uitwijst 
dat het niet goed zit met 
de verheffende werking 
van ons onderwijs (zie 
bijvoorbeeld het interview 
met Herman van de Werf-

horst hiervoor, red.). Maar er is ook 
brede twijfel aan het onderliggende 
idee: twijfel aan de mogelijkheid om 
meer mensen tot een hoger niveau 
te brengen, twijfel of de samenleving 
meer hoger opgeleiden wel nodig 
heeft en twijfel of zo’n ambitie wel 
goed is voor kinderen. In dit stuk wil 
ik bepleiten dat juist de sector zelf zijn 
ambities kritisch tegen het licht houdt 

en in belangrijke mate opnieuw gaat 
uitvinden.

Ongeloof 
Maar laten we eerst beter kijken naar 
de aard van het ongeloof. En laten 
we maar gelijk de olifant in de kamer 
proberen te benoemen: het lijkt erop 
dat veel docenten en veel schoolleiders 
zelf niet erg geloven in de potentie van 
onderwijs. Niet echt. Daarmee wil niet 
gezegd zijn dat zij niet hard werken of 
niet hun best doen om door alle denk-
bare hoepels te springen van inspec-
tie, ministerie, vakbonden, koepelor-
ganisaties, methodiekontwikkelaars, 

volgsysteemontwerpers, bestuurders, 
toetsontwikkelaars, onderwijsadvi-
seurs en wat dies meer zij. Daarmee 
wil ook niet gezegd zijn dat er geen 
uitzonderingen zijn. Die zijn er ook.
Het ongeloof in de emancipatoire 
mogelijkheden van onderwijs wordt 
illustratief verwoord door Jan Coster, 
gelauwerd rector van het Zaanlands 
Lyceum en bogend op een 43 jaar 
lange loopbaan in het onderwijs, in 
een prachtig interview van Frederiek 
Weeda (2016) in NRC Handelsblad. 
Zijn ongeloof bestaat uit drie hard- 
nekkige mythes die hij in een paar 
zinnen benoemt en die velen in het 
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onderwijs bekend zullen voorkomen. 
De eerste is dat kinderen natuurlijk 
niet slimmer zijn dan vroeger, de 
tweede dat de samenleving geen 
behoefte heeft aan mensen met meer 
opleiding, mythe drie is dat ambiti-
euze ouders de boel verpesten. Een 
citaat: 

‘“Veel	ouders	voeden	hun	kinderen	

nu	zo	op:	jij	hebt	rechten	en	je	zult	ze	

halen.	Anders	halen	wij	ze	voor	je.	Ze	

trekken	en	sleuren	aan	hun	kinderen	

–	laten	ze	testen,	betalen	bijles	en	

huiswerkbegeleiding	–	om	ze	maar	die	

positie	te	laten	veroveren,	later,	waar	

ze	recht	op	denken	te	hebben.”

En	dan	zijn	er	de	ouders,	de	scholen	

en	het	ministerie	die	zo	trots	zijn	

dat	steeds	meer	kinderen	een	hoog	

diploma	halen.	“Wat	een	fictie.	Je	

hebt	een	steeds	hoger	diploma	nodig	

voor	simpele	baantjes.	Het	is	inflatie.	

Vroeger	ging	11	procent	van	de	kinde-

ren	naar	hbs/gymnasium,	nu	bijna	50	

procent	naar	havo/vwo!	Ze	zijn	echt	

niet	gemiddeld	slimmer	geworden	

hoor.	De	normen	zijn	aangepast.”’	

Het lijken drie onderwijswaarheden 
als koeien, maar het zijn mythes die 
nodig doorgeprikt moeten worden.

MYTHE 1 
  
leerlingen worden 
toch niet slimmer 
 
Zou het echt zo zijn dat kinderen nu 
niet slimmer zijn dan vroeger? Het 
biologisch basismateriaal is in een 
paar decennia vermoedelijk niet veel 
veranderd. Maar vanaf die basis is nu 
juist wel alles anders. Kinderen krijgen 
betere voeding (komen minder vaak 
met honger op school) en kunnen 
dus beter leren. Kinderen worden 
minder geslagen dan vroeger – geweld 
belemmert het leervermogen. Een 
veel groter aandeel kinderen is kind 
van hoger opgeleide ouders, dus meer 
kinderen krijgen van huis uit meer 
bagage mee en meer kinderen zitten 
in klassen met kinderen van hoger 
opgeleide ouders. Televisie en internet 
zorgen voor bredere beschikbaarheid 
van allerlei soorten informatie en 
kennis. Er is veel onderzoek gedaan 
om lesmethoden te verbeteren, dat 
zou zich toch moeten vertalen in een 
hoger niveau. Kinderen groeien ook 
op in een omgeving met meer hoger 
opgeleiden – ook de bakker op de hoek 

heeft meer dan lagere school – waar-
door ze meer kennis kunnen oppik-
ken. Je zou kunnen zeggen dat kinde-
ren van nu op heel veel manieren op 
de beter geïnformeerde schouders 
staan van hun voorgangers. Boven-
dien besteden kinderen gemiddeld 
meer tijd aan onderwijs dan vroeger.
Dit alles leidt ertoe dat het wel heel 
raar zou zijn als de stijging van het 
opleidingsniveau van de bevolking 
alleen te wijten zou zijn aan inflatie 
van diploma’s, zoals Jan Coster het 
populaire vermoeden verwoordt. Het 
ligt juist voor de hand dat leerlingen in 
groteren getale op jongere leeftijd een 
vergelijkbaar niveau bereiken als hun 
voorgangers. Het niveau van schakers 
ligt nu hoger dan enkele decennia 
geleden, en het niveau van tennissers 
en voetballers ligt nu hoger. Het is 
niet meer dan logisch dat leerlingen 
nu ook hoger scoren, beter geoefend, 
slimmer zijn.

DOCENTEN 
MAKEN 
VERSCHIL

Zou het echt zo zijn dat 
kinderen nu niet slimmer 
zijn dan vroeger?

Brutale ouders 
in het onderwijs
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MYTHE 2  
  
de samenleving  
kan dit niet aan

De tweede populaire mythe is dat de 
samenleving niet zit te wachten op 
meer hoger opgeleiden. Deze mythe 
berust op twee misvattingen. De 
eerste is wat in de economische litera-
tuur de lump of labour fallacy heet – de 
misvatting dat er in de samenleving 
een gegeven hoeveelheid werk is 
die gedaan moet worden. En dat die 
hoeveelheid werk gestaag afneemt, 
bijvoorbeeld door automatisering en 
robotisering. Dit is niet zo: mensen 
verzinnen zelf hun eigen en elkaars 
werk en dat lukt beter naarmate ze 
beter opgeleid de arbeidsmarkt betre-
den. De ontwikkeling van de Neder-
landse arbeidsmarkt mag dienen als 
illustratief voorbeeld. Al in de jaren 
zestig van de vorige eeuw waren er 

voorspellingen dat binnen afzienbare 
tijd de hele economie draaiend zou 
worden gehouden door slechts een 
handvol mensen die slechts een hand-
vol uren zouden hoeven te werken. 
Sinds kort telt Nederland meer dan 
10 miljoen werkenden – een record 
in onze geschiedenis, zowel absoluut 
als relatief. Als mensen maar met 
voldoende bagage de arbeidsmarkt 
betreden, zullen ook komende genera-
ties er uitstekend toe in staat zijn hun 
eigen werk te creëren.
De tweede misvatting is dat we indi-
viduele kinderen moeten behoeden 
voor een te hoge opleiding. Liesbeth 
Verheggen, bestuurder van AOB, een 
vakbond van docenten, verwoordt 
dit als volgt: ‘In gezinnen waar door-
leren geen gewoonte is, kan het zelfs 
voorkomen dat een scholier door zijn 
omgeving wordt belemmerd in zijn 
ontwikkeling. Bewijs je zo’n 12-jarige 
een dienst als je hem op basis van 
alleen de eindtoets naar een opleiding 
stuurt die hij zou moeten aankunnen, 
maar die haaks staat op het verwach-
tingspatroon van zijn omgeving?’ 
Was het niet de taak van docenten om 
kinderen te helpen ontsnappen aan 
het verwachtingspatroon van hun 
omgeving? 
Hoe goedbedoeld ook, docenten die 
hun leerlingen beschermen tegen een 
(te) hoge opleiding houden te weinig 
rekening met de schade van leren 
onder hun niveau. Te hoog grijpen 

leidt soms tot teleurstelling, te laag 
grijpen werkt een leven lang door in 
termen van gefnuikte kansen, gemist 
inkomen en onderbenutting van 
talent. Zou dit soort ongevraagde en 
ongewenste bescherming misschien 
kunnen verklaren dat Nederlandse 
leerlingen tot de minst gemotiveerde 
ter wereld behoren (OECD 2016)? 
Kinderen beschermen tegen een (te) 
hoge opleiding zien we in allerlei 
onderzoek opduiken in de vorm van 
onderadvisering aan het eind van de 
basisschool (zie bv. Onderwijsinspec-
tie 2016). Maar het beperkt zich niet 
tot dat moment, zo tonen Schmidt 
e.a. (2015) aan, die voor de OECD een 
nadere analyse deden van PISA-scores 
(een internationaal vergelijkende test 
van 15-jarigen). Zij concluderen dat 
Nederlandse kinderen die niet hoog 
scoren op rekentoetsen ook weinig 
rekenwerk aangeboden kregen. 
Meer dan in enig ander land zien ze 
in Nederland dat het rekenniveau 
bepaald wordt door het aangeboden 
materiaal. Scholen bedenken blijk-
baar vooraf wie er goed zal leren reke-
nen en bieden die kinderen voldoende 
materiaal, en de anderen minder. Zo 
ontstaat er een selffulfilling prophecy, 
terwijl oefening juist ook met rekenen 
enorm kan helpen. Dit type bescher-
ming behoedt kinderen op korte 
termijn misschien voor teleurstelling, 
maar ontneemt hun op langere 
termijn hun perspectief.

 
Het is een populaire 
misvatting dat de 
samenleving niet zit te 
wachten op meer hoger 
opgeleiden
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MYTHE 3  
 
ambitieuze ouders 
schaden het kind

Als ouder van schoolgaande kinderen 
is een van de grootste verrassingen 
hoeveel ‘ouder’ ons onderwijs vereist. 
Zeker voor wie is opgegroeid met het 
bijna heilige aura van de verheffende 
kracht van ons onderwijs, valt dit 
rauw op het dak. Er zijn wel honderd 
momenten in de schoolloopbaan van 
leerlingen waarop scholen volstrekt 
vanzelfsprekend leunen op de 
onderwijskundige, vakinhoudelijke, 
pedagogische, ondersteunende, 
stimulerende en coachende vaardig-
heden van de ouders. Laten we een 
paar voorbeelden bekijken.

De basis
‘14,3% van alle 15-jarigen heeft grote 
moeite met het begrijpen van hun 
schoolboeken doordat zij laaggeletterd 
zijn.’1 Dat is één van elke zeven kinde-
ren die op dat moment minimaal tien 
jaar onderwijs hebben genoten. De 
campagne die laaggeletterdheid bij 
kinderen moet verminderen, richt 
zich bijna vanzelfsprekend op de 
thuissituatie: ouders moeten hun 
baby voorlezen, en niet pas na een 
maand of tien, maar vanaf dag één.2 
Dit spreekt hoogopgeleide ouders vast 
aan, maar zal het ook werken voor 
kinderen waarvan de ouders zelf niet 
kunnen lezen of schrijven? En waarom 
eigenlijk kan tien jaar onderwijs – dat 
is volgens de norm toch ongeveer 
10.000 uur – een tekort aan begrijpend 
lezen niet verhelpen?

De schoolkeuze
Een basisschool met veel kinderen 
van hoogopgeleide ouders biedt een 
kind echt meer kansen dan die andere 
basisschool waar meer zogeheten 
‘gewichtenkinderen’ naartoe gaan 
(kinderen van dusdanig laagopgeleide 
ouders dat de school er extra middelen 
voor krijgt). Want op de een of andere 
manier weten de meeste scholen met 
veel gewichtenkinderen hun extra 
middelen niet zodanig in te zetten dat 
het ontbreken van een zeker quorum 
van ‘vanzelf lerende’ klasgenootjes 
wordt gecompenseerd. Ouderbetrok-
kenheid begint dus met het uitkienen 

van een goede strategie om hun kind 
op de school te krijgen met veel kinde-
ren van hoogopgeleide ouders. En 
natuurlijk geldt dit eens temeer voor 
het voortgezet en het hoger onderwijs.

De hulp
Voor de ontwikkeling van kinderen 
is oefening het centrale begrip. Voor 
degene die zelf wiskunde gestudeerd 
heeft, kunnen kleine terloopse 
rekenspelletjes met zijn kind leuk en 
vanzelfsprekend zijn. Maar niet alle 
ouders hebben wiskunde gestudeerd 
en dan is de oefentijd op school met 
rekenen best wel gering, terwijl het 
cruciaal is om rekenvaardigheden op 
allerlei manieren te automatiseren. 
Dit geldt overigens evenzeer voor alle 
andere vakken. De noodzaak van 
helpende ouders geldt vervolgens 
ook voor hulp bij het maken van 
werkstukken, met het voorbereiden 
van voordrachten, etc. Er zijn honderd 
manieren waarop kinderen uit hoger 
opgeleide gezinnen steeds net een 
stapje extra maken. En de school? Die 
heeft dat niet door – of doet alsof – en 
slaagt er in elk geval op geen stukken 
na in het verschil te overbruggen.
Ouders dienen overigens ook goede en 
inspirerende plekken te bieden waar 
hun kinderen hun huiswerk kunnen 
maken. Basisschooldocenten nemen 
bij hun inschatting van kinderen de 
thuissituatie mee. 

De ambitie
Dit brengt ons op het volgende aspect 
waar expliciete ouderbetrokken-
heid het verschil kan maken. Een 
basisschoolkind dat stabiel C’tjes 
scoort op het door Cito ontwikkelde 
leerlingvolgsysteem, koerst af op een 
prima gemiddeld schoolresultaat. 
Met andere woorden: op vmbo-t. Niet 
alle ouders (zie ook hierna) worden 
blij van een dergelijk pad. En dan kan 
het gebeuren dat er met wat extra 
aanmoediging en wat bijles ook B’tjes 
en A’tjes gescoord kunnen worden, 
leidend tot een vwo-advies. Ambitie 
plus oefening baart een hoger niveau. 
En dan mag basisschooldirecteur 
Renald Gunsch (Dirks 2016) over 
kinderen die bijles krijgen, zeggen: 
‘Het zijn geen blije kinderen: er ligt 
druk op ze. Ze hebben er bovendien 
geen baat bij’, cijfers van de Onder-
wijsinspectie (2016) wijzen op precies 

het omgekeerde: de kans op uitein-
delijk een hbo- of wo-diploma en een 
dito toekomst wordt er zomaar twee 
keer zo groot van.
Soms krijg je de indruk dat basisscho-
len het vooral als hun taak zien kinde-
ren op een juiste manier te rubriceren. 
Zoals een basisschooldocent het ooit 
tegen mij verwoordde, was zij vooral 
bezig te ‘ontdekken wat er in een kind 
zit’. De vele toetsmomenten waren 
volgens haar daarop gericht – niet om 
iets te leren, maar om op een juiste 
manier voor te sorteren. Dat is ook een 
ambitie, maar toch een andere dan 
je zou verwachten als het gaat om de 
emancipatoire kracht van onderwijs. 

De cijfers
Langzamerhand begint ook uit de 
cijfers duidelijk te worden dat de 
voorgaande voorbeelden structureel 
zijn in ons onderwijssysteem. Onder-
wijskundige Paul Jungbluth vraagt al 
vanaf de jaren negentig aandacht voor 
de verschillende kansen van kinderen 
vanwege het opleidingsniveau van 
hun ouders. De Onderwijsinspectie 
(2016, p. 24) toont hoe groot het ouder-
effect in ons onderwijs werkelijk is. 
De navolgende plaatjes zijn daarvan 
afgeleid en laten het verband zien 
tussen de entree van kinderen met 
een gemiddeld IQ tot het voortgezet 
onderwijs en het opleidingsniveau van 
hun ouders.

Brutale ouders 
in het onderwijs

Start in het 
voortgezet 
onderwijs, 
kinderen 
gemiddeld IQ, 
laagopgeleide 
ouders

Start in het 
voortgezet 
onderwijs, 
kinderen 
gemiddeld IQ, 
hoogopgeleide 
ouders

vmbo	 vmbo/havo	 havo	 havo/vwo	of	vwo

Bron:	Onderwijsinspectie	2016,	p.	24
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Van laagopgeleide ouders gaat 26 
procent van deze kinderen naar havo, 
havo/vwo of vwo, van de hoogop-
geleide ouders is dit 50 procent. De 
verschillen worden in de verdere 
onderwijsloopbaan alleen maar 
groter. Veertien jaar later zien we 
grotere verschillen in diploma’s. 
Bij de kinderen van hoogopgeleide 
ouders haalt 55 procent uiteindelijk 
een hbo- of wo-diploma. Let wel, het 
gaat hier om kinderen die op de basis-
school op IQ-tests op vmbo-niveau 
scoorden. Vergelijkbare kinderen van 
laagopgeleide ouders beëindigen veel 
vaker hun opleiding na het voortgezet 
onderwijs (17 tegen 4 procent). Uit 
laagopgeleide gezinnen haalt toch nog 
26 procent een hbo- of wo-diploma – 
niet slecht, maar het steekt schamel 
af tegen de 55 procent onder verge-
lijkbare kinderen van hoogopgeleide 
ouders.

Dit plaatst ook de kritiek op ambi-
tieuze ouders van Jan Coster in een 

ander daglicht. Als de ouders er niet 
zo achteraan hadden gezeten, op 
allerlei manieren aan hun kind en 
zijn onderwijs hadden ‘gesleurd’, dan 
was het resultaat dus echt veel minder 
geweest. Ouders herkennen het 
gebrek aan ambitie van het onderwijs 
en nemen het heft zelf in handen, 
organiseren zelf inspiratie en hulp 
voor hun kinderen, doen een beroep 
op wat de Onderwijsinspectie fijntjes 
‘schaduwonderwijs’ noemt en leveren 
zo een significante bijdrage aan de 
stijging van het onderwijsniveau van 
de Nederlandse bevolking.

Vroeger was het niet beter
Overigens bestaat ten onrechte de 
indruk dat het vroeger beter was, 
dat docenten vroeger niet discrimi-
neerden naar opleidingsniveau van 
ouders. Maar wie allochtone vrienden 
heeft van iets gevorderde leeftijd weet 
dat zij stuk voor stuk geen vwo-advies 
kregen, wat voor scores ze ook haal-
den. Dat ze soms via de omweg van 
stapelen, soms dankzij een onmisken-
baar volmaakte Cito-toets toch een 
opleiding mochten volgen die bij hun 
talenten aansloot. Dat geldt overigens 
evenzeer voor autochtone kinderen. 
Suzanna Jansen (2009) schetst in Het 
pauperparadijs de typerende praktijk 
om kinderen uit arbeidsgezinnen op 
zijn hoogst naar de mavo te sturen. 
Suzanna zelf had het geluk van een 
dappere moeder die bij haar derde 
dochter het onrecht van een te laag 
schooladvies zwaarder vond wegen 
dan haar ontzag voor de onderwijzer. 
We spreken over midden jaren zeven-
tig van de vorige eeuw, de hoogtijda-
gen van emancipatie en verheffing, 
van de spreiding van kennis en van 
‘hoger onderwijs voor velen’.
Nog iets verder terug gaat de herin-
nering van een oudere dame die pas 
door Suzanna Jansen de situatie op 
haar eigen lagere school herkende, 
waar leerlingen standaard in drie rijen 
waren verdeeld: de arbeiderskinderen 

aan de ene kant sorteerden voor op 
het beroepsonderwijs (of geen onder-
wijs), de kinderen van de notabelen 
aan de andere kant van de klas waren 
bestemd voor de hbs, en in het midden 
een groep waarvan het nog niet zo 
zeker was waar het heen zou gaan. 
We hebben in Nederland een lange 
historie van vooringenomenheid 
over het ontwikkelingspotentieel van 
kinderen.

Uitzonderingen die de regel 
bevestigen
Maar er zijn ook initiatieven die de 
emancipatoire opdracht van het 
onderwijs juist wel omarmen. Ze zijn 
bijzonder en hebben elk op hun eigen 
manier ook de indruk dat ze tegen de 
heersende stroom in roeien:
• Stichting Leerkracht is met 500 

deelnemende scholen misschien 
wel de belangrijkste exponent van 
de gedachte dat docenten zelf het 
heft in handen kunnen nemen, zelf 
ambitie kunnen tonen, zelf hun 
onderwijs zodanig kunnen ontwik-
kelen dat meer kinderen daar meer 
profijt van hebben. De filosofie: 
leraren leren van en met elkaar, 
verbeteren samen het onderwijs en 
betrekken hun leerlingen daarbij.3 

• Sommige basisscholen behoren 
tot de best presterende van het 
land ondanks een hoog percentage 
kinderen van laagopgeleide ouders 
(Onderwijsinspectie 2016). Wordt 
het geen tijd dat deze scholen tot 
meer worden dan inspirerend voor-
beeld? Zou dit niet de norm moeten 
zijn?

• In het mbo ontstaat veel energie 
rond een manier van leren die 
de ‘omgekeerde leerweg’ wordt 
genoemd. Kort gezegd stelt deze 
aanpak het leren in en vanuit de 
praktijk van het werk centraal.4 Een 
leerling hierover: ‘Ik heb niet het 
idee dat ik op school zit’ (Van den 
Berg e.a. 2016).

• De Weekendschool5 illustreert 
dat er veel kinderen zijn die wel 
degelijk graag vooruit willen, ook 
als het reguliere onderwijs dat niet 
herkent. Ook illustreert de Week-
endschool de energie die breed in 
de samenleving aanwezig is om 
meer kinderen kansen te geven. 
Practitioners blijken ertoe bereid in 
het weekend belangeloos inspiratie 

 
Het lijkt soms of basisscholen  
vooral kinderen op een juiste  
manier willen rubriceren

ESSAY

Diploma 14 
jaar later, 
kinderen 
gemiddeld IQ, 
laagopgeleide 
ouders

Diploma 14 
jaar later, 
kinderen 
gemiddeld IQ, 
hoogopgeleide 
ouders

vo	 mbo	2/3	 mbo	4	 hbo/wo

Bron:	Onderwijsinspectie	2016,	p.	24
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over te dragen op kinderen die dat 
van thuis niet meekrijgen. Waarom 
slaagt het reguliere onderwijs er 
niet in deze bron van energie aan te 
boren?

• De Scholenwedstrijd Amsterdam 
ten slotte illustreerde op een andere 
manier de ambitie van ouders, 
sommige docenten en andere 
betrokken buitenstaanders om het 
reguliere onderwijs van nieuwe 
brandstof te voorzien.6	In drie 
maanden tijd ontstonden na één 
publieke oproep van de Amster-
damse wethouder Kukenheim maar 
liefst 124 verschillende initiatieven 
voor nieuwe scholen.

Hoe zou een nieuwe ambitie 
eruit kunnen zien?
Deze uitzonderingen illustreren wat 
ook in allerlei onderwijsonderzoek 
naar voren komt (zie bv. Hattie 2008): 
van alle onderwijsingrediënten is 
er één die echt het verschil maakt: 
docenten. Hun verwachtingen van 
kinderen, hun ambities met kinderen, 
hun vakkennis, hun techniek om hun 
hele klas bij de les te krijgen en hun 
techniek om kinderen zich een vak 
eigen te leren maken, dat allemaal 
samen is doorslaggevend voor het 
niveau dat kinderen halen, is door-
slaggevend om ze op een hoger niveau 
te krijgen. Daarom ook is het nodig dat 
juist docenten zélf hun overtuigingen, 
hun geloofsartikelen en hun ambities 
kritisch tegen het licht houden. Als 
zij er al niet in geloven, hoe moeten 
kinderen dan ooit ontsnappen 
aan een omgeving die geen hoge 

verwachtingen van hen heeft?
Pikant hierbij is dat – in elk geval in 
Engeland en de Verenigde Staten – vrij 
algemeen wordt gedacht dat de kwali-
teit van docenten zelf ook aangeboren 
is (The Economist 2016). Dat wil 
zeggen: onveranderbaar; de één heeft 
‘het’, de ander niet. Zou dat in Neder-
land heel anders zijn? Wel is er een 
groeiende hoeveelheid onderzoek die 
uitwijst dat de technieken van betere 
docenten trainbaar en overdraagbaar 
zijn. Dit is precies het startpunt van 
een waarachtig nieuw onderwijselan, 
dat bijvoorbeeld de volgende ingredi-
enten kan bevatten.

Help docenten en schoolleiders te 
geloven in hun toegevoegde waarde:
1. maak van het docentenberoep een 

lerend beroep;
2. problematiseer elke school, elke 

klas en elke docent waar kinderen 
van laagopgeleide ouders minder 
presteren;

3. benut de kennis en (onderwijs)ener-
gie van hoogopgeleide ouders voor 
alle kinderen in het onderwijs;

4. maak ruimte voor nieuwe school- 
initiatieven (conform het wetsvoor-
stel Meer ruimte voor nieuwe scholen 
(OCW 2016)). 

Dit is wat we nodig hebben, opdat 
kinderen wel steeds slimmer worden, 
opdat ze wel met steeds meer intel-
lectuele en vakmatige bagage de 
maatschappij betreden en opdat 
we de kwaliteiten van ouders meer 
inschakelen en minder nodig hebben. 
Ambitieuze docenten, vooruit!

Noten
1	 Stichting	Lezen	en	Schrijven:	http://

www.lezenenschrijven.nl/feiten/
veelgestelde-vragen#collapse_10	

2	 Zie	het	overheidsprogramma	Boekstart:	
http://www.boekstart.nl/	

3	 http://www.stichting-leerkracht.nl/	
4	 Zie	bv.	http://www.deleermeesters.nl/

omgekeerdeleerwe.html	
5	 http://www.imcweekendschool.nl/	
6	 http://www.onzenieuweschool.nl/	
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