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Democratisering 
het voortgezet 
onderwijs 

• In 

De problemen van het voortgezet onderwijs zijn algemeen bekend: problemen met de 
basisvorming, het studiehuis en het vmbo, de hoge werkdruk, een groeiend leraren
tekort, te weinig geld voor een goede infrastructuur, afgedwongen fusies en een 
enormè regelzucht vanuit het onderwijsdepartement in Zoetermeer. Om de problemen 
aan te pakken pleit Frans pagen allereerst voor het versterken van de positie van de 
leraar. 

DOOR FRANS PACiEN 

Minder bekend zijn de problemen van iemand die probeert als leraar aan de slag te gaan. Het is 
de leraar die het onderwijs in de praktijk moet waarmaken, maar hij wordt daarbij eerder t~gen

gewerkt dan ondersteund. De leraar van nu is een speelbal geworden van enerzijds zogenaamd . 
mondige leerlingen, die minimale meewerking vertonen en de leraar voortdurend beledigen en 
veeleisende ouders, die het gezag van de leraar ondermijnen Anderzijds wordt de docent van nu 
tegengewerkt ·door factoren binnen de onderwijssector. Bekende voorbeelden hiervan zijn de 
onderwijsinspectie , die controleert of er wel volg~ns de nieuwste trendy en uniforme richtlijnen 
les gegeven wordt en 'de stuurlui aan wal' uit Zoetermeer, die steeds gedetailleerder proberen 
vast te leggen wat een leraar in de klas hoe moet doen. 
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Dicipline 
Onbekender zijn misschien de schoollei

ders, die hun oren meer naar Zoetermeer en 
de ouders laten hangen dan naar hun dOf;:en
ten, collega's, die via de vakgroep voorschrij
ven hoe je les moet geven en de mentoren, 
die het gezag over" de leerlingen naar zich 
toetrekken en liever zo min mogelijk over de 
achtergrond van de leerlingen loslaten. 
Daar komt bij dat het voortgezet onderwijs
veld is doorweekt met dogmatisme en politie
ke correctheid, die geen enkele ruimte 'bieden 
aan andersdenkende leraren. Een heleboel 
leraren, schoolleiders, ambtenaren, pedago
gen en didactici geloven nog steeds heilig in 
de ideeën uit de zestiger 

door leraren is nog steeds belangrijk, klassi
kaal lesgeven is nog steeds efficiënt, leerlin
gen zullen zonder zelfdiscipline later nog 
steeds weinig bereiken en discipline vormt 
nog steeds de basis van onderwijsvormen, 
leerlingen zullen nog steeds weinig leren van 
iemand waarvoor ze geen respect hebben. En 
leraren werkén tegenwoordig jarenlang op 
basis van tijdelijke aanstellingen. 

Professionals 
Dus, waarom dat wantrouwen tegenover 

leraren? Waarom de leraren behandelen als 
onmondige onverantwoordelijke kinderen, 
terwijl de leerlingen opgehemeld worden als 

mondige zelfverantwoor
en zeventiger jaren. Nu 
zaten daar zeker. goede Interpretatie van 
ideeën tussen, maar de 

delijke individuen? 
Waarom streven naar 
uniforme leraren in ' 
plaats van leraren als 
pluriforme afspiegeling 
van de maatschappij? . 
Waarom de leraar niet 

maatschappij en de posi- kennis door leraren is 
tie van leraren zijn 
ondertussen wel veran- d bI--k 
derd. nog stee s e angrlJ 
Er is niets mis met meer 
aandacht voor zelfstandig leren, leren leren, 
leren in groepjes, gedifferentieerd lesgeven, 
en ga zo maar door. Maar waarom moet dan 
opeens alles op die manier? Waarom mogen 
leraren niet zelf kiezen welke onderwijsvorm 
ze in welke situatie hanteren? Waarom imple
menteren onderwijshervormingen alleen 
bepaalde moderne ideeën en gooien ze oude 
verworvenheden weg? 
Natuurlijk waren er . vroeger leraren die teveel 
de nadruk legden op eenzijdige kennisover
dracht, op discip!i.ne en respect voor hun 
autoriteit. En leraren konden moeilijk ontsla
gen worden. Maar de interpretatie van kennis 

zelf verantwoorde keu-
zes laten maken i.p.v. verplicht voorschrij
ven? Leraren moeten méér ondersteund wor
den in hun omgang met .leerlingen, hun 
ouders en de schoolleiding. Dit kan door bij
voorbeeld leraren het recht te geven om zich 
misdragende leerlingen te weigeren. Of door 
het voor scholen makkelijker te maken die
zelfde leerlingen van school te sturen (leg de 
last maar bij de ouders). Te denken valt aan 
de heroprichting van tuchtscholen (voor leer
lingen die nergens anders terechtkunnen). 
Kortom: leraren moeten behandeld worden 
als de goedopgeleide professionals die zij in 
de meeste gevallen ook zijn. 


