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Hoe het leraarsvak werd 
uitgehold
Wat is de taak van de leraar? Jan Erdtsieck en Ko Traas zien een dubbele 
opdracht: leerlingen kundigheden bijbrengen, maar hen ook opvoeden. 
Sinds de ‘bedrijfsmatige organisatie’ van het onderwijs aan een opmars 
bezig is, raakt de leraar echter in de knel. Vergaande arbeidsdeling, schaal-
vergroting en moderne managementfilosofieën ondermijnen zijn status en 
arbeidsvreugde. Inmiddels lijken scholen al zo sterk op bedrijven dat de stap 
naar volledige privatisering nog slechts een kleine is, aldus de auteurs.

jan erdtsieck & ko traas

In het onderwijs speelt zich een proces van 
steeds verdergaande verzelfstandiging af. 
De overheid doet afstand van grote delen van 
haar traditionele verantwoordelijkheden. 
Wij zullen aantonen dat deze ontwikkeling 
uiterst kwalijke gevolgen heeft voor de kwaliteit 
van ons onderwijs in al zijn geledingen.
 Al voor de Pacificatie (1917) bezat zo’n 65% 
van het confessionele onderwijs een zekere 
mate van zelfstandigheid. In Grondwetsartikel 
23 is dat vastgelegd: in lid 5 wordt ‘de vrijheid 
van richting’ gewaarborgd en in lid 6 wordt ‘met 
name de vrijheid van het bijzonder onderwijs 
betreffende de keuze der leermiddelen en de 
aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd’. 
Door de in de Grondwet en organieke wetten 
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vastgelegde regelingen is een structuur ontstaan 
die zich gemakkelijk leent tot verdergaande ver-
zelfstandiging. Dat proces is nu al geruime tijd 
aan de gang en het lijkt er niet op dat die ontwik-
keling zal stoppen. Alle voorwaarden daarvoor 
zijn vrijwel onopgemerkt vervuld, ook binnen 
de scholen zelf.

een sluipend proces

Sinds de invoering van de Mammoetwet (1968) 
zijn scholen meer en meer bedrijfsmatig geor-
ganiseerd geraakt. In het voortgezet onderwijs 
ontstond een vergaande arbeidsdeling met de 
bijbehorende groei van een middenkader dat 
niet of slechts gedeeltelijk nog voor de klas staat 
en dat ernaar streeft zo veel mogelijk faciliteiten 
en zo weinig mogelijk lesuren (nu contacturen 
genoemd) te krijgen, naar analogie van de bu-
reaucratisering in de zorg.
 Ooit werkten in een school drie personeels-
geledingen: schoolleiding, leraren en onder-
wijsondersteunend personeel. Het begon in de 
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jaren zestig met de schooldecaan die beroeps-
voorlichting gaf. De decanen verenigden zich in 
een landelijke organisatie die steeds meer facili-
teiten eiste voor het decanaat en vooral een rang 
ergens tussen de schoolleiding en het voetvolk. 
Daarna kwam stap voor stap, mede bevorderd 
door schaalvergroting als gevolg van fusies, een 
stoet van nieuwe functies: locatiebeheerders, 
mentoren, coµrdinatoren, counselors, leerlingbe-
geleiders, begeleiders van (beginnende) docen-
ten en van zij-instromers, personal coaches en ten 
slotte mediatheek- en systeembeheerders. Nogal 
wat taken van deze nieuwe functionarissen kun-
nen even goed, zo niet beter en in elk geval goed-
koper, aan onderwijsondersteunend personeel 
worden toevertrouwd.
 De nieuwe functionarissen hebben met 
elkaar gemeen dat ze minder lessen geven en 
steeds meer dure faciliteiten eisen. Dat geld 
wordt, nu er geen algemeen geldende cao meer 
is, uit de lumpsum-budgettering verstrekt ten 
koste van de collega’s die uitsluitend lesgeven. 
De hiërarchische structuur is hiermee voltooid 
en scholen zijn, in de slag om de leerling, ge-
noodzaakt zich te handhaven in een systeem van 
concurrentie en marktwerking. En concurrentie 
en marktwerking, zo luidt de waan van de dag, 
leiden als vanzelf tot  betere kwaliteit. Binnen 
dit beleid past ook de output-financiering. Waar 
een intensieve en stringente controle op het 
eindniveau van abituriënten onmogelijk is, leidt 
dit systeem onherroepelijk tot corruptie en ern-
stige niveaudaling.
 Sommigen denken dat het wrr-rapport 
over maatschappelijke dienstverlening1 heeft 
bijgedragen aan een groeiend inzicht dat de 
werking van een vrije markt niet als vanzelf tot 
kwaliteitsverbetering leidt. Dat moge zo zijn, in 
het onderwijs is daar nog niets van te merken, 
vooral niet in het middelbaar en hoger beroeps-
onderwijs.    
 Een andere waan die het klimaat voor priva-
tisering bevordert, is de schaalvergroting, sinds 
tientallen jaren gestimuleerd door de overheid. 
Fusies werden met extra geld beloond. Er kwa-
men bovenschoolse directies waarvan de leden de 

leraren nauwelijks en de leerlingen helemaal niet 
kennen, maar die zich met instemming van be-
sturen of raden van toezicht schaamteloos hoge 
salarissen en bonussen toekennen uit de lump-
sum, ten koste van de mensen voor de klas die 
immers uit diezelfde lumpsum worden betaald. 
Deze ontwikkeling is ook doorgedrongen tot het 
basisonderwijs waar nu clusters van tientallen 
scholen voorkomen onder één bestuur en met 
een ‘bovenschoolse directie’. Vaak zijn die boven-
schoolse directies zo uitgebreid gevolmachtigd 
door het bestuur dat ze het gehele beleid bepalen.
 De Onderwijsraad, ooit een voorstander van 
grote scholen, is wat laat gekomen met haar 
erkenning dat die schaalvergroting niet goed is. 
Nú vraagt ze de minister geld vrij te maken om 
(te) grote clusters van scholen de mogelijkheid 
tot verkleining te bieden. Hoe en op welke schaal 
dat dan zou moeten, laat ze in het midden.

vergane glorie

Intussen heeft het leraarsambt zijn status gro-
tendeels verloren. De leraar wordt niet meer 
gerespecteerd ¬ terwijl als er één ambt is 
waarvoor het begrip ‘respect’ geen holle frase 
mag zijn, het wel dat van leraar is. Maar door de 
arbeidsdeling is het ambt behoorlijk uitgehold. 
Onderwijzers en leraren zijn een belangrijk deel 
van hun individuele verantwoordelijkheden en 
daarmee hun aanzien kwijtgeraakt. Dit aanzien 
ontstond in de negentiende en twintigste eeuw 
en devalueerde sinds de rampzalige salarisher-
ziening van minister Deetman (hos) en de da-
ling van het opleidingsniveau van toekomstige 
leraren, zowel voor het basis- en beroepsonder-
wijs als het mavo, havo en vwo. De dubbele 
taak van de leraar, te weten om (1) via het aan-
leren van gepaste en nuttige kundigheden de 
leerlingen (2) op te voeden tot alle christelijke 
en maatschappelijke deugden2, is teruggebracht 
tot die van instructeur. De moderne schoolma-
nagers zien deze instructeurs niet als bekleders 
van een zelfstandig ambt met een eigen ver-
antwoordelijkheid, maar ¬ net als in private 
ondernemingen ¬ als anonieme productieme-

Jan Erdtsieck & Ko Traas  Hoe het leraarsvak werd uitgehold

S&D9-2005.indd   24 16-09-2005   15:13:31



s& d  9  |  20 0 5

25

dewerkers, liefst breed inzetbaar en zo goedkoop 
mogelijk. Omdat de salarissen niet meer lan-
delijk worden vastgesteld (gelijk voor iedereen 
met dezelfde anciënniteit, bevoegdheidsgraad 
en betrekkingsomvang) kan het management 
leraren manipuleren door hen in een aanzienlijk 
lagere schaal te plaatsen dan voorheen centraal 
was voorgeschreven ¬ een typisch aspect van de 
privatisering in de publieke sector.
 Een merkwaardige woordinflatie vergezelde 
de daling van het aanzien en, helaas maar al te 
vaak, de kwaliteit. Kleuterleidsters en onderwij-
zers werden leraar, het hoofd der school werd 
directeur, leraren in het havo/vwo werden 
docenten. De laatste, enigszins komisch aan-
doende ‘titulaire opwaardering’ doet zich voor 
in het hbo waar leraren zich nu tooien met de 
indrukwekkende titel van lector. Aan één hoge-
school (Fontys) mogen ze zich zelfs professor 
noemen. De onderwijsvakbonden zijn intussen 
verworden tot belangenorganisaties waarvan 
de meeste leraren slechts lid zijn om bij eventu-
ele conflicten met de werkgever op juridische 
bijstand te kunnen rekenen. De voortdurende 
reorganisaties, het gemanipuleer met salaris-
sen en bonussen en het opleggen van telkens 
nieuwe onderwijsmodellen leiden natuurlijk tot 
vertrouwensbreuken en conflicten. Dan worden 
adviesbureaus en krankzinnig dure interim-
managers ingeschakeld die moeten worden 
betaald uit de lumpsum ¬ alweer: ten koste van 
de mens voor de klas.

een eigentijdse bedrijfsvoering

Om crises te bezweren en de macht te behouden 
wordt een aan het bedrijfsleven ontleend perso-
neelsbeleid ingevoerd, dat vrijwel klakkeloos is 
overgenomen uit de vs. Belangrijke onderdelen 
zijn ‘competentieontwikkeling’ en een ‘func-
tiewaarderingssysteem’ en nog zowat nieuwig-
heden. Bij competentieontwikkeling3 gaat het 
niet om vakkennis, maar om de ontwikkeling 
van een aantal ‘competenties’, die een ‘verifieer-
bare meetlat’ vormen om het functioneren van 
de leraar te beoordelen. Het zijn: (1) onderwijs-

kundige wendbaarheid, (2) innoverend vermo-
gen, (3) zelfmanagement, (4)  relationele sensi-
tiviteit en (5) samenwerking. De competenties 
worden ‘in concrete gedragstermen’ beschreven 
en uitgesplitst in ‘basisniveau, mediorniveau 
en seniorniveau’. Uiteraard is er, zoals bij elk 
hiërarchisch systeem, een financiële prikkel 
ingebouwd: het seniorniveau wordt het hoogst 
gesalarieerd. Het salaris van de leraar hangt 
derhalve niet meer af van betrekkingsomvang, 
bevoegdheidsgraad en diensttijd.4

 Of iemand bekwaam genoeg is om op het 
hoogste salarisniveau te worden aangesteld, 
hangt niet alleen af van wat die verifieerbare 
meetlat oplevert, maar ook van de vraag of het 
schoolbestuur er geld voor (over) heeft om in 
een bepaalde vacature een leraar te benoemen 
op ‘seniorniveau’. Zo zullen leraren met een 
eerstegraads bevoegdheid voor een exact vak, 
omdat ze schaars zijn, eerder in een hoge schaal 
komen dan eerstegraders die een taal, geschiede-
nis of aardrijkskunde doceren, los van hun peda-
gogische en didactische bekwaamheden.
 Met de competentieniveaus en het functie-
waarderingssysteem is een nieuwe wijze van 
beoordelen en salariëring ontstaan. Het nieuwe 
systeem is oneerlijk omdat het pretendeert 
objectief en betrouwbaar te zijn, terwijl het in 
werkelijkheid arbitrair en subjectief is, want be-
rustend op persoonlijke (voor-)oordelen. Voorts 
is het zeer geschikt als instrument voor bezuini-

De dubbele taak van de leraar,  
te weten om (1) via het aanleren 
van gepaste en nuttige 
kundigheden de leerlingen (2) 
op te voeden tot alle christelijke 
en maatschappelijke deugden, 
is teruggebracht tot die van 
instructeur
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ging. Eerstegraads leraren zullen minder nodig 
zijn; de op een lager niveau opgeleiden kun-
nen met behulp van een paar cursussen en een 
boekje ‘meer competente’ seniorleraren worden 
en dat gebeurt maar al te vaak. Het traditionele 
lesgeven wordt als achterhaald beschouwd en 
gereduceerd, de leraarsfunctie in de bovenbouw 
havo/vwo, het mbo en hbo verandert in die 
van ‘begeleider’. Geen wonder dat het steeds 
moeilijker wordt om universitair of anderszins 
opgeleide eerstegraads docenten aan te trekken 
voor de bovenbouw van havo/vwo en voor 
sommige opleidingen in het mbo: elders kun-
nen zij doorgaans meer verdienen.
 Dr. Ed de Moor deed in nrc Handelsblad naar 
aanleiding van dit nieuwe beleid de volgende 
observatie: ‘Op de Pabo’s is het zogenaamde 
competentiedenken al enige tijd gaande. Ook 
daar lijken de echte vakken te verdwijnen, 
hetgeen voor de kernvakken taal en rekenen-
wiskunde rampzalig is. De inhoud van de vak-
ken wordt steeds vaker ingebed in thema’s als  
“adaptief onderwijs”, “differentiatie” en zo 
meer. De leraren worden meer tot begeleiders 
opgeleid dan tot vakdidaktisch geschoolde leer-
krachten.’

ouders willen altijd meer

Natuurlijk trachten ouders die een school kiezen 
voor hun kind inzicht te verkrijgen in de onder-
wijskwaliteit van de scholen in hun omgeving. 
Ze worden daarbij geleid door de algemeen 
gekoesterde vooroordelen tegen het vmbo in 
het algemeen en zwarte of gemengde scholen 
in het bijzonder. Ze meten de kwaliteit van een 
basisschool af aan het percentage leerlingen dat 
uit groep acht doorstroomt naar het havo/vwo. 
Hoge ouderbijdragen schrikken niet af want 
‘alle waar is immers naar zijn geld’. Daarom ook 
zullen middenklasse-ouders nauwelijks bezwaar 
hebben tegen verdergaande privatisering.   
 H. Guldemond heeft recentelijk door ver-
gelijkend onderzoek van twee jaarlichtingen 
leerlingen in het voortgezet onderwijs (de 
cohorten 1989 en 1993) aangetoond dat er 

nauwelijks kwaliteitsverschil tussen scholen 
bestaat.5 Het verschil in meetbaar kennis- en 
vaardigheidsniveau van de leerlingen  is voor 
95% niet afhankelijk van verschillen in kwaliteit 
van de leraren of de school, maar van verschillen 
in intelligentie, motivatie en milieu (etnici-
teit!) van de leerlingenpopulaties. De huidige 
kwaliteitskaart van de inspectie en de jaarlijkse 
beoordeling van het dagblad Trouw worden 
opgesteld zonder correcties op grond van deze, 
soms zeer grote, verschillen. Om dezelfde reden 
mag worden aangenomen dat ook basisscholen 
slechts geringe kwaliteitsverschillen vertonen. 
Het is zeer wel mogelijk dat sommige door de 
inspectie en Trouw als minder goed beoordeelde 
scholen onderwijskundig beter presteren dan 
als beter beoordeelde scholen. Zulke beoorde-
lingssystemen zijn dan ook onrechtvaardig.
 Bijzonder schrijnend en getuigend van een 
ontstellend gebrek aan inzicht is het voornemen 
van de minister van Onderwijs om, zoals zij dat 
noemt, ‘slecht presterende scholen’ op te hef-
fen, net als ondernemingen die verlies lijden. 
Die scholen zijn bijna altijd zwart en hebben 
een moeilijke leerlingenpopulatie. Het grootste 
deel van de leraren werkt er met een enorme 
toewijding onder vaak risicovolle omstandighe-
den. Ze leveren een waarschijnlijk veel grotere 
prestatie dan hun collega’s aan nagenoeg witte 
scholen. Zulke scholen hef je niet op, want 
daarmee verschuif je de problemen alleen maar. 
Zulke scholen help je door ze extra, vooral ook 
toezichthoudend, personeel te geven en door het 
hele personeel extra te belonen (noem het maar 
gevarengeld). Geef ze ook geld voor verbetering 
en verfraaiing van het gebouw. De uitbreiding 
van het speciaal onderwijs, voor kinderen met 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom en 
zmok), zeker ook in het voortgezet onderwijs, 
zal helpen. De nu veel te bureaucratische en 
langdurige procedure voor doorverwijzing kan 
eenvoudiger en korter. Het project Weer Samen 
Naar School berustte op een niet aan de wer-
kelijkheid gerelateerde ideologie en mikte op 
bezuiniging op onderwijsvormen waarop niet 
bezuinigd had mogen worden.
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onderwijshervormers

Het beleid van de grote hervormers van de 
vorige eeuw, zoals Van Kemenade, Deetman, 
Ritzen, Wallage, Netelenbos, Ginjaar-Maas 
(tweede fase en studiehuis!) en Adelmund, is 
een ramp geweest voor het onderwijs. Dat hun 
beleid een soepele overgang naar privatisering 
mogelijk maakte, hebben ze waarschijnlijk niet 
beseft. Voor hen die sinds jaar en dag voor de 
fatale gevolgen van dat beleid waarschuwen, is 
het een schrale troost dat het besef van de schade 
die is aangericht eindelijk enigszins begint door 
te dringen binnen de PvdA. Mét oud-voorzitter 
Rottenberg, die het falen van de PvdA ruiterlijk 
toegaf in een televisie-interview, zijn wij echter 
van mening dat een echte koersverandering niet 
te verwachten is.
 Neem de recente wbs-publicatie Leergeld.6 
Behalve in de bijdrage van Piet de Rooy blijkt 
van enigerlei inkeer nauwelijks sprake. Kar-
sten en Meijnen stellen vast dat de pogingen 
tot invoering van de middenschool en andere 
structuurveranderingen de PvdA en leraren van 
elkaar hebben vervreemd. Zij beschouwen de 
poging tot invoering (in 1993) van de basisvor-
ming als ‘sluitstuk van de middenschoolstrijd’. 
Dat die strijd is verloren en de basisvorming is 
mislukt wijten zij echter niet aan de praktische 
onuitvoerbaarheid van de plannen, maar aan 
‘het verzet van grote groepen leraren tegen de 
middenschoolgedachte en structuurhervormin-
gen in het algemeen’. De mogelijkheid dat al 
die leraren als ervaringsdeskundigen wel eens 
gelijk konden hebben wordt zelfs niet over- 
wogen.
 Het gemak waarmee Karsten en Meijnen het 
gedifferentieerd lesgeven aan (altijd weer veel te 
grote) groepen leerlingen opdringen aan leraren 
is ook verwonderlijk. Nog verwonderlijker is 
dat zij voor het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs weer lustig nieuwe modellen hebben 
ontwikkeld, die even ver staan van wat reali-
seerbaar is als indertijd middenschool, basisvor-
ming, tweede fase en studiehuis. Wie terecht de 
vervreemding heeft geconstateerd die ontstond 

door het van bovenaf opleggen van ingrijpende 
veranderingen zou beter moeten weten.
 Bijzonder ‘dubbel’ zijn Karsten en Meijnen 
waar ze spreken over de segregatie, artikel 23 en 
de groei van het aantal islamitische scholen. Ze 
durven niet echt te tornen aan artikel 23, maar 
tegelijkertijd zijn ze ‘van mening dat verdere 
groei van islamitische scholen ontmoedigd 
moet worden’. Maar waarom dan geen bemoei-
lijking van de groei van strikt reformatorische 
of algemeen bijzondere standenscholen? Een 

bijzonder zwakke bijdrage is die van Hamer en 
Tichelaar. Wat de segregatie betreft stellen ze 
een opzet voor waarbij gemeentebesturen de 
mogelijkheid krijgen tot gedwongen spreiding 
van wat nu opeens ‘achterstandleerlingen’ he-
ten. Iedereen kan begrijpen dat het vooral om 
islamitische leerlingen gaat. Het voorstel gaat 
volledig voorbij aan de zekerheid dat veel school-
besturen van bijzondere scholen die dwang niet 
zullen aanvaarden en dat ook, op grond van arti-
kel 23, niet hoeven te doen. 
 In het algemeen geldt dat onderwijshervor-
mers veel te weinig rekening houden met de 
grote individuele verschillen tussen leraren. Ze 
beseffen niet dat de leraar het best functioneert 
als hij kan werken in overeenstemming met zijn 
unieke persoonlijkheidsstructuur. Wie de leraar 
dwingt om volgens een gedetailleerd voorge-
schreven didactische methode te werken, geeft 
hem geen kans optimaal te functioneren en ont-
neemt hem zijn arbeidsvreugde.
 De Engelse hoogleraar onderwijskunde 
I.F. Goodson7 stelt dat door hervormingen 

De voortdurende reorganisaties, 
het gemanipuleer met salarissen 
en bonussen en het opleggen van 
telkens nieuwe onderwijsmodellen 
leiden natuurlijk tot vertrouwens-
breuken en conflicten
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van bovenaf de traditionele leraar is weggesa-
neerd. Hij had een zelfstandige baan met eigen 
verantwoordelijkheden en een eigen stijl. Hij 
ontleende zijn inspiratie aan zijn roeping. De 
nieuwe leraar concentreert zich op ‘meetbare’ 
resultaten en de kans op promotie. De ontgoo-
cheling over de gevolgen van de van bovenaf 
opgelegde veranderingen heeft geleid tot demo-
tivatie en massale vervroegde uittreding van de 
‘oude’ docenten, met ernstige gevolgen voor de 
sociaal-pedagogische kwaliteit van scholen. In 
dit verband is het veelbetekenend dat vier van de 
tien 62-jarigen en twee van de tien 60-jarigen in 
de wao zitten. 
 

een onvermijdelijke conclusie

Met de hierboven geschetste ontwikkelingen 
is het Nederlandse onderwijs een laatste fase 
ingegaan waarna kan worden overgegaan tot 
een verdere stapsgewijze privatisering. Artikel 
23 van de Grondwet hoeft er niet voor te worden 
gewijzigd. Bij wet kan eenvoudig worden gere-
geld dat schoolbesturen van bijzondere scholen 
naar eigen inzicht de hoogte van de nu formeel 
nog vrijwillige ouderbijdrage kunnen vaststel-
len. Openbare scholen kunnen dat niet, zij 
zullen het moeten doen met de te schrale bekos-
tiging door de overheid en worden zo in de ogen 
van het publiek restscholen.
 De nu al zo hevige concurrentie zal verder 
toenemen. En dat is volgens de waan van de dag 

goed, want het bevordert de kwaliteit. Scholen 
zullen, nog meer dan nu al het geval is, gaan 
functioneren als ondernemingen, concurrerend 
op een open en vrije markt, gericht op zo goed-
koop mogelijke productiemethoden. Ze zullen 
ook winst kunnen maken uit het meerdere dat 
ze aan overheidsgeld en verplichte ouderbijdra-
ges ontvangen. Met die winst kan een reserve-
fonds voor magere jaren worden opgebouwd of 
het bestuur kan uit de winst het (midden-)ma-
nagement bonussen (incentives) toekennen. Die 
ontwikkeling is overigens al hier en daar aan de 
gang. Het zou interessant zijn door de Rekenka-
mer te laten uitzoeken hoe hoog de salarissen 
en bonussen van bovenschoolse directies, van 
primair tot tertiair onderwijs, intussen zijn en 
hoeveel geld zo wordt onttrokken aan de leraren 
die ‘slechts’ lesgeven.
 Zo verdwijnt langzaam maar zeker de ver-
trouwde collegialiteit van gelijken in het ambt 
en ontstaat binnen het lerarencorps dezelfde 
sfeer van onderlinge afgunst en wantrouwen die 
binnen ondernemingen normaal is ¬ uiteraard 
met een negatieve invloed op het pedagogische 
klimaat in de school. De contouren die zich 
reeds vaag aftekenden bij de invoering van de 
Mammoetwet in 1968 zijn inmiddels vrijwel 
volledig ingevuld, de tijd is rijp voor de laatste 
stap naar volledige privatisering. De weg erheen 
is grotendeels afgelegd, de weg terug lijkt onbe-
gaanbaar.
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