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Niemand heeft de 
hommel uitgelegd, dat 
hij eigenlijk niet kan 
vliegen



‘Wat valt je nu het meeste op?’

• OCW (2008-2012)

• Inspectie van het onderwijs (2012-2018)

• Staij (2018->)



Context

• Samen Tussen Amstel en IJ
• Ongeveer 6300 leerlingen
• Het openbaar onderwijs van Amsterdam-Oost
• 19 scholen

• Grote variatie in concepten en schoolgrootte

• Amsterdam-Oost is Amsterdam in het klein
• Krimp en groei
• Grote variëteit in populaties



Amsterdam is niet zomaar een stad

• 1 op de 20 leerlingen in Nederland woont in Amsterdam

• Stadsproblemen zijn stelselproblemen

• De stad is een laboratorium voor wat in grote delen van NL nog staat 
te gebeuren
• Wel paar typisch Amsterdamse verschijnselen



Wat valt op. De context van het lerarentekort

• Het staat er slechter 
voor dan ik van tevoren 
dacht
• Onbevoegd of half 

bevoegd
• Focus op vacatures is 

niet eens de helft van 
het verhaal
• Kwaliteit
• Solidariteit in teams





Het lerarentekort..

- Blokkeert heel veel
- Denken
- Doen
- Kwaliteitsontwikkeling
- Financiën

- Achteruit onderhandelen

- Gebrek aan urgentie en ervaren erkenning is op de werkvloer gekmakend

- Het is heel snel gegaan



Impact op kansgelijkheid!

• Waar willen leerkrachten werken?

Houden we het Nlse systeem met 
goede scholen voor iedereen in stand? 



Wat valt op 2: ‘Bureaucratische rompslomp’

• Klein stafbureau

• Merkwaardig contrast met politieke discussies over ‘besturen’

• Gericht op faciliteren van zelfstandig opererende scholen
• Grote variatie in facilitering

• Hoge mate van interne solidariteit in financiën
• Veel belangrijker dan uitgaven aan bv stafkantoor





Wat valt op 3: Schrale financiering

• In Amsterdam steekt de gemeente veel geld in onderwijs (zo’n 10% 
van onze inkomsten), en toch.

• Graag meer ruimte voor handen in de klas

• Investeren in fijnere gebouwen voor leerlingen en leerkrachten

• Goede randvoorwaarden (ict, ondersteuning)



Wat valt op 4: Leiderschap

• Belangrijkste scharnierpunt van leiderschap in het onderwijs is de 
schoolleider.

• Wettelijk is de bestuurder veel belangrijker dan de praktijk laat zien
• (en dat is maar goed ook)





• De beste schoolleiders organiseren gedeeld leiderschap
• Maar blijft het scharnierpunt

• Er is geen beter beeld te vormen over het onderwijs, of de stad, dan 
aan vijf goede schoolleiders te vragen hoe het gaat.





Scharnierpunt en knooppunt
• Er komt waanzinnig veel samen in de schoolleider

• Niet alleen symbolisch, maar ook praktisch

• Het zou goed zijn, als de taak nog wat zou worden uitgebreid
• IKC
• Jeugdzorg
• 0-18
• Ouders





• Het belang van de school als instituut zal toe blijven nemen

• ’Laat ons eens met rust’, is een begrijpelijke reflex op overvraging

• Maar het is niet in het belang van kinderen om je daar tegen te 
verzetten
• Ander antwoord is nodig.



Wat valt op 5: De valkuil van optimisme

• Karl Popper: ‘We hebben allemaal de morele 
plicht tot optimisme’

• Nergens is dat zo geland als in het onderwijs

• Gevolg:
• + Enorm veel oplossen
• - Te lang accepteren van verslechterende 

randvoorwaarden. Pas in opstand komen als het te 
laat is



• Moeilijk om het anders te doen

• Kinderen verdienen leerkrachten en schoolleiders die in de toekomst 
geloven. Omdat die kinderen de toekomst zijn.



Mijn conclusie na 9 maanden

• Het is me een raadsel hoe schoolleiders erin slagen hun werk te 
blijven doen



Oproep

• Organiseer je veel sterker, op lokaal en landelijk niveau
• Niet alleen op je eigen functie, maar op het onderwijs
• Volgende keer gewoon georganiseerd meestaken hoor

• Speel een grotere rol in het signaleren en agenderen van 
maatschappelijke vraagstukken

• Accepteer je groeiende maatschappelijke rol, maar maak duidelijk 
welke randvoorwaarden daar dan bij horen


