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Lessen
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toekomst
Jaarrede van AVS-voorzitter Ton Duif, uitgesproken 

tijdens het 17e AVS-congres ‘Lerend leiden, Leidend leren’ 

op 16 maart 2012.

Welkom op onze 

jaarlijkse AVS-

bijeenkomst. Uit 

de grote opkomst 

blijkt ook nu 

weer dat de AVS 

een bloeiende en 

actieve organisatie 

is, waartoe niet 

alleen school-

leiders, maar ook 

veel bezoldigde 

bestuurders zich 

aangetrokken voe-

len. Een speciaal 

welkom aan al onze gasten, waaronder niet te vergeten Jaume Pratt, 

van de Catalaanse schoolleidersorganisatie Axia, Maria Gaidarove, 

schoolleider uit Plovdiv Bulgarije, Felicia Nace uit de VS en mijn goede 

vriend Chris Harrison, voorzitter van de Engelse schoolleidersorganisa-

tie National Association of Head Teachers. Verder Sjoerd Slagter, Kete Ker-

vezee, internationale onderwijsgoeroes David Hopkins, Pasi Sahlberg 

en Jan Bommerez, en vele overige gasten uit de onderwijswereld. Voor 

het eerst is dit congres voorzien van een drietal masterclasses op hoog 

niveau. Zij die daarvoor hadden ingetekend hebben gisteren, naar ik 

van hen heb vernomen, een erg leerzame dag gehad.

Het thema van dit congres is ‘Leidend leren, Lerend leiden’. In beide 

delen van deze titel staat het woord leiden. In de dynamische wereld 

waarin wij werken en waarin onze kinderen opgroeien, is grote 

behoefte aan leiderschap. Leiders weten visie en drive met anderen 

te verbinden. Deze verbinding ontbrak helaas bij de kort geleden 

afgesproken bestuursakkoorden tussen de PO-Raad en de minister. 

Dat gesprek heeft alleen plaatsgevonden met vertegenwoordigers 

van schoolbesturen. Dit valt de raden maar zijdelings te verwijten; 

Jaarrede  door avs-voorzitter ton duif

Welkom op onze 

jaarlijkse AVS-

bijeenkomst. Uit 

blijkt ook nu 

weer dat de AVS 

veel bezoldigde 

bestuurders zich 

>
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de power play en time pressure van politiek en departement 

liet hen weinig keus.

Bestuurlijke trechter
In Nederland wordt erg gefocust op de rol van de besturen. 

Dat zie ik nergens in mijn internationale contacten zo 

sterk als in ons land. Veel, zo niet alles, wordt door politiek 

en departement in de bestuurlijke trechter gedumpt. Zelfs 

de inspectie wendt zich niet meer tot de school maar tot 

het bestuur bij de beoordeling van het onderwijs van de 

school. Dit handelen gaat uit van de veronderstelling dat 

de belangen van het bestuur en de noden van de school 

altijd in elkaars verlengde liggen. Dat hoeft niet altijd zo 

te zijn. Niet alleen verplicht de onderwijswetgeving de 

bestuurder tot de uitoefening van een publieke taak, maar 

zij dient ook te handelen in het belang van de rechtsper-

soon, zoals beschreven in de statuten. Dit kan soms leiden 

tot een niet te maken keuze. De uitvoering van de wet op 

Passend onderwijs zou hier bijvoorbeeld toe kunnen leiden.

In Engeland, maar ook elders, spreekt men dan ook conse-

quent de scholen aan op hun resultaten ten aanzien van 

de publieke taak; goed onderwijs en opvoeding voor elk 

kind. Vooropgesteld, ik houd geen pleidooi om de normale 

arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer te 

negeren, noch onderschat ik het belang van de PO-Raad 

als vertegenwoordiger van de bestuurders met een goede 

verbinding en verhouding met de schoolleiders. Wel vind 

ik dat de school weer, zoals vroeger, als collectief moet 

worden aangesproken op resultaten. Door de inspectie, de 

politiek en de samenleving.

Katinka Slump, advocaat onderwijsrecht, doet daarom in 

haar open brief aan de Kamer over van de behandeling van 

de wet Passend onderwijs twee suggesties: óf het bevoegd 

gezag is verplicht ten behoeve van de school (en in het ver-

lengde daarvan de schoolleider) in de statuten een orgaan 

op te nemen dat eigen bevoegdheden krijgt tot het onder-

wijs- en zorgbeleid op school, óf de school krijgt naast 

een onderwijsentiteit ook een juridische entiteit. In deze 

laatste optie worden scholen zelfstandige rechtspersonen 

en nemen als ‘dochters’ deel in een andere rechtspersoon, 

die dan een aantal taken van de school aan zich houdt; 

zoals de werkgeversfunctie, beheer, fi nanciën, huisves-

ting en dergelijke. Het voordeel van deze ontwikkeling is, 

volgens Slump, dat scholen weer aangesproken worden 

op hun keuzes en resultaten. Het onderwijsbeleid komt 

daardoor nadrukkelijk weer op schoolniveau te liggen. 

Dat vraagt overigens een andere invulling van functie en 

verantwoordelijkheden van de schoolleider. Schoolleiders 

krijgen dan de mogelijkheid onderwijsvormen te zoeken 

die aansluiten bij de onderwijsbehoeften, ook in het kader 

van Passend onderwijs. De schoolleider zal de ruimte moe-

ten krijgen om samen met het team en andere betrokke-

nen onderwijs op maat te creëren voor elke leerling, door 

bijvoorbeeld elders (bij een andere school) onderwijs in te 

kopen. Het programma ‘School aan zet’ zou hier mooi bij 

kunnen aansluiten. Het lijkt me een uitdagende gedachte 

daar eens verder met alle betrokkenen over door te praten, 

en dat zullen we de komende tijd ook doen.

Verzuring
Het is zonneklaar dat door de bezuinigingen op Passend 

onderwijs, waarvoor meer dan 50.000 schoolleiders, leer-

krachten, ouders en bestuurders op 6 maart naar de Arena 

kwamen om hun protest te laten horen, de verhoudingen 

met de minister (en dit kabinet) in zwaar weer zijn geko-

men. Verzuring in die verhoudingen is geen goede zaak. 

Uitlatingen over de kwaliteit van de persoon van de minis-

ter, waar wij kort geleden allen getuigen van zijn geweest, 

helpen onze zaak niet verder, zijn moreel verwerpelijk en 

een slecht voorbeeld voor onze leerlingen. Hoe je ook over 

het beleid van de bewindsvrouw mag denken, ook zij doet 

naar vermogen haar best om het Nederlandse onderwijs te 

dienen. Wij bestrijden een deel van haar beleid, niet de per-

soon. De bereidheid van de politieke partijen om onderwijs 

te ontzien zal afnemen als we op deze confronterende weg 

doorgaan. Het is daarom – na alle hectiek van de laatste 

tijd – hoognodig dat iedereen, ook onze Kamerleden, zich 

bezint op de toon van het debat. Het is ook echt niet nodig. 

We staan zeer hoog in de internationale vergelijkingen, 

waar de verschillen in de top erg klein zijn. We doen het 

extreem goed met kinderen die onze hulp hard nodig heb-

ben en we hebben afgesproken meer aandacht te besteden 

aan excellente leerlingen. Daarnaast gaan steeds meer leer-

lingen naar hogere vormen van onderwijs en zijn onze kin-

deren volgens Unicef de gelukkigste kinderen in de wereld. 

Kom in een willekeurige school en je ziet enthousiaste, 

betrokken leerkrachten en schoolleiders die met passie 

over hun werk praten. Zie het anders: 50.000 mensen kwa-

men niet naar Amsterdam voor hun salaris (dat overigens 

ook al bijna drie jaar op de nullijn staat), nee, zij kwamen 

op voor het belang van hun leerlingen, hun collega’s en 

hun school. Praat mij niet over betrokkenheid en ambitie. 

Kippenvel had ik ervan.

De verwijtende sfeer waarin we zijn terecht gekomen komt 

ook door de toenemende afrekencultuur waarmee onze 

samenleving worstelt. Het onlangs verschenen rapport 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is daar een 

schoolvoorbeeld van. Er is al veel over gezegd, ook door 

mij. Het SCP heeft het steeds over de kosten van het onder-

wijs. Waarom rekenen ze nu niet eens met de waarde van 

ons onderwijs voor de samenleving? Heeft het SCP wel 

enig idee wat de kosten zijn die ontstaan als wij ons niet 

v e e l ,  z o  n i e t  a l l e s ,  w o r d t  d o o r 
p o l i t i e k  e n  d e pa r t e m e n t  i n  d e 
b e s t u u r l i j k e  t r e c h t e r  g e d u m p t
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dagelijks met hart en ziel aan onze taak zouden wijden? 

Hier wreekt zich de Hollandse koopmansmentaliteit, 

penny wise and pound foolish. Door het achterblijven van een 

noodzakelijk fi nancieel voorzieningenniveau sparen we nu 

misschien wat uit, en mogen we het later dubbel en dwars 

bijbetalen. Dat geldt niet alleen voor het onderwijs, maar 

voor de hele publieke sector, die ook voor jaren op de nul-

lijn dreigt te worden gezet en daarmee de rekening krijgt 

gepresenteerd van de hoogmoed in de marktsector (die 

overigens nog steeds door kan gaan met haar bestaande 

praktijken). Zij weten maar al te goed dat ze worden afge-

dekt door de belastingbetaler als het mis dreigt te gaan. 

Meneer Rutte, mevrouw van Bijsterveldt, de Griekse fi losoof 

De economische omstandigheden en de vergrijzing zullen 

straks velen dwingen deel te nemen aan het arbeidsproces. 

In 2005 heeft de Kamer de motie Van Aartsen/Bos aange-

nomen. Daardoor werden scholen verplicht de voor- en 

naschoolse opvang te regelen. We zijn daar toen nogal 

tegen te hoop gelopen, moet ik bekennen. Dat is wel begrij-

pelijk geweest (het kwam ook in hoge mate door de manier 

waarop het plan werd gepresenteerd), maar naar ik nu 

besef hebben we daar een kans laten liggen. Als we onder-

wijs en opvoeding van kinderen van 4 tot en met 16 jaar 

een maatschappelijke zorg vinden, waarom dan niet voor 

kinderen vanaf bijvoorbeeld zes maanden? De kinderop-

vang in Nederland is versnipperd, vercommercialiseerd en 

voor veel ouders bijna onbetaalbaar. Daarbij komt dat kin-

deropvangcentra failliet dreigen te gaan. Door een aantal 

afschuwelijke excessen zijn de regels in de kinderopvang zo 

aangescherpt dat het langzamerhand onbetaalbaar wordt 

en alleen nog is weggelegd voor de happy few. Waarom mag 

een kleuterjuf gerust 33 kinderen in een lokaal hebben, 

terwijl de groepsratio in de kinderopvang – afhankelijk 

van de samenstelling – zes of zeven is? Ik pleit daarom voor 

een fundamenteel debat of onderwijs en kinderopvang 

niet beter aan elkaar moeten worden gekoppeld met de 

ontwikkeling van dagarrangementen tussen 8.00 en 17.00 

voor alle leerlingen tussen zes maanden en 16 jaar. Er zijn 

mijns inziens veel voordelen; er bestaat al een sterke onder-

wijsinfrastructuur en de school kan in een vroeg stadium 

gedrags- of leerdefecten opsporen en behandelen.

De meest gevoelige leeftijd ligt juist in die vroege, voor-

schoolse periode. Door de eisen van school en kinderop-

vang beter op elkaar aan te laten sluiten wordt ook de inzet 

van combinatiefuncties eenvoudiger. De kwaliteit zal er 

door stijgen, omdat in de school immers al hoog opgeleide 

pedagogen werken. Waarschijnlijk kan het dan goedko-

per en dus voor veel meer ouders bereikbaar. We kunnen 

aansluiten bij de ervaringen van brede scholen en Sterren-

scholen en veel kennis is aanwezig bij de Scandinavische 

landen. De winst is eenvoudig uit te rekenen, heren van het 

SCP. Geen onnodig gesleep meer met kinderen, één inspec-

tietoezicht, hogere arbeidsparticipatie van jonge ouders, 

een kwaliteitsslag in de jeugdzorg, betere toegankelijkheid, 

inverdieneffecten op de huisvesting en mogelijk minder 

leerlingen naar het speciaal onderwijs. Maar belangrijker, 

meer kansen voor die kinderen die nu soms in beroerde 

omstandigheden moeten opgroeien. Scholen en ouders 

Diogene Laertius zei het al 17 eeuwen geleden: ‘Het funda-

ment van elke staat is haar jeugd’. Dat fundament komt in 

gevaar en daar kwamen die 50.000 stakers in Amsterdam 

voor op!

Gemiste kans
Over jeugd gesproken: het valt niet mee, lijkt me zo, om 

in deze hectische samenleving met al haar prikkels op te 

groeien. Ik hoorde gisteren Robert Dijkgraaf zeggen dat we 

zijn als een fabriek die een product ontwikkeld dat we pas 

over 25 jaar kunnen aanzetten. Als je daarover nadenkt, zie 

je hoe ingewikkeld het is. Hoe ziet de wereld er dan uit? 

d e  s c h o o l l e i d e r  m o e t  d e 
r u i m t e  k r i j g e n  o m  o n d e r w i j s 
o p  m a at  t e  c r e ë r e n  d o o r 
b i j vo o r b e e l d  e l d e r s  o n d e r w i j s 
i n  t e  ko p e n

>
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worden weer partners in de opvoeding van de kinderen. 

Voor ouders hoeft het natuurlijk niet verplicht te zijn hun 

kinderen naar de voorschool te sturen, zoals het nu ook 

niet is. Kom kabinet, u heeft de mond vol van innovaties, 

laten we hierin nu eens innoverend zijn. Doe eens wat. Hier 

ligt de kans om dit nu goed, in samenspraak met alle par-

tijen, te regelen.

Professionaliseren en registreren
Nu hoor ik u denken: ‘Dankjewel Ton Duif. Komt dit er dan 

voor mij als schoolleider allemaal bij?’ Jawel, maar niet 

onder dezelfde (arbeids)condities als nu. Een goede school 

heeft een goede schoolleider. Daarom is in 2002 de Neder-

landse Schoolleiders Academie (NSA) opgericht. De laatste 

jaren met grote betrokkenheid geleid door Mark Jager als 

directeur. De NSA heeft de laatste tien jaar opmerkelijke 

resultaten bereikt. In 2005 werden de bekwaamheidseisen 

opgeleverd, opgesteld door schoolleiders zelf in nauwe 

samenspraak met decentrale werkgevers. Het NSA-register 

telt ruim 2.500 schoolleiders die daarmee te kennen geven 

hun eigen professionalisering serieus te nemen en afge-

lopen maand is de herijking van de bekwaamheidseisen 

gepubliceerd. De betrokken organisaties die de NSA steu-

nen, waaronder de AVS, hebben inmiddels met de minister 

overeenstemming bereikt over een fl inke investering in de 

professionalisering van schoolleiders. Onze eigen vereni-

ging heeft de School for Leadership, aangevuld met een regu-

liere opleiding voor schoolleiders, in samenwerking het 

Centrum voor Nascholing te Amsterdam. Daarmee hebben 

we een volwaardige opleiding die aansluit bij de eisen die 

aan de moderne schoolleider worden gesteld.

In de plannen van staatssecretaris Zijlstra wordt de regis-

tratie van schoolleiders na 2015 verplicht. Dat lijkt ons een 

goede zaak en het zal onze positie zowel professioneel als 

maatschappelijk zeer versterken. Uit het grote professiona-

liseringsonderzoek dat de AVS vorige maand heeft uitgezet, 

blijkt dat meer dan 90 procent van onze leden vindt dat 

een verplichting tot professionalisering voor bestuurders, 

leidinggevenden en onderwijsgevenden belangrijk is. Over-

al in Europa en daarbuiten worden forse bedragen geïnves-

teerd in school leadership. Ook de EU heeft daar miljarden 

d e  v e r w i j t e n d e  s f e e r  w a a r i n 
w e  z i j n  t e r e c h t  g e ko m e n  ko m t 
o o k  d o o r  d e  to e n e m e n d e 
a f r e k e n c u lt u u r  w a a r m e e  o n z e 
s a m e n l e v i n g  w o r s t e lt

4



ja arrede avs- congres 2012

voor vrij gemaakt; geld waar Nederland nog niet zo van 

lijkt te profi teren.

World Education Forum
Maar niet alle kinderen kunnen profi teren van goed onder-

wijs. Op 17 augustus 2011 is in Toronto offi cieel het World 

Education Forum (WEF) opgericht. U kent ongetwijfeld nog 

van uw eigen jeugd de onbegrensde verwachtingen die u 

had van het leven. De kinderlijke drang om te leren en te 

exploreren. De dromen over de eindeloze mogelijkheden. 

De wens om piloot te worden, of dokter, of brandweerman. 

Voor heel veel kinderen in de wereld zijn deze idealen 

onbereikbaar. Volgens de cijfers van de VN zijn meer dan 

80 miljoen kinderen in de wereld verstoken van elke vorm 

van onderwijs, grote aantallen zijn gedwongen tot kinder-

arbeid en 127 miljoen mensen in de leeftijd van 0 tot 18 

jaar zijn analfabeet. Deze cijfers zijn door de landen zelf 

aangeleverd bij de VN en zijn waarschijnlijk een lagere 

inschatting van de werkelijkheid, zoals Andy Hargreaves 

me in Toronto vertelde.

In het jaar 2000 hebben de VN de millenniumdoelen 

vastgesteld voor 2015. Eén daarvan is dat alle kinderen in 

de wereld in 2015 toegang moeten hebben tot tenminste 

primair onderwijs. Dit gaan we niet waarmaken, omdat 

politici in veel landen het belastinggeld anders besteden. 

Onderwijsmensen in tal van landen in de wereld komen in 

verzet: genoeg is genoeg! Als jullie willen dat wij kinderen 

opleiden maar er zijn geen scholen, hoe kunnen wij dat 

dan waarmaken? Als jullie willen dat wij goed onderwijs 

verzorgen maar ons de middelen onthouden, hoe kunnen 

we dat dan waarmaken? Daarom is het World Education 

Forum opgericht.

Het forum is onafhankelijk, zal tweejaarlijks in Den Haag 

bijeenkomen en gaat de onderwijsstandaarden voor alle 

landen in de wereld vaststellen en politici in elk land via 

de media daarmee confronteren. Uw school kan zich aan-

sluiten voor een symbolisch bedrag van 15 euro per jaar. 

Zo wordt u een WEF-school en maakt u deel uit van een 

wereldbeweging met als slogan Educators will advocate; edu-

cation for every child. Enige honderden scholen gingen u al 

voor.

Naast scholen kunnen ook individuele personen zich aan-

sluiten evenals onderwijsorganisaties. De AVS, PO-Raad, 

VO-raad, MBO-raad, het Europees Platform, CBE en CNVO 

hebben dit inmiddels al gedaan. In de AVS-stand vindt u 

nadere informatie en kunt u uw school opgeven. U help de 

kansloze kinderen zeer als u dit straks doet.

Krimp
Veel scholen hebben te maken met forse krimp van leer-

lingen en volgens de statistieken komt daarin de komende 

paar jaar nog geen verandering. Naast de gevolgen van de 

bezuinigingen op Passend onderwijs raken door de krimp 

steeds meer, vaak jonge, leerkrachten hun baan kwijt. Dit 

aantal loopt inmiddels in de duizenden. Maar wie naar 

de arbeidsmarktstatistieken kijkt ziet een ander beeld. 

Vele duizenden oudere leerkrachten zullen de komende 

jaren met pensioen gaan, terwijl door de negatieve voor-

uitzichten over dreigende werkloosheid de instroom op 

de pabo’s inzakt. Ik roep de minister daarom op nu actief 

arbeidsmarktbeleid te voeren door het mogelijk te maken 

leerkrachten boventallig aan te houden, die straks de open-

staande plaatsen kunnen gaan bezetten.

Dat kost nu meer (we zouden een deel van de anders ont-

stane wachtgeldverplichtingen daarvoor kunnen inzetten), 

maar de voordelen zijn evident. Op korte termijn kunnen 

we, door meer handen in de klassen, een kwaliteitsslag 

maken op zaken als Passend onderwijs en excellentie 

van goede leerlingen. Jonge leerkrachten blijven voor het 

onderwijs behouden en de werkdruk wordt aanzienlijk 

verlicht. De scholen zijn wel verplicht hun boventallige 

leerkrachten in te zetten op vacatures.

Maar ook opleiden moet anders. In 2008 heb ik opgeroe-

pen de pabo’s te sluiten en de opleidingen op drie niveaus 

opnieuw in te richten: een mbo-niveau voor routinematige 

werkzaamheden, een hbo+ niveau voor de leerkracht en 

een academisch niveau voor onderwijsinnovaties. Met de 

academische pabo’s is een start gemaakt (zij hebben wel 

meer dan voldoende aanwas). Laten we in actie te komen 

om een herhaling te voorkomen van de situatie in het 

begin van deze eeuw, toen mbo’ers massaal voor klas kwa-

men te staan.

Lessen uit het verleden kunnen we gebruiken bij het bou-

wen aan onze toekomst. Daar zijn leerkrachten, bestuur-

ders, ouders en schoolleiders dagelijks mee bezig. Laten we 

trots zijn op wat we bereiken in deze uitdagende tijden: 

trots op onze passie, trots op onze scholen, maar vooral 

trots op onze kinderen. Het belooft weer een prachtige AVS-

dag te worden. Ik wens u veel inspiratie. 
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“Natuurlijk doet bezuinigen 

pijn”, zei Van Bijsterveldt 

tijdens het debat. Toch is 

het volgens haar mogelijk: 

bezuinigen en tegelijkertijd 

goed onderwijs bieden aan 

zorgleerlingen in het reguliere 

basisonderwijs. Dat kinderen 

met leerproblemen zo veel 

mogelijk naar een gewone 

school gaan, vindt ook Jeroen 

Dijsselbloem (PvdA) een goed 

streven. Hij vindt het echter 

een zwaktebod dat de minister 

geen duidelijke doelen stelt. 

Hoeveel thuiszitters moeten 

er bijvoorbeeld naar het regu-

liere onderwijs? Ook volgens 

Jesse Klaver (GroenLinks) blijft 

het gissen voor de Kamer wat 

in 2015 bereikt moet zijn met 

het wetsvoorstel.

De coalitiepartijen  kunnen het 

bezuinigingsbedrag van 300 

miljoen niet verantwoorden 

en het gaat ten koste van het 

draagvlak voor Passend onder-

wijs, aldus Boris van der Ham 

(D66). “Er ligt niet eens onder-

zoek aan ten grondslag”. Hij 

riep de onderhandelaars in het 

Catshuis daarom op de bezui-

nigingen op Passend onderwijs 

te verzachten. Jasper van Dijk 

(SP), Dijsselbloem en Klaver 

pleitten voor het afzien van 

de prestatiebeloning voor leer-

krachten ten gunste van Pas-

send onderwijs. “Spelen met 

vuur” noemde Dijsselbloem de 

combinatie van reorganiseren 

en bezuinigen. Elbert Dijk-

graaf (SGP) beschouwt de 

bezuinigingen echter als een 

gegeven. Kathleen Ferrier 

(CDA) is bezorgd over de spook-

beelden die worden opgeroe-

pen rond de bezuinigingen. 

“Ik heb goed geluisterd naar 

50.000 stakende leerkrachten 

in de ArenA, maar ook naar 

leerkrachten die niet heb-

ben gestaakt.” Minister Van 

Bijsterveldt stelt dat ondanks 

de bezuinigingen de klassen 

in het speciaal onderwijs nog 

altijd veel kleiner blijven dan 

in het gewone onderwijs.

Door de bezuiniging verdwij-

nen ook werkplekken voor 

ambulant begeleiders, die zijn 

gespecialiseerd in het bieden 

van zorg aan leerlingen met 

een beperking. Reguliere 

leerkrachten moeten hun 

gespecialiseerde werk over-

nemen. Zijn zij daarvoor wel 

voldoende geschoold?, vroegen 

Van der Ham en Cynthia Orte-

ga-Martijn (ChristenUnie) zich 

af. Dijsselbloem is bang dat dit 

niet goed gaat: “De leerkrach-

ten zijn hier nog niet klaar 

voor.” Ton Elias (VVD) vindt 

dat scholen die specialisten 

nog steeds kunnen inhuren.

Zorgvuldig invoeren
Nog maar vier jaar geleden 

concludeerde de commis-

sie Dijsselbloem dat grote 

onderwijshervormingen ten 

koste gaan van kwetsbare 

leerlingen. Dat dreigt nu weer 

te gebeuren, meent Van der 

Ham. Waarom heeft de minis-

ter eigenlijk zo’n haast met 

haar voorstel? vroegen Ortega-

Martijn (ChristenUnie), Dijssel-

bloem en Klaver. Ortega pleit 

voor een proefperiode. Volgens 

SGP-woordvoerder Dijkgraaf 

is een zorgvuldige invoering 

van groot belang. “De minister 

moet ingrijpen als het fout 

gaat.”

Stemmingen
Uiteindelijk stemden PvdA, 

GroenLinks, ChristenUnie, SP 

en D66 – een minderheid in 

de Kamer – tegen het wets-

voorstel Passend onderwijs. 

Ook werd er gestemd over 

diverse moties en amende-

menten. Aangenomen werd 

bijvoorbeeld een amendement 

dat bij het vaststellen van 

het ondersteuningsplan het 

samenwerkingsverband zoveel 

mogelijk recht moet doen aan 

het door de school gewenste 

ondersteuningsprofi el. Ook 

een motie om krimpregio's 

extra ondersteuning te bieden 

bij de invoering van Passend 

onderwijs kon rekenen op 

goedkeuring van de Kamer. 

Verder kunnen scholen het 

ontwikkelingsperspectief pas 

vaststellen na ‘op overeenstem-

ming gericht overleg met de 

ouders’. Er komt een lande-

lijke (tijdelijke) geschillencom-

missie voor geschillen tussen 

het bevoegd gezag van scholen 

en de ouders over toelating, 

verwijdering en het ontwik-

kelingsperspectief. Bestuur-

ders kunnen bij wanbeleid 

op non-actief gesteld worden. 

En de twee epilepsiescholen 

in Nederland krijgen de mid-

delen voor ambulante begelei-

ding jaarlijks via een aparte 

beschikking toegekend. Een 

motie om het geld voor pres-

tatiebeloning te gebruiken om 

de bezuiniging te verzachten 

werd verworpen.

De onderwijsbonden, waar-

onder de AVS, beraden zich 

over nieuwe – ludieke – acties 

rondom de behandeling van 

het wetsvoorstel Passend 

onderwijs in de Eerste Kamer. 

Kijk voor een uitgebreide 

reportage over de staking van 

6 maart op pagina 34.

ondanks massale staking

Tweede Kamer stemt in met 
bezuinigingen op Passend onderwijs
Ondanks de massale staking, ludieke acties op veel scholen, ingezonden brieven, veel kritiek van de 

oppositiepartijen en ander protest is een meerderheid in de Tweede Kamer – PVV, VVD, CDA en SGP – ervan 

overtuigd dat Passend onderwijs kan samengaan met een bezuiniging van 300 miljoen euro. Dat blijkt uit de 

behandeling van het wetsvoorstel begin maart.

Een van de 50.000 stakers 
tijdens de manifestatie in de ArenA 
op 6 maart
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mobiliteit stimuleren

‘Dynamiek op arbeidsmarkt po beperkt’
De dynamiek op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs is beperkt. De meeste medewerkers blijven in de 
sector werken: ze willen graag dichtbij huis een baan en een vast team. De sector biedt ruimte om werk en zorg 
goed met elkaar te combineren en scholen houden graag hun medewerkers vast. Dit stimuleert de mobiliteit 
echter niet, blijkt onder meer uit de 'Analyse instroom en doorstroom primair onderwijs’ van Regioplan, op 

verzoek van de sociale partners primair onderwijs. CAOP Research begeleidde het onderzoek.

voortbouwen op kennis en ervaring nsa

Nieuwe registerorganisatie voor 
schoolleiders op komst
In het voorjaar van 2012 werken de AVS, AOb, CNVO en PO-Raad aan de komst 

van een onafhankelijke registerorganisatie voor schoolleiders in het primair 

onderwijs. Daarbij wordt voortgebouwd op de ervaring en kennis die is 

opgebouwd met de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). De intentie is 

dat de nieuwe organisatie in augustus 2012 van start gaat.

De vier organisaties vinden 

het van groot belang dat ook 

schoolleiders systematisch 

werken aan hun professio-

nalisering. De activiteiten in 

NSA-verband hebben uitge-

wezen dat deze visie wordt 

gedeeld door schoolleiders. 

De bedoeling van de beoogde 

intensivering en verbreding 

van professionalisering van 

schoolleiders is dat dit in 

positieve zin bijdraagt aan 

versterking van de kwaliteit 

van het onderwijs.

Het komt er nu op aan om een 

brede, op elkaar afgestemde 

inspanning te leveren door 

de organisaties gezamenlijk, 

zodat méér schoolleiders 

in het po werk maken van 

transparanter maken van de 

scholingsmarkt en aan mid-

delen en mogelijkheden, zodat 

hun professionalisering. 

Dat kan alleen wanneer de 

direct betrokkenen vormge-

ven aan het actualiseren van 

bekwaamheidseisen, aan het 

kan worden toegewerkt naar 

het instellen van een nieuw 

schoolleidersregister dat voort-

bouwt op het register dat bin-

nen de NSA al is ontwikkeld.

Met de NSA is veel  ervaring, 

kennis en  expertise opge-

bouwd over professionali-

sering van schoolleiders en 

over registratie. Deze basis 

dient te worden benut: met 

verbeterde kracht doorzet-

ten is immers beter dan 

totaal iets nieuws beginnen, 

menen de vier organisaties. 

Ook dienen de reeds geregis-

treerde schoolleiders geen 

hinder, en waar mogelijk 

zelfs ‘profi jt’ te hebben van 

overzetting naar een nieuwe 

constellatie. De AVS, AOb, 

CNVO en PO-Raad willen 

toewerken naar een orga-

nisatie die onafhankelijk 

is, met een nieuwe naam, 

een heldere positionering 

en scherp geformuleerde 

taakopdracht. Dit voorjaar 

komen de vier organisaties 

in een aantal stuurgroep-

bijeenkomsten bijeen. De 

bedoeling is beslissingen te 

nemen die ertoe leiden dat 

de nieuwe organisatie in de 

zomer van 2012 van start 

gaat. 

d e  r e e d s  g e r e g i s t r e e r d e  s c h o o l -
l e i d e r s  d i e n e n  g e e n  h i n d e r ,  e n 
w a a r  m o g e l i j k  z e l f s  ‘ p r o f i j t ’  t e 
h e b b e n  v a n  o v e r z e t t i n g  n a a r  e e n 
n i e u w e  c o n s t e l l at i e

Scholen zouden de mobiliteit 

kunnen bevorderen door 

bijvoorbeeld te werken met 

regionale mobiliteitscentra 

en vervangingspools. Of door 

sterker de baanmogelijkhe-

den in het voortgezet onder-

wijs, middelbaar beroeps-

onderwijs en in andere 

regio's onder de aandacht 

te brengen. Dat kan al op de 

pabo beginnen, menen de 

onderzoekers.

Door de leerlingendaling, de 

bezuinigingen en de invoe-

ring van Passend onderwijs 

verandert de regionale onder-

wijsarbeidsmarkt sterk en 

staat ook onder grote druk. 

Daarnaast gaat de komende 

jaren een toenemend aantal 

leerkrachten en schoolleiders 

met pensioen. Deze factoren 

zijn voor de sociale partners 

aanleiding geweest om meer 

inzicht te willen hebben in 

hoe de mobiliteit in het po is 

te versterken. In de analyse 

worden daarom voorstellen 

gedaan om de mobiliteit te 

verhogen. 

Download het onderzoek op 

www.sboinfo.nl.

7k ader prim air m a art 2012



ac tueel 

groei van uitgaven door loon- en prijsbijstellingen en bewuste beleidskeuzes

Minister nuanceert SCP-rapport
Minister van Bijsterveldt heeft in een beleidsreactie nuanceringen aangebracht bij het omstreden SCP-

rapport ‘Waar voor ons belastinggeld?’, waarin gesteld wordt dat de kosten per leerling zijn toegenomen, 

maar dat dit over het algemeen niet heeft geleid tot meer doeltreffendheid en betere onderwijskwaliteit. 

Volgens de minister komt groei van de uitgaven deels voor rekening van loon- en prijsbijstellingen en 

bewuste beleidskeuzes, zoals de klassenverkleining in het primair onderwijs.

Van Bijsterveldt wijst op de 

kwaliteitsverbeteringen van 

de afgelopen jaren in het 

onderwijs, maar erkent dat 

er ruimte is voor meer verbe-

tering. Het kabinet weegt de 

bevindingen over de ontwik-

keling van de onderwijskwa-

liteit echter niet op dezelfde 

manier als het SCP.

Volgens de minister is de 

groei van onderwijsuitgaven 

grotendeels het gevolg van 

loon- en prijsbijstellingen en 

bewuste keuzes. Van Bijster-

veldt: “Zo lang het onderwijs 

georganiseerd blijft zoals 

het nu is, dan is (een deel) 

van de groei van de uitgaven 

onontkoombaar. Zowel in 

het primair als voortgezet 

onderwijs komt ongeveer 

40 procent van de groei van 

de uitgaven voor rekening 

van loon- en prijsbijstellin-

gen. Met de extra middelen 

in 2001 (Van Rijn) en 2007 

(het Actieplan Leerkracht) 

loopt het onderwijs de eer-

der opgelopen achterstand 

op de marktsector (deels) 

in. Dit was van belang om 

het onderwijs als werkgever 

 aantrekkelijk te houden.”

Daarnaast is een deel van de 

groei van de uitgaven een 

bewuste keuze geweest. Van 

Bijsterveldt: “Voor het po 

komt de groei van de begro-

ting voor ongeveer 35 pro-

cent door beleid, waarvan het 

verkleinen van klassen het 

meest in het oog springend 

is. In het vo komt de groei 

van de begroting voor onge-

veer 30 procent door beleid, 

zoals gratis schoolboeken en 

het beperken van voortijdige 

schooluitval.”

Moeilijk meetbaar
Volgens de minister lenen 

arbeidsintensieve publieke 

diensten zoals het onderwijs 

zich ook minder voor pro-

ductiviteitsgroei dan de 

marktsector (Wet van Bau-

mol) en is productiviteitsme-

ting voor de publieke sector 

– in tegenstelling tot de 

marktsector – inherent moei-

lijk. Ook kennen indicatoren 

hun tekortkomingen. Zo zegt 

bijvoorbeeld de behaalde 

Cito-score niet alles over 

de geleverde inspanningen 

van leerkrachten en heeft 

het onderwijs te maken met 

extra taken (zoals bevorderen 

burgerschap) die niet direct 

terug zijn te zien in leerling-

prestaties op bijvoorbeeld 

taal en rekenen.

Tot slot wijst de minister op 

de huidige initiatieven om 

tot verdere verbeteringen 

van de arbeidsproductiviteit 

te komen (slimmer werken), 

zoals het experiment ‘Slim fi t’.

Het kabinet vindt het wen-

selijk dat de zoektocht naar 

productiviteitsverbeteringen 

door gaat. “Schoolbesturen, 

schoolleiders en leerkrachten 

hebben hierin een speciale 

verantwoordelijkheid.” Maar 

productiviteitsverbetering 

moet geen synoniem zijn 

voor verhoging van de werk-

druk: het gaat om het slim-

mer en beter benutten van 

tijd en middelen, aldus de 

minister. 

Minister Van Bijsterveldt en het kabinet wegen de bevindingen over 
de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit niet hetzelfde als het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP).

internationale pabo

Stenden start specialisatie 
Internationaal
In september 2012 start Hogeschool Stenden met de 
specialisatie ‘Internationaal’ van de opleiding tot leraar 
basisonderwijs.

De opleiding is geheel in het Engels en leidt op tot juf of meester 

op internationale en Nederlandse basisscholen. De opleiding 

werkt met delen uit de belangrijkste curricula van internationale 

scholen. Hierdoor wordt er uitgebreid aandacht besteed aan bij-

voorbeeld wereldburgerschap en zijn pabo-studenten verplicht 

om een half jaar onderwijs te volgen bij een van de partners in 

Zweden, Denemarken of Noorwegen. In Scandinavië zullen de 

studenten ook stagelopen.

De Stenden Hogeschool kwam onlangs in opspraak omdat enkele 

opleidingen geheel in het buitenland gevolgd werden. Voor een 

Nederlands diploma moet echter een kwart in Nederland gevolgd 

zijn. Inmiddels heeft de hogeschool maatregelen genomen. 

8



actueel ac tueel 

uitslag

Gemiddelde Citoscore: 536
Deelnemende scholen hebben onlangs de uitslagen van de Citotoets ontvangen. 

In 2012 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 536. 

Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg 

en havo. De adviezen op basis van de Citotoets laten eenzelfde beeld zien als 

voorgaande jaren.

In de leerlingrapporten wordt 

op basis van de standaardscore 

een onafhankelijk advies gege-

ven over de mogelijkheden van 

een leerling in de diverse brug-

klastypen. De adviezen verto-

nen al jaren hetzelfde beeld. 

Wel zijn er de laatste twee jaar 

aanwijzingen dat de prestaties 

op de onderdelen taal en reke-

nen licht stijgen.

Verschillen jongens en 
meisjes
Net als in voorgaande jaren 

halen jongens gemiddeld 

iets hogere standaardsco-

res dan meisjes. Jongens 

en meisjes presteren op de 

diverse onderdelen van de 

Eindtoets (gemiddeld geno-

men) duidelijk verschillend. 

Net als in 2011 scoren meisjes 

gemiddeld hoger bij Taal. Bij 

Rekenen-Wiskunde en Studie-

vaardigheden is het verschil 

tussen jongens en meisjes 

vrij stabiel. Jongens scoren op 

deze onderdelen hoger dan 

meisjes, al is er bij Studievaar-

digheden nauwelijks sprake 

van een verschil.

Op alle onderdelen scoren 

vroege leerlingen hoger dan 

de overige leerlingen. Meer 

meisjes dan jongens zijn een 

vroege leerling.

Geen enkel kind heeft alle 

200 opgaven op het gebied 

van Taal, Rekenen-Wiskunde 

en Studievaardigheden goed 

beantwoord. Drie kinderen 

hebben slechts één fout 

gemaakt in de toets. In totaal 

hebben 4.349 kinderen een 

standaardscore van 550 

behaald. Deze leerlingen heb-

ben in totaal 15 of minder 

fouten gemaakt in de 200 

opgaven.

Problemen met afname
Direct na de afname van de 

Citotoets tot ver in febru-

ari stroomden bij de AVS 

tientallen klachten binnen 

over de problemen rond de 

afname van de digitale vari-

ant van de Eind- en Niveau-

toets. Het ging hierbij om 

inlogproblemen, uitval van 

het systeem en de onbereik-

baarheid van Cito op het 

moment dat de problemen 

zich voordeden. Ook wijst 

men op de invloed van de 

onrust die de problemen 

teweeg brachten (onderbre-

kingen, opnieuw maken, 

et cetera) op de betreffende 

(zorg)leerlingen en de rest 

van de klas. Sommige scholen 

eisen een fi nanciële schade-

loosstelling voor de inzet van 

extra personeel rondom de 

problematische (latere) afna-

me of willen een statement 

maken door de – kostbare – 

toetsen niet te betalen. Velen 

twijfelen door de rommelige 

omstandigheden waarin de 

toets gemaakt is ook aan de 

validiteit van de opbrengsten 

en het oordeel/de interpreta-

tie daarvan door de inspectie.

De AVS heeft de klachten ver-

zameld en gaat hierover op 

korte termijn in gesprek met 

Cito. 

kandidaten aanmelden

Verkiezing Leraar 
van het Jaar

In het kader van de Dag van de Leraar wordt ook in 2012 
weer de verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. Tot 
en met vrijdag 13 april kan iedereen zijn of haar favoriete 
leerkracht aanmelden voor de titel.

Naast leerkrachten, schoolleiders, onderwijspersoneel en onder-

steunend personeel kunnen ook leerlingen en ouders kandida-

ten voordragen. Uit alle aanmeldingen kiest een deskundige jury 

een winnaar voor het primair onderwijs, het voortgezet onder-

wijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Zij zijn een jaar lang 

ambassadeur voor alle leerkrachten in Nederland. 

Ga naar www.deleraarvanhetjaar.nl.

programma school aan zet

Kwaliteit en opbrengsten 
verbeteren

Via het driejarige programma School aan Zet kunnen 
schoolbesturen en scholen kosteloos advies krijgen om 
in beeld te brengen wat er nodig is om de kwaliteit en de 
opbrengsten van het onderwijs verder te verbeteren. 

Po- en vo-besturen bepalen zelf hoe zij het geld uit de prestatie-

box willen gebruiken en welke ondersteuning zij daarvoor wil-

len inkopen. School aan Zet – gefi nancierd door OCW –  helpt bij 

het vinden van de noodzakelijke expertise of ondersteuning en 

brengt scholen bij elkaar om van en met elkaar te leren. 

Aanmelden voor de eerste tranche is mogelijk tot en met 10 april 

aanstaande: www.schoolaanzet.nl.
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accent op verhoging kwaliteit peuterleiding 

Afspraken met G37 over aanpak taalachterstand 

Wethouders van de 37 grootste gemeenten en minister Van Bijsterveldt hebben onlangs afspraken gemaakt 

om taalachterstand bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken. 

40 procent spreekt van onacceptabele druk

Vooral leerkrachten in drie grote steden 
ervaren zeer hoge werkdruk
Van de leerkrachten in het primair onderwijs ervaart 84 procent de werkdruk 

als hoog of zelfs zeer hoog, van de leerkrachten in het voortgezet onderwijs 

78 procent. Vier op de tien leerkrachten vindt de eigen werkdruk niet acceptabel.

De minister verdeelt de komen-

de jaren extra geld over de G4 

en G33 voor kwaliteitsverbete-

ring en capaciteitsuitbreiding 

van voor- en vroegschoolse 

educatie (vve), schakelklassen 

en zomerscholen: in 2012 gaat 

het om 70 miljoen en vanaf 

2013 om 95 miljoen euro per 

jaar. Dit komt bovenop het 

bestaande budget van 261 

miljoen euro, dat jaarlijks over 

alle onderwijsachterstandsge-

meenten wordt verdeeld. Elke 

gemeente heeft afzonderlijk 

concrete afspraken gemaakt 

met Van Bijsterveldt over 

inspanningsverplichtingen en 

kwaliteitsverhoging in de peri-

ode 2012-2015. 

Met de G37 is afgesproken 

dat zij zich zullen inspannen 

om het taalniveau van de 

pedagogische medewerkers 

te verhogen tot niveau 3F. 

Daarnaast is afgesproken dat 

het aantal hbo-gekwalifi ceerde 

begeleiders op de vve-locaties 

wordt verhoogd. Van Bijster-

veldt: “Het accent ligt op de 

verhoging van de kwaliteit van 

de leidsters. Daarnaast wordt 

het aantal plaatsen uitge-

breid.” Naast investeringen in 

vve, gebruiken veel gemeenten 

en scholen de extra middelen 

voor extra leertijd voor leerlin-

gen met een taalachterstand 

in het basisonderwijs. Met de 

gemeenten worden ook afspra-

ken gemaakt om de ouders 

van de doelgroepleerlingen te 

betrekken bij het werken aan 

de taalontwikkeling van hun 

kinderen. 

De inspectie gaat na of de 

37 grootste gemeenten er vol-

doende in slagen om taalach-

terstand bij jonge kinderen in 

een vroeg stadium aan te pak-

ken. Daartoe is in 2011 al een 

nulmeting uitgevoerd. In 2013 

en 2015 wordt opnieuw een 

bestandsopname uitgevoerd. 

Op onderwijsinspectie.nl staan 

de gemeentelijke vve-rapporten 

en de locatierapporten, waar-

mee het landelijke beeld te ver-

gelijken is met afzonderlijke 

gemeenten of locaties. 

Met name leerkrachten in 

Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam en docenten die 

al wat langer werken in de 

klassen 4/5 havo en 4/5/6 

vwo ervaren een (zeer) hoge 

werkdruk. Dit blijkt uit onder-

zoek van DUO Onderwijson-

derzoek, een onafhankelijk 

onderzoeksbureau.

Oorzaken van de hoge 

werkdruk zijn volgens DUO 

Onderwijsonderzoek met 

name de niet-lesgevende 

taken (correctiewerk, verga-

deringen, de begeleiding van 

zorgleerlingen, mentoruren, 

et cetera), de beperkte moge-

lijkheid voor leerkrachten om 

de eigen werkzaamheden te 

kunnen plannen/vormgeven 

en de (fysieke, mentale en 

emotionele) belasting van het 

werk. In het po blijkt ook de 

manier waarop op de school 

leiding wordt gegeven een 

belangrijke oorzaak te zijn van 

door de leerkrachten ervaren 

werkdruk.

De hoge werkdruk heeft 

verschillende negatieve effec-

ten: circa één op de vier leer-

krachten heeft gezondheids-

klachten die vermoedelijk te 

wijten zijn aan het werk en 

één op de drie leerkrachten 

geeft aan ’s ochtends vaak niet 

uitgerust voor de klas te staan.

DUO Onderwijsonderzoek 

heeft de werkdruk die in 

het onderwijs wordt ervaren 

afgezet tegen die in andere 

sectoren. Daaruit blijkt dat 

het onderwijs erg hoog scoort. 

Zo zegt maar 15 procent van 

de medewerkers in de gezond-

heidszorg dat de werkdruk te 

hoog is. Bij de overheid is dat 

met 12 procent nog lager.

Onderwijsstaatssecretaris 

Zijlstra laat de regeldruk op 

de werkvloer onderzoeken. 

In mei 2012 hoopt hij de 

resultaten bekend te kunnen 

maken. 

Het onderzoek is te downloa-

den via www.duo-onderwijs

onderzoek.nl.

De AVS deed enige tijd gele-

den onderzoek naar de werk-

druk onder schoolleiders in 

het basis- en speciaal onder-

wijs, waaruit blijkt dat ook zij 

een behoorlijke – toenemende  

– werkdruk ervaren; voor 

bijna de helft is die zelfs fors 

te noemen. Daarover is gepu-

bliceerd in Kader Primair 5, 

januari 2012 (pag. 5). Het vol-

ledige onderzoek is te vinden 

op www.avs.nl/vereniging/

meepraten/scholenpanel.
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Over het thema 

Het grote aantal vrouwelijke leerkrachten in 

het primair onderwijs is een feit. Men kan 

er van alles van vinden, maar het lijkt er 

vooralsnog niet op dat het tij gaat keren en 

enorme hoeveelheden mannen de scholen 

zullen bevolken. Desalniettemin zijn er 

interessante vragen te stellen. Want hoe is het 

bijvoorbeeld zo ver gekomen? De forse stijging 

van het aandeel vrouwen begon eigenlijk pas 

in de jaren tachtig, met het optellen van de 

kleuterjuffen bij het leerkrachtenbestand. 

Ook economische en maatschappelijke 

factoren die een rol hebben gespeeld bij 

de feminisering van het onderwijs komen 

uitgebreid aan bod in het eerste thema-artikel.

Je kunt je ook afvragen hoe ‘erg’ die 

feminisering van het onderwijs nu eigenlijk is. 

Geregeld verschijnen berichten in kranten en 

opiniebladen met als strekking dat vrouwelijke 

leerkrachten debet zijn aan de achterblijvende 

ontwikkeling van jongens. De redactie 

van Kader Primair koos bewust voor een 

ander geluid. Dat jongens achterblijven 

ten opzichte van meisjes gaat niet op voor 

de basisschoolperiode, betogen twee 

hoogleraren in het tweede verhaal.

Het derde artikel zoomt in op de opleidingen. 

Aangezien een meer gemengde werkvloer 

voor iedereen wenselijk blijft, doen pabo’s 

hun best jongens te trekken en te behouden, 

maar wat vinden de jongemannen zelf van 

deze initiatieven? Tot slot een verhandeling 

over aansturingsverschillen: geeft een man 

anders leiding dan een vrouw? Vooroordelen 

en stereotypen worden besproken en getoetst.

thema  feminisering

o o r z a k e n  v a n  f e m i n i s e r i n g  i n   h e t  o n d e r w i j s

Vrouwen zijn in het onderwijs al met velen en 

het worden er nog meer. Pas na 1980 nam hun 

aantal een grote vlucht. Hoe is die feminisering 

tot stand gekomen? Onderwijssocioloog Marc 

Vermeulen noemt emancipatie als belangrijkste 

oorzaak. “Meisjes kregen steeds meer de kans 

om door te studeren en kozen daarbij vaak voor 

het onderwijs.” tekst jaan van aken

‘Een mooi beroep
voor een meisje’
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o o r z a k e n  v a n  f e m i n i s e r i n g  i n   h e t  o n d e r w i j s

Wie een basisschool binnenstapt, herkent het beeld: lokaal 

na lokaal staat er een vrouw voor de klas. De enige mannen 

op school zijn vaak de schoolleider, de conciërge of een van 

de almaar schaarser wordende mannelijke leerkrachten; 

in 2010 bedroeg hun aandeel nog maar zo’n 15 procent. In 

fte’s gemeten ligt dat percentage overigens hoger, omdat 

mannen vaker fulltime werken. Door pensionering van 

mannelijke leerkrachten en het lage aantal jongens dat 

afstudeert aan de pabo – dat cijfer schommelt rond de 12 á 

13 procent de laatste jaren – zullen er op termijn nog min-

der mannen voor de klas te zien zijn.

De grootschalige vervrouwelijking van het onderwijs is 

nog niet zo heel lang gaande. Het aandeel vrouwen nam 

aanvankelijk geleidelijk toe. Van 33 procent in 1900, via 

52 procent in 1960 en 50 procent in 1970 naar 45 pro-

cent begin jaren tachtig van de vorige eeuw. “Vrouwen 

kozen in de jaren vijftig het beroep van onderwijzeres 

voornamelijk omdat ze graag met kinderen wilden wer-

ken. Bij mannen domineerden pragmatische motieven, 

waarbij 16 procent koos voor het antwoord ‘wist niets 

anders’.” Dat beschrijft Mineke van Essen, onderwijs-

historica en emeritus hoogleraar genderstudies aan 

de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), in haar boek 

‘Kwekeling, tussen akte en ideaal. De opleiding tot 

onderwijzer(es) vanaf 1800’. Bovendien heette lesgeven 

‘een mooi beroep voor een meisje’, omdat het zowel een 

goede voorbereiding op, als een geaccepteerd alternatief 

voor het huwelijk en moederschap was. Dat staat in een 

artikel van Van Essen en Greetje Timmerman, hoogle-

raar aan de faculteit Gedrag en Maatschappij van de 

RUG (2004, Pedagogiek).

Marc Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie aan de 

Universiteit van Tilburg, legt uit dat Nederlandse meisjes 

van oudsher bibliothecaresse, schooljuf, maatschappelijk 

werkster of verpleegkundige werden. “Het doel was dat 

de opleiding bijdroeg aan de opvoeding en de zorg voor 

het gezin.” Maar vrouwen werkten veelal niet lang. Tot 

1955 was het zelfs wettelijk vastgelegd dat vrouwelijke 

onderwijzeressen ontslag kregen zodra ze trouwden. 

“Lange tijd was de man kostwinner en werkte zijn vrouw 

niet”, aldus Vermeulen.

Alternatieven Ook voor veel mannen was het ove-

rigens tot de jaren zestig niet gebruikelijk om door te 

leren, weet Vermeulen. Vanaf dat moment nam het aan-

tal opleidingen enorm toe. “Jongens kregen veel meer 

alternatieven. Met bijvoorbeeld een administratieve 

opleiding was meer te verdienen. Dat zorgde ervoor dat 

lerarenopleidingen feminiseerden. Vrouwen kozen juist 

steeds vaker voor de kweekschool.”Onderwijzeres deelt schoolmelk uit, omstreeks 1960. 
Foto: Collectie Nationaal Onderwijsmuseum

‘ l e s g e v e n  h e e t t e  ‘e e n 
m o o i  b e r o e p  vo o r 
e e n  m e i s j e ’ ,  o m d at 
h e t  zow e l  e e n  g o e d e 
vo o r b e r e i d i n g  o p,  a l s 

e e n  g e a c c e pt e e r d  a lt e r n at i e f 
vo o r  h e t  h u w e l i j k  e n  m o e d e r-
s c h a p  wa s ’

Mineke van Essen, onderwijshistorica en emeritus hoogleraar 
genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

‘Een mooi beroep
voor een meisje’
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economische ontwikkeling, dus alle 

werkkrachten moesten gemobili-

seerd worden.”

Grote vlucht Pas na 1980 heeft 

de vervrouwelijking van het onder-

wijs in Nederland vol doorgezet. 

“Vóór de invoering van de Wet op 

het Basisonderwijs in 1985, waar-

mee kleuter- en lager onderwijs 

bijeen werden gevoegd, werkten er 

op de lagere scholen nog 10 procent 

meer mannen dan vrouwen’, aldus 

Timmerman en Van Essen. Van Essen 

vindt de toename deels een optische 

kwestie. “Op de kleuterschool werk-

ten eigenlijk alleen maar vrouwen. 

Daardoor ging na de fusie in één 

klap het percentage vrouwen gigan-

tisch omhoog.” (zie cijfers)

Eind jaren tachtig stelde de overheid 

vast dat er op termijn personeelste-

korten in het onderwijs dreigden. 

Het streven was daarom om jonge 

vrouwen fulltime aan te stellen. Overheidsmaatregelen als 

ADV en FPU hadden tot doel het werken in het onderwijs 

aantrekkelijker te maken en de verwachting was dat het 

ook nieuwe werkgelegenheid zou scheppen. In de praktijk 

bleek dat de aangetrokken vrouwen vooral parttime wilden 

werken. Volgens Vermeulen is het moeilijk vrouwen full-

time aan de slag te krijgen, doordat het onderwijs de enige 

sector is waar je parttime kunt werken zonder inkomensver-

lies. “In veel organisaties komen parttimers niet in aanmer-

king voor promotie naar hogere functies, daardoor zie je 

dat het salaris per uur daalt ten opzichte van fulltimers. In 

het onderwijs verdient elke leerkracht met hetzelfde aantal 

dienstjaren hetzelfde salaris.”

Emancipatie De onderwijssocioloog ziet geen econo-

misch motief achter de toename van vrouwen in het onder-

wijs na 1980. Vermeulen: “Het loonniveau was in de jaren 

tachtig niet zodanig laag dat er een tweede inkomen nodig 

was om rond te komen.” De belangrijkste reden is voor hem 

de emancipatie van vrouwen. “Meisjes kregen steeds meer 

de kans om door te studeren en kozen daarbij vaak voor het 

onderwijs.”

Tegelijkertijd kende Nederland een poldervariant van de 

emancipatiegolf. “We emancipeerden wel, maar niet zo 

heel sterk. Vrouwen maakten weliswaar een inhaalslag in 

opleidingsniveau, maar ze sloegen aarzelend de weg naar 

de arbeidsmarkt in. Daarom werkten en werken ze vaak 

parttime en hebben mannen de hoofdbaan.” Vrouwen in 

het primair onderwijs zitten toch in een traditioneel rolpa-

troon, vindt hij. “Een parttime baan in het onderwijs is rela-

tief makkelijk te combineren met het moederschap, omdat 

werktijden en schooltijden samenvallen.”

Groepsfoto leerkrachten, Scheveningen, circa 1935. Tot 1955 was het wettelijk vastgelegd dat vrouwelijke 
onderwijzeressen ontslag kregen zodra ze trouwden. Foto: Collectie Nationaal Onderwijsmuseum

‘ n e d e r l a n d s e  m e i s j e s 
w e r d e n  v a n  o u d s h e r 
b i b l i ot h e c a r e s s e , 
s c h o o l j u f,  m a at -
s c h a p p e l i j k  w e r k s t e r 

o f  v e r p l e e g k u n d i g e .  h e t  d o e l 
w a s  d at  d e  o p l e i d i n g  b i j d r o e g 
a a n  d e  o p vo e d i n g  e n  d e  z o r g 
vo o r  h e t  g e z i n ’

Marc Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie aan 
de Universiteit van Tilburg

Het onderwijs vervrouwelijkt sneller dan andere sectoren. 

Dat komt volgens Van Essen omdat het primair onderwijs 

de eerste maatschappelijke sector was waar mannen en 

vrouwen op gelijke voet naast elkaar werkten. “Al vanaf 

halverwege de 19e eeuw, dus alleen al vanwege die traditie 

is het begrijpelijk dat het aandeel vrouwen hier vanaf de 

jaren zestig sterker toenam dan in andere sectoren.” Vrou-

wen maakten in de die jaren een inhaalslag in het maat-

schappelijk leven. “Dat had allerlei oorzaken: economische 

groei, gelijke rechten op onderwijs en arbeid en moeders 

mochten meer dan uitsluitend voor kinderen en gezin 

zorgen. Daardoor kwamen er meer vrouwen in het onder-

wijs terecht.” Ze wijt dat niet alleen aan de feministische 

beweging. “Zonder het feminisme zou dat misschien ook 

wel gebeurd zijn, want het was een periode van enorme 
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Vermeulen constateert dat er door de parttimers een 

verborgen arbeidspotentieel is in het onderwijs. “Veel 

leerkrachten zouden meer kunnen werken. En in tijden 

van krapte op de arbeidsmarkt, zoals nu, zie je de aanstel-

lingsomvang ook groeien.” In 2010 werkte iets meer dan de 

helft van de vrouwen fulltime, tegen 38 procent in 2005. 

Tijdens een crisis zie je de populariteit van het onderwijs 

sowieso toenemen. “Industrie en handel zijn sectoren die 

gevoelig zijn voor conjunctuurwisselingen. Daar zijn dan 

minder banen, of er vallen ontslagen. In zo’n situatie kie-

zen mensen voor het onderwijs, dat minder gevoelig is voor 

schommelingen in de economie.”

Status Opvallend vindt Vermeulen dat de status van 

leerkrachten nauwelijks gedaald is sinds de periode van 

‘verjuffi ng’ in de jaren tachtig. Dit terwijl de zogenaamde 

Wet van Sullerot stelt dat de status van een beroep daalt 

naarmate het aandeel vrouwen stijgt. “Uit onderzoek blijkt 

dat de status van een werknemer in het primair onderwijs 

niet gedaald is, ondanks feminisering, parttime-isering en 

de relatief lagere positie van het opleidingsniveau: steeds 

meer mensen zijn hoger opgeleid. Ook beroepen als rechter 

en arts zie je feminiseren en tegelijk hun status behou-

den. Het zou kunnen dat de wet niet meer klopt of dat de 

Nederlandse samenleving moderniseert en vrouwen en 

mannen dezelfde status hebben.”

Zorg Rest de vraag of er parallel aan de feminisering 

steeds meer ‘zorg’ (en meer zorgleerlingen) in de basis-

school zijn gekomen. Of zou er door toename van het 

aantal vrouwelijke leerkrachten wellicht meer etikettering 

van zorgleerlingen zijn? Onderwijshistorica Van Essen: “Dit 

lijkt me een fabeltje. Het percentage zorgkinderen is na de 

Tweede Wereldoorlog gigantisch gestegen, onder invloed 

van tal van factoren: welvaart, differentiatiebehoefte, leer-

plichtstijging. Een cijfervoorbeeld: tussen 1958 en 1970 

steeg het aantal kinderen dat van LOM-onderwijs gebruik 

maakte van nog geen 3.000 naar ruimt 16.000. En van femi-

nisering was toen nog geen sprake.” 

Twee leraren die een test afnemen bij een leerling, St. Louis 
te Oudenbosch, omstreeks 1955. Foto: Collectie Nationaal 
Onderwijsmuseum
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het effect van vrouwelijke leerkrachten in het primair onderwijs

‘Sekse zegt niets 
over kwaliteit’

thema  feminisering

Feminisering van het onderwijs is slecht 

voor jongens. Dat is het beeld dat de 

media vaak schetsen. Aan de hand van vijf 

stellingen zet Kader Primair de feiten en de 

meningen van deskundigen op een rij. 

tekst daniëlla van ‘t erve 

Jongens presteren slechter dan meisjes

In 2010 stelde het ITS, onderdeel van de Radboud Uni-

versiteit Nijmegen, onomstotelijk vast dat de cognitieve versiteit Nijmegen, onomstotelijk vast dat de cognitieve 

prestaties van jongens en meisjes in het basisonderwijs 

nauwelijks van elkaar verschillen. Wel beoordelen nauwelijks van elkaar verschillen. Wel beoordelen 

leerkrachten jongens beduidend zwakker op werkhouding 

en gedrag dan meisjes en verloopt de verdere schoolcarrière 

van jongens minder gunstig. Er gaan veel meer jongens van jongens minder gunstig. Er gaan veel meer jongens 

dan meisjes naar het speciaal onderwijs en in het voorgezet 

onderwijs zitten jongens minder vaak in de hogere school-

types dan meisjes. Jongens doubleren bovendien meer, 

stromen vaker tussentijds af naar een lager schooltype en 

vallen vaker voortijdig uit. “Maar desondanks komen de vallen vaker voortijdig uit. “Maar desondanks komen de 

jongens uiteindelijk in de maatschappij veelal op betere jongens uiteindelijk in de maatschappij veelal op betere 

posities terecht dan meisjes”, vertelt ITS-onderzoeker Geert 

Driessen.

Ook is er geen bewijs dat jongens in de loop der tijd slech-

ter zijn gaan presteren. “Pas sinds vijftien jaar is er in het 

onderwijs veel aandacht voor individuele prestaties van 

leerlingen”, vertelt Gerda Geerdink, associate lector Seksedi-

versiteit in het onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem versiteit in het onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen. “Voorheen lette de inspectie vooral op of 

scholen wel genoeg tijd besteedden aan de basisvakken en scholen wel genoeg tijd besteedden aan de basisvakken en 

Foto: Hans Roggen
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of de einddoelen gehaald werden. Wel weten we dat jon-

gens veertig jaar geleden in het voortgezet onderwijs ook 

vaker bleven zitten dan meisjes.”

Het lijkt alsof de jongens in het voortgezet onderwijs slech-

ter zijn gaan presteren, maar dat komt omdat de meisjes 

het vooral veel beter zijn gaan doen. Jongens zitten name-

lijk nog in dezelfde typen voortgezet onderwijs als twintig 

jaar geleden, zo blijkt uit ITS-onderzoek. Daarvoor was de 

situatie precies omgekeerd: meisjes gingen minder vaak 

naar hogere schooltypen dan jongens en daar maakte nie-

mand zich veel zorgen over. Geerdink: “Dankzij de emanci-

patie zijn steeds meer meisjes gaan studeren en hebben ze 

hun achterstand meer dan goed gemaakt.”

Feminisering van het onderwijs is slecht voor jongens

Absoluut, vinden deskundigen als emeritus hoogleraar 

pedagogiek Louis Tavecchio. Volgens hem begint het pro-

bleem al op de kinderopvang, waar meer dan 90 procent 

vrouw is. De vrouwen belonen vooral meisjesgedrag: stilzit-

ten, rustig zijn en in harmonie samenwerken. Normaal jon-

gensgedrag als bewegen en experimenteren wordt bestraft 

leerlingen, het opleidingsniveau van de ouders en hun 

sociaaleconomische positie veel belangrijkere kenmerken 

om verschillen tussen leerlingen te verklaren.

Marjolein Rietveld, docent aan de Pabo Almere van Win-

desheim Flevoland, toonde vorig jaar samen met onder-

zoekers van de Vrije Universiteit (Amsterdam) opnieuw 

aan dat jongens (en meisjes) evenveel gedragsproblemen 

vertonen bij juffen als bij meesters. Er zijn wel verschil-

len in gedrag: jongens zijn drukker, impulsiever, minder 

geconcentreerd en vertonen meer agressie dan meisjes. 

Maar jongens worden volgens het onderzoek niet de dupe 

van de vervrouwelijking van het onderwijs.

In het speciaal onderwijs zijn jongens weliswaar in de 

meerderheid, maar hun aantal daalt, terwijl het aantal 

probleemmeisjes juist toeneemt. Daarmee ligt een nega-

tieve relatie tussen feminisering van het onderwijs en 

het aantal jongens in het speciaal onderwijs, niet voor de 

hand. “Het enige wat we uit onderzoek weten is dat de 

kwaliteit van de leerkracht bepalend is voor de ontwikke-

ling van leerlingen”, zegt Geerdink. “Kwaliteit heeft niets 

te maken met het geslacht.”

en daarmee doen ze de jongens te kort. Zij raken ongemo-

tiveerd, wat slecht is voor hun sociaalemotionele ontwik-

keling en prestaties. Met als gevolg dat veel meer jongens 

dan meisjes worden verwezen naar het speciaal onderwijs. 

Feminisering van het onderwijs, zo meent Tavecchio, doet 

de schoolloopbaan van jongens al vroeg de das om.

Geerdink reageert: “Deze stelling is nooit wetenschappelijk 

bewezen. Het tegenovergestelde is wel hard gemaakt. In het 

hoger onderwijs, waar relatief veel mannen lesgeven, pres-

teren jongens beduidend slechter dan meisjes.”

Het ITS onderzocht in 2004 in opdracht van het minis-

terie van Onderwijs in hoeverre feminisering van het 

basisonderwijs invloed heeft op de prestaties, houding en 

gedrag van leerlingen en vond geen enkel effect. “Jongens 

presteren niet beter of slechter bij mannelijke leerkrach-

ten en meisjes trouwens ook niet”, aldus Geert Driessen. 

Uit ander ITS-onderzoek in 2006 blijken de etniciteit van 

Jongens hebben mannelijke rolmodellen nodig voor hun 

ontwikkeling

Volgens Tavecchio hebben jongens mannelijke voorbeeld-

functies nodig om te kunnen leren hoe ze zich als man 

moeten gedragen. In de meeste gezinnen is de man minder 

vaak thuis dan de moeder. En met alleen maar vrouwen op 

school, komen de kinderen te weinig in contact met man-

nen. Als het niet lukt om meer mannen voor de klas te krij-

gen, moet het vrouwelijk personeel zich maar mannelijker 

en jongensvriendelijker gaan gedragen, betoogt de emeri-

tus hoogleraar pedagogiek in een artikel op de website van 

het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs 

(EC O3).

Geerdink: “Er is nooit bewezen dat meer mannelijke leer-

krachten leidt tot betere prestaties of meer welbevinden bij 

jongens. Sterker, ik denk dat vrouwen zelfs beter kunnen 

omgaan met lastig gedrag van jongens. Vrouwen reageren 

Gerda Geerdink, associate lector Seksediversiteit in het onderwijs 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

‘e r  i s  n oo i t  b e w e ze n  dat  m e e r  m a n n e l i j k e 
l e e r  k r ac h t e n  l e i dt  tot  b e t e r e  p r e s tat i e s  o f 
m e e r  w e l b ev i n d e n  b i j  j o n g e n s ’
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De afgelopen maand heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op 

de stelling:

Feminisering in het onderwijs 
is géén probleem

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website.

Jokelien Homans van de Meester G. Prop-

school in Lochem: “Oneens. Mannen in 

het onderwijs zijn goed. Ze vervullen een 

identifi catierol voor jongens en gaan de 

‘vertrutting’ tegen. Al kunnen vrouwen daar 

zelf ook al veel tegen doen. Het is geen 

zwart-wit verhaal. Je hebt gelukkig genoeg 

stoere juffen. Een zo veelzijdig mogelijk 

team belicht situaties van meerdere kanten, 

dat is altijd beter.”

Francis Schruer van OBS De Springschans 

in Heiloo: “Oneens. Diversiteit binnen het 

team en de school vind ik in alle opzichten 

uw mening telt  peiling

14%14%14%
deels eens

13%
eens

73%
oneens

in zo’n situatie vaker empathisch, terwijl mannen sneller 

in een machtstrijd raken.”

“Bovendien, wat is een goed mannelijke rolmodel?”, vraagt 

Geerdink zich af. “Want daar zijn de meningen nogal over 

verdeeld: sommige ouders willen een macho als voorbeeld 

met een stoere en hardere aanpak, maar er zijn ook ouders 

die juist een empathische mannelijke leerkracht willen, 

zodat hun kinderen meekrijgen dat mannen ook gevoelig 

zijn en emoties kunnen tonen.”

De groep vrouwelijke leerkrachten is daarnaast ook niet 

gelijk: vrouwen met veel mannelijke eigenschappen 

kunnen wellicht net zo goed een voorbeeld zijn. Leerlingen 

van dezelfde sekse verschillen onderling ook: er zijn jon-

gensmeisjes en meisjesachtige jongens. Geerdink: “Als je 

almaar roept dat jongens zonder mannelijke leerkrachten 

te kort komen in de klas, dan doe je geen recht aan jongens 

die wel houden van lezen en taal. Het beeld bestaat dat alle 

jongens druk zijn, maar in de praktijk gaat het om slechts 

10 procent. Een goede leerkracht houdt rekening met alle 

verschillen die er bestaan tussen leerlingen.”

Jongens hebben juist voordeel van feminisering

Er zijn inderdaad wat voordelen te noemen. Zo vonden 

onderzoekers in Vlaanderen in 2002 geen negatieve gevol-

gen van de feminisering in het voortgezet onderwijs op de 

prestaties en houding van jongens. Ze vonden wel positieve 

gevolgen: jongens met veel vrouwelijke leerkrachten, heb-

ben minder traditionele rolopvattingen en voelen zich 

beter in hun vel.

Daarnaast zijn vrouwelijke waarden belangrijker gewor-

den, de samenleving als geheel is communicatiever en 

verbaler dan voorheen. Voor jongens (en meisjes) kan het 

een voordeel hebben om daar al vroeg mee in aanraking 

te komen. “Het is een groot misverstand dat het onderwijs 

taliger, en daarmee lastiger voor jongens, is geworden door 

de toename van het aantal vrouwelijke leerkrachten”, ver-

telt Geerdink. “De samenleving stelt andere eisen en dus is 

de inhoud van het onderwijs veranderd. Het onderwijs is 

de plek waar je leerlingen voorbereidt op die samenleving. 

Dat betekent dat leerlingen vaardigheden moeten leren om 

daarin goed te kunnen functioneren. Dus dat leerlingen 

bijvoorbeeld leren dat ze in een confl ict meer bereiken 

door erover te praten dan door te vechten of door zich in 

een hoekje terug te trekken.”

Feminisering van het onderwijs is ongewenst

Ja, daar zijn alle deskundigen het wel over eens. Onderwijs 

Geert Driessen is senior-onderzoeker bij 
ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen.

‘ j o n g e n s  p r e s t e r e n  j u i s t  b e t e r 
i n  e e n  g e m e n g d e  k l a s ,  om dat 
ze  z i c h  a a n  d e  m e i s j e s  k u n n e n 
o pt r e k k e n’ 
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g e s c h e i d e n  l e s  lo s t  n i e t s  o p

Jongens en meisjes zouden gescheiden 

wiskunde- en taalles moeten krijgen 

om achterstanden in te lopen. Dit 

proefballonnetje, dat de Besturenraad 

begin dit schooljaar opliet, riep een 

stroom aan reacties op. Zelfs minister 

Van Bijsterveldt reageerde met twee 

nieuwe onderzoeken. Uiteindelijk lijkt het 

een slecht idee voor een niet-bestaand 

probleem.

Het idee is volgens Wim Kuiper, 

voorzitter van de Besturenraad, 

gebaseerd op de nieuwste inzichten in de 

neuropsychologie, waaruit zou blijken dat 

er verschillen zijn in hersenontwikkeling, 

leerstijl en motivatie bij jongens en 

meisjes. Jongens presteren slechter dan 

meisjes en hebben een andere aanpak 

nodig. Gescheiden onderwijs zou volgens 

hem een oplossing kunnen zijn.

Volgens wetenschappers als Jelle Jolles, 

hoogleraar aan de Vrije Universiteit 

(Amsterdam), rijpen de hersenen van 

jongens langzamer dan die van meisjes, 

waardoor ze vooral in de puberteit 

achterstand oplopen. Eveline Crone, 

hoogleraar aan de Universiteit Leiden, 

deed onderzoek naar het puberbrein 

en zet hier grote vraagtekens bij. Harde 

bewijzen levert de wetenschap namelijk 

niet. Sterker nog, de verschillen tussen 

jongens en meisjes zijn volgens haar niet 

zo groot. Bovendien klopt de redenering 

niet met het feit dat jongens jarenlang 

beter presteerden dan meisjes.

Dat jongens slechter presteren dan 

meisjes, lijkt een vaststaand feit, maar 

ITS-onderzoeken wijzen keer op keer 

anders uit (zie ook hoofdverhaal). Jongens 

zijn ietsje beter in rekenen en meisjes in 

taal, maar de verschillen zijn minimaal. 

De sekseverschillen zijn bovendien 

vele malen kleiner dan die naar sociaal 

milieu en etniciteit van leerlingen. Dat 

de schoolloopbaan van jongens minder 

gunstig is, heeft volgens ITS-onderzoeker 

Geert Driessen vooral te maken met hun 

houding en gedrag. Vooral in de puberteit 

lijkt onder groepsdruk bij jongens een 

anti-schoolhouding te ontstaan en 

hebben ze vaker problemen die ze op 

een minder aangepaste manier uiten dan 

meisjes. Gescheiden klassen is volgens 

Driessen geen goed idee. “Internationaal 

onderzoek toont niet eenduidig aan dat 

aparte klassen een positief effect hebben 

op welbevinden of prestaties. Jongens 

presteren juist beter in een gemengde 

klas, omdat ze zich aan de meisjes kunnen 

optrekken.”

Ook Gerda Geerdink, associate lector 

Seksediversiteit in het onderwijs aan de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ziet 

niets in aparte klassen. “Daarmee ga je 

voorbij aan alle andere verschillen tussen 

leerlingen. De sekseverschillen worden 

onnodig uitvergroot.”

Minister Van Bijsterveldt laat nader 

onderzoek doen naar de achterstand van 

jongens en welke didactische aanpak het 

beste zou werken. De resultaten hiervan 

worden nog dit voorjaar verwacht.

van belang. Feminisering is geen keuze. 

Het is een feit, omdat mannen het vak van 

leerkracht po niet willen kiezen. Tijd om 

het vak leerkracht opnieuw te belichten 

vanuit de manneninvalshoek. Dit naar bui-

ten brengen heeft misschien invloed bij de 

beroepskeuze.”

Frans Bendermacher van de Delftsche 

Schoolvereeniging (DSV) in Delft: “Oneens. 

We mogen blij zijn dat nog zoveel vrou-

wen voor een baan in het basisonderwijs 

kiezen, maar jongens moeten zich kunnen 

identifi ceren met mannelijke leerkrachten. 

Ik zou de bovenmatige aandacht voor zorg 

voor kinderen rondom en in de school als 

een struikelblok willen noemen. Daarnaast 

speelt het negatieve imago van de leraren-

baan bij scholieren die op het punt staan 

om te kiezen voor een vervolgopleiding. 

Vrouwelijke leerkrachten bij mij op school 

zeggen dat mannen simpelweg niet kiezen 

voor het onderwijs vanwege de lagere ver-

diensten. De feminisering in het onderwijs 

is jaren geleden al ingezet en zal naar mijn 

stellige overtuiging doorzetten, tenzij de 

salarissen in het onderwijs met minimaal 25 

procent worden opgehoogd.”

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt:

Een afrekencultuur is 
dodelijk voor de onderwijs-
kwaliteit

Ga snel naar www.avs.nl en geeft 

uw mening!

zou een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. Dat 

is met 80 procent vrouwelijke leerkrachten in het basis-

onderwijs niet het geval. Jongens krijgen zo een verkeerd 

beeld van het beroep, met als gevolg dat ook zij niet voor 

een baan in het onderwijs zullen kiezen. 
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pa b o’s  in  a c t ie  vo o r  m eer  m a nn el i j k e  s t u d en t en

Hoe zorg je ervoor dat meer jongens naar de 

pabo gaan en er minder tijdens de opleiding 

afvallen? En wat vinden jongens zelf eigenlijk 

van de initiatieven om ze te halen en te 

behouden? tekst astrid van de weijenberg

Hebben en houden
Jongens binnen halen

‘God, mijn jongen toch! Toneelspeler? Dat is nóg meer armoe. Doe 

een avondschoolopleiding voor onderwijzer, dan heb je altijd een 

keurig hemd aan je lijf en óók nog lange vakanties’. Dat verzucht 

moeder Nijholt in de jaren vijftig als haar zoon Willem ver-

telt dat hij naar de toneelschool wil (uit: ‘Met bonzend hart’, 

Amsterdam 2011). Willem Nijholt volgde haar advies niet 

op, net als veel jongens van de huidige generatie niet kiezen 

voor het basisonderwijs.
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In 2011 bestond de instroom van de opleidingen voor leraar 

basisonderwijs voor slechts 17,6 procent uit mannen (cijfers 

Stamos 2012). Van de instroom valt ook weer een relatief 

groot deel uit. Dat was in 2009 in het eerste jaar 39,3 pro-

cent van de mannen en 25,9 procent van de vrouwen (CAOP 

Research: Paboys in de praktijk, december 2011).

Thijs Wijman (16) kiest net als Willem Nijholt ook liever 

voor het toneel. Hij zit in 4 havo van het Erasmus College in 

Zoetermeer en is op school serieus bezig met loopbaanont-

wikkeling. Het liefst wil hij naar de kleinkunstacademie of 

docent geschiedenis worden. Waarom niet naar de pabo? 

>

Hebben en houden

Tijdens de actiedag ‘Mannen voor de Klas’ (7 november 
2011) stonden op drie basisscholen in Nederland 
45 mannelijke pabo-studenten en 45 mannelijke havo- 
en vwo-scholieren voor de klas. Eén van de deelnemers 
was de St. Dominicusschool in Utrecht. 
Foto: Jorgen Cariss/Hollandse Hoogte

Zijn zus zit er ook. “Ik heb er wel aan gedacht, maar kinde-

ren op de basisschool zijn nog zo klein. Daar moet je ook 

echt lief voor zijn.” Thijs heeft meer met pubers. “Ik vind 

het onwijs gaaf om met pubers om te gaan. Daarom wil ik 

liever lesgeven op de middelbare school. Het basisonder-

wijs is ook niet echt stoer.”

Beroepskeuze begint voor veel jongeren met voorlich-

tingsdagen. Veel initiatieven van pabo’s zijn daarop 

gericht. Ze laten bijvoorbeeld op open dagen jongens hun 

ervaringen vertellen en schuiven mannelijke leerkrachten 

naar voren. Diederik van den Burger (18) uit 6 vwo op het 

Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag heeft er niet 

veel vertrouwen in dat dat werkt. “Ik wist in 4 havo al dat 

ik naar het vwo wilde. Maar ook mijn vrienden waren 

helemaal niet met beroepskeuze bezig. Ze zijn eerst een 

jaartje wat anders gaan doen: werken of reizen. En als ze 

zich het jaar daarna moeten inschrijven, dan gaan alle 

voorlichtingsdagen langs hen heen. Omdat ze niet meer 

op school zitten, waar die informatie binnenkomt.”

Hoe kun je jongens als Thijs, die dus wel affi niteit hebben 

met lesgeven, overtuigen dat ook het basisonderwijs inte-

ressant is? Veel pabo’s doen een poging door eerst barrica-

des weg te nemen. Het groot aantal meisjes op een pabo is 

zo’n barricade. Zo’n hele klas vol meisjes maakt het voor 

Thijs inderdaad niet aantrekkelijk. Dan gaat het de hele 

dag over kleding, weet hij uit ervaring met twee zussen.

Thijs vindt het initiatief dat je bij bijvoorbeeld de Marnix 

Academie in Utrecht ziet om jongens zoveel mogelijk bij 

elkaar in een groep te plaatsen goed. Dat vindt ook Die-

derik: “Stel dat er maar 10 procent jongen is in een klas. 

En je kunt niet goed met hen opschieten. Dan is dat heel 

vervelend. Bovendien, als je klaar bent met je middel-

bare school, dan denk je aan het studentenleven en aan 

feesten. Dan is een beetje goede balans tussen meisjes en 

jongens belangrijk. Ik denk dat zoiets onbewust wel mee-

speelt bij je beroepskeuze.”

In 2008 startten diverse universiteiten met een acade-

mische pabo. Deze lerarenopleiding primair onderwijs 

(Alpo) is niet opgericht om mannelijke studenten te 

‘ h e t  b a s i s o n d e r w i j s  i s  n i e t 
e c h t  s to e r ’
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trekken. Toch was de verwachting dat de opleiding aantrek-

kelijker zou zijn voor jongens dan de pabo. Dat lijkt niet 

uit te komen. Landelijke cijfers zijn er niet, maar de oudste 

Alpo, die van Utrecht (begonnen in september 2008), telt 

drie jongens onder de zestig eerstejaars studenten. In Nij-

megen is dat niet anders.

Diederik denkt dat lesgeven op een basisschool niet echt 

veel intellectuele uitdaging biedt. Hij wil graag naar Leiden 

University College voor een brede Angelsaksisch georiën-

teerde studie met veel geschiedenis, fi losofi e en literatuur. 

Een managementfunctie in het basisonderwijs, zoals zijn 

vader jaren had, zou hij wel meer zien zitten. “Mijn moe-

der werkt ook op een basisschool, maar die staat nog steeds 

voor de klas. Dan had ik liever mijn vaders baan.”

Jongens binnen houden

Heb je de jongens eenmaal binnen, dan vallen ze weer af of 

ze doen het maar heel matig. Het project Meer Mans van de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) moet ervoor 

zorgen dat meer mannelijke studenten goed opgeleid de 

eindstreep halen op de pabo. Meer mans kent verschillende 

Laurens Waardenburg, eerstejaars academische lerarenopleiding 

primair onderwijs (Alpo) in Utrecht: “Op stagescholen krijg ik 

altijd te horen: ‘O, een jongen’. Daar word ik wel eens moe van. 

Ik wil daar niet steeds op aangesproken worden. Ook bij acties 

moet je daarvoor uitkijken, vind ik. Je vervalt ook zo gauw in 

 stereotypen. Hoewel die vaak een kern van waarheid bevatten. 

Op de directeur na (ook een 

cliché) heb ik nog geen mannen 

voor de klas meegemaakt. Maar 

dat maakt mij niet zo veel uit.

Ik hoor mijn medestudenten 

vaak zeggen: ‘Je kunt zo weinig 

met die kleuters’. Ik heb ook 

weinig met kleuters. Moet je 

de onderbouwstage daarom 

afschaffen? Ik denk het niet. 

Maar nu is hij wel erg zwaar, 

want het bindend studieadvies 

is erop gebaseerd.

De theoretische verdieping deed 

mij voor de Alpo kiezen boven 

de pabo. De theorie is een 

belangrijk onderdeel van het 

kunnen lesgeven.

Jongens hebben meer sturing nodig, wordt gezegd. Dat is mis-

schien zo. Maar dan ben je op een academische pabo niet op 

je plek. Heb je hulp nodig, dan moet je dat zelf vragen. Hulp bij 

refl ecteren bijvoorbeeld. Daar had ik inderdaad niet veel affi niteit 

mee. Maar de theorie achter je lessen helpt je daarbij.”

d e  a c a d e m i s c h e  pa b o  t r e k t
n i e t  m e e r  j o n g e n s  d a n  d e 
r e g u l i e r e

De onderbouwstage in het eerste jaar is een zorgpunt voor veel pabo’s. Foto: Hans Roggen

‘ i k  w i l  e r  n i e t 
s t e e d s  o p 
a a n g e s p r o k e n 
w o r d e n  d at  i k  e e n 
j o n g e n  b e n ’

22



Marc Zegers, eerstejaars academische lerarenopleiding primair 

onderwijs (Alpo) in Nijmegen: “Ik kan me niet herinneren dat ik tij-

dens de voorlichtingsdagen op de middelbare school de pabo heb 

gezien. Ik geloof dat ze denken dat de opleiding niet interessant 

is voor vwo’ers. Terwijl toch 20/30 procent van mijn klas een hbo-

opleiding is gaan doen. Maar niemand ging dus naar de pabo. Dat 

heeft te veel het imago van knippen en plakken. Onterecht, zeker 

bij de Alpo. Aan dat imago moet je wel wat doen.

Ik ben hier terecht gekomen na 

een jaar Economie/Informatica 

in Tilburg. Ik doe veel bij de 

scouting en het begeleiden van 

kinderen vind ik heel leuk. Van-

daar dat ik gekozen heb voor de 

pabo. En omdat ik de combinatie 

theorie en praktijk heel nut-

tig vind, koos ik voor de Alpo. 

Dat daar vooral meisjes zitten, 

maakt mij niet veel uit. 

In mijn vriendengroepen uit 

Tilburg of van de middel-

bare school zitten voldoende 

jongens.

Ik kijk uit naar de onder-

bouwstage. Het vak ontwik-

kelingspsychologie, dat we bij 

pedagogische wetenschappen en onderwijskunde aan de univer-

siteit krijgen, concentreert zich erg op kinderen van nul tot zes. 

Daardoor weet je hoe kinderen in die leeftijd zich ontwikkelen, op 

het gebied van spraak, cognitie, motoriek. Een goede voorberei-

ding dus. We hebben die onderbouwstage overigens niet in het 

eerste jaar.

Een universitaire opleiding is wel lastiger, abstracter. Ik geloof wel 

dat jongens daarbij meer sturing nodig hebben. Bijvoorbeeld bij 

het refl ecteren, niet iets wat jongens van nature graag doen. Toch 

merk ik dat kritisch naar jezelf kijken en het stellen van doelen 

voor de volgende les effect heeft.”

thema  feminisering

I n t e r i m m a n a g e m e n t

Deze interimtrajecten kenmerken zich door:

Postbus 90183
4800 RN Breda
T 076 525 88 99
E hrenders@avansco.nl
I www.centrumonderwijsontwikkeling.nl
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onderdelen, zoals meer aandacht voor de koppeling theorie 

en praktijk. Om (mannelijke) studenten meer uit te dagen 

worden ze veel gerichter gevraagd naar de theoretische 

onderbouwing van hun lessen. Een ander onderdeel is 

leren door te refl ecteren. Veel pabo’s besteden daar aan-

dacht aan, omdat met name jongens moeite hebben met 

dit onderdeel.

Ook de onderbouwstage in het eerste jaar is een zorgpunt 

voor veel pabo’s. Zijn het de kleuters waar mannelijke stu-

denten op afhaken? Bij het project Meer Mans is men niet 

zo maar voor afschaffi ng van de onderbouwstage – dan 

kunnen studenten afstuderen zonder dat ze wat geleerd 

hebben over jonge kinderen – maar kijkt men hoe je vooral 

jongens beter voorbereidt op zo’n onderbouwstage.

De Fontys Hogeschool in Venlo besteedt tijdens de lessen 

aandacht aan de verschillen in leerstijl tussen jongen en 

meisjes. Van de 20 procent jongens uit het eerste jaar bleef 

er in het schooljaar 2010/2011 maar eentje over. Locatiedi-

recteur Annigje Primowees: “Daar zijn wij met studenten 

over gaan nadenken. In elke les staan we nu stil bij wat er 

geleerd is, wat is blijven hangen en waarom. Bij geschie-

denis bijvoorbeeld onthouden jongens vaker schema’s, 

meisjes de verhalen. Als docent kun je daar op inspelen. 

Als docent op de pabo, maar ook als student tijdens de sta-

ge. Het werkt dus twee kanten op. Het is niet spectaculair, 

maar het gesprek erover, zorgt wel voor bewustwording. 

En het lijkt te werken. Dit schooljaar hebben we 40 procent 

jongens van de vijftig eerstejaars. Tot nu toe is de uitval 

beduidend minder groot.” 

‘ i n  h e t  j a a r  vo o r a fg a a n d  a a n 
d e  b e r o e p s k e u z e  b e n  j e  v a a k 
a a n  h e t  r e i z e n ,  d a n  m i s  j e  a l l e 
vo o r l i c h t i n g s d a g e n ’

‘ v e e l  m e i s j e s  o p 
s c h o o l  m a a k t 
n i e t  u i t ,  i k  h e b 
o o k  n o g  m ’ n 
v r i e n d e n g r o e p ’
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Aansturingsversch illen
komen boven bij s panning
en druk

thema  feminisering

s c h o o l l ei d er  m/v

Er bestaan geen ‘mannelijke’ of ‘vrouwelijke’ 

stijlen van leidinggeven, maar er bestaan 

wel stereotiepe beelden van hoe mannen en 

vrouwen zich gedragen in leidinggevende 

posities. Zowel mannelijke als vrouwelijke 

schoolleiders blijken gericht op de relatie met 

en tussen teamleden. En sommige schoolleiders 

(m/v) zijn meer gericht op resultaat dan 

anderen.  tekst susan de boer

“Ik vind het belangrijk dat we een gezamenlijke visie en 

een gezamenlijk doel hebben, waarover iedereen heeft 

meegepraat”, zegt Jeannette Kemp, schoolleider van PCBS 

De Polderrakkers in Nieuw-Vennep. “Ik formuleer uitein-

delijk wel het besluit. Maar we voeren dat met elkaar uit, 

we maken samen afspraken. Ik vind ‘dienend leiderschap’ 

belangrijk, ik coach de teamleden en zorg ervoor dat ieder-

een zijn of haar werk kan doen. Er zijn natuurlijk grenzen, 

bepaald door het doel en door wat iemand laat zien.” 

Deze stijl van leidinggeven verschilt niet wezenlijk van 

die van collega Evert Jonker, schoolleider van De Ark, ook 

in Nieuw-Vennep. “Ik vind een goede sfeer belangrijk. Je 

kunt wel besluiten doordrukken, maar daar maak je geen 

vrienden mee. Besluiten neem ik meestal samen met het 

middenmanagement. Soms moet iemand ergens een klap 

op geven, dat ben ik dan. Maar wel met draagvlak. Ik vraag 

me af of het voor de organisatie ertoe doet of de leidingge-

vende een man of een vrouw is.”

Stereotypen De leiderschapsstijlen van deze school-

directeuren verschillen dus niet wezenlijk van elkaar. Dat 

gebeurt ook pas in tijden van crisis en spanning, legt AVS-

coach en mediator Ruud de Sain uit. “De meeste school-

leiders hebben zich via een managementopleiding de tips, 

tricks en tools van het leidinggeven 

eigen gemaakt. In mijn werkerva-

ring als coach zie ik in tijden van 

crisis, druk en spanning verschillen 

in reactiepatronen bovenkomen. 

Leidinggevenden die in zo’n situatie 

min of meer ‘uit balans’ zijn, vallen 

terug op verankerde en zekerheid bie-

dende waardenpatronen. En daarmee op 

individueel herkenbaar, primair leidinggevend 

gedrag. Vrouwen zoeken meer de verbinding, het 

gemeenschappelijke, positioneren zich in de emotie en 
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denkwereld van de ander. Ze hebben meer de neiging uit 

zorg te denken en hechten merkbaar waarde aan de relatie. 

Mannen richten zich in het algemeen meer op resultaat, 

korte termijn, snelle oplossing, tijd en tempo. Individuele 

karakters en levenslijnen brengen uiteraard nuancering.”

Ook Anneke den Bakker, directeur/bestuurder van VPCO De 

Basis in Hoofddorp, denkt dat stereotypen er niet voor niets 

zijn. “Stereotypen bepalen voor een belangrijk deel wat 

leerkrachten verwachten van een vrouwelijke of een man-

nelijke directeur, en ze zijn strenger voor de vrouwelijke. 

Als een vrouwelijke schoolleider voor de inhoud gaat, en 

de teamleden te weinig meeneemt in een bepaald proces, 

dan krijgt ze dat vaak snel terug. Wanneer een mannelijke 

directeur hetzelfde doet, is de reactie: ‘zo zijn mannen nou 

eenmaal’.” Den Bakker volgt met haar zeven vrouwelijke 

en drie mannelijke schooldirecteuren trainingen in Human 

Dynamics. Dat helpt om van de stereotiepe beeldvorming af 

te komen. “Het gaat erom wat je ‘dynamiek’ is. Mensen die 

de onderlinge relatie belangrijk vinden, zullen eerder open 

staan voor feedback op hun functioneren. Het is wel moge-

lijk dat de meeste vrouwen daar meer voor openstaan.” 

Zelf voldoet Den Bakker niet erg aan het stereotype van de 

vrouwelijke leidinggevende. “Ik ben snel, daadkrachtig en 

doortastend. Dat vinden veel mensen moeilijk. De direc-

teuren hebben in het begin aan mijn stijl van leidinggeven 

moeten wennen. Een aantal van hen – mannen én vrouwen 

– is daarover ook met mij in gesprek gegaan. Nu speelt het 

geen rol meer.”

Vrouwen zoeken verbinding Een van de onderzoe-

kers naar ‘mannen’- en ‘vrouwen’-gedrag op de werkvloer 

is de Amerikaanse sociolinguïst Deborah Tannen. Bij de 

conversatieanalyses die zij uitvoert gaat het om de rela-

tie die wordt uitgedrukt. Mannen willen een hiërarchie 

vaststellen, vrouwen zoeken verbinding, is in grote lijnen 

haar theorie. Bij een confl ict zal een man meer zijn best 

doen om zijn zin te krijgen, een vrouw zal het belangrij-

ker vinden om er samen uit te komen. Maar de schoollei-

ders Kemp en Jonker uit Nieuw-Vennep voldoen niet aan 

dit beeld. “Bij confl icten houd ik rekening met gevoelens. 

Mensen zijn geen machines en dat laat ik doorklinken”, 

zegt Evert Jonker. “Ik ben milder geworden in de loop 

der jaren. Zeker sinds ik vader ben vind ik het belangrijk 

de relatie niet stuk te maken.” Jeanette Kemp: “Als er 

tussen mij en een leerkracht een verschil van inzicht is, 

bijvoorbeeld over iets dat moet gebeuren, dan zoeken we 

op basis van argumenten naar overeenstemming. Als het 

niet anders kan, zal ik mijn besluit wel doordrukken, 

maar liever niet, want dat gaat ten koste van de werk-

sfeer.” Ook bovenschools directeur Den Bakker ziet geen 

verschil tussen mannelijke en vrouwelijke directeuren in, 

bijvoorbeeld, de aanpak van een niet goed functionerende 

leerkracht. Wel ziet ze verschil tussen de ene schoolleider 

en de andere: “Iemand die relaties belangrijk vindt, kan 

makkelijker een open gesprek voeren over functioneren. 

Hij of zij heeft er meer woorden voor, meer vaardigheden. 

Je zou denken dat resultaatgerichte mensen eerder de 

koe bij de hoorns vatten, maar dat is niet mijn ervaring. 

Overigens zijn al onze schoolleiders wel zo professioneel 

dat de kwaliteit van het onderwijs op de eerste plaats 

komt.”

Op tijd naar huis In het basisonderwijs bestaan de 

teams grotendeels uit vrouwen. De Polderrakkers heeft 

een compleet vrouwelijk team (veertien leerkrachten), 

en één mannelijke vakleerkracht voor gym één keer in 

de week. Op De Ark lopen inclusief de directeur vier 

mannelijke medewerkers rond tegen dertig vrouwelijke. 

Leidinggeven aan vrouwen is wel anders dan aan man-

nen of gemengd, vinden schoolleiders Kemp en Jonker. 

4 0  p r o c e n t  v r o u w e l i j k e  s c h o o l l e i d e r s

In het onderwijs neemt het aantal vrou-

welijke school leiders rap toe. In 2010 was 

40,7 procent van de basisschool directeuren 

vrouw, in 2001 was dat nog 26,4 procent 

(bron: Stamos). Meer dan de helft van de 

adjunct-directeuren is inmiddels vrouw: 

57 procent in 2009 versus 48 procent in 

2001. Ook in de gezondheidszorg stromen 

vrouwen makkelijk door: in 2009 is 64 pro-

cent van de leidinggevenden in die sector 

een vrouw. In andere sectoren liggen de 

percentages beduidend lager. Ter verge-

lijking: in de bankensector is ongeveer 

23 procent van de leidinggevenden vrouw, 

in de sector ‘vervoer en communicatie’ 

15 procent en in de bouwnijverheid 2 

procent (bron: Emancipatiemonitor 2010, 

CBS). Gemiddeld is 27 procent van alle 

leidinggevenden een vrouw, niet veel meer 

dan in 2001, toen het aandeel vrouwen in 

managementfuncties 26 procent was.

(bron: Emancipatiemonitor 2002, CBS).
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Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn
T  0229 - 24 90 00  E wervingenselectie@vbent.org
www.vanbeekveldenterpstra.nlwerving & selectie

U zoekt een directeur, bestuurder, 
toezichthouder, controller of...!?

Wij begeleiden u graag met 
een zorgvuldige en professionele 
werving & selectie.

Meer informatie: Marja de Kruif en Hans van Willegen

U zoekt, wij vinden…
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Leidinggeven aan vrouwen is anders dan aan mannen of gemengd, vinden veel schoolleiders m/v (de personen op de foto komen niet 
in het artikel voor). Foto: Hans Roggen

Beiden vinden dat vrouwen een onderwerp moeilijker 

loslaten dan mannen. Jeannette Kemp: “Generaliserend, 

maar toch, is dat vrouwen soms heel erg lang willen 

doorpraten over te nemen besluiten en ook over genomen 

besluiten of gebeurtenissen. Mannen zijn er eerder ‘klaar’ 

mee, vrouwen blijven erop terugkomen.” Evert Jonker: “Ik 

heb de vergaderingen strak gestructureerd. Onder mijn 

vrouwelijke voorganger liepen die vaak uit. Nu staat er voor 

een bepaald agendapunt een bepaalde tijd. Dat loopt niet 

altijd precies zo, maar we gaan wel op tijd naar huis.” Den 

Bakker vindt het om die reden makkelijker met haar man-

nelijke collega-bovenschools managers om te gaan dan met 

de grotendeels uit vrouwen bestaande schoolteams. “Dat 

duurt me meestal veel te lang. Maar niet alle teams bestaan 

uit stereotiepe vrouwen. Wat je vaak ziet is dat de directeur 

bij de selectie van een nieuw teamlid zoekt naar mensen 

met wie er een klik is. Een resultaatgerichte directeur zal 

eerder resultaatgerichte leerkrachten m/v aannemen.” 

Vrouwelijke leerkrachten hebben vaak liever een manne-

lijke directeur, heeft Den Bakker ontdekt. “Het is gemak-

kelijker omdat het overeenkomt met het stereotype. Bij een 

mannelijke leidinggevende weet je wat je krijgt, bij een 

vrouw moet je maar afwachten.”

Obsessie voor sekseverschillen In het onderwijs 

werken veel vrouwen, een verklaring voor het grote aan-

tal vrouwelijke leidinggevenden in de sector. Dat er ook 

relatief veel mannelijke leidinggevenden in het onderwijs 

voorkomen, hangt samen met het aannamebeleid van leer-

krachten, zegt Yvonne Benschop, hoogleraar Bedrijfskunde 

bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij houdt zich 

bezig met Organizational Behavior en is gelieerd aan het Organizational Behavior en is gelieerd aan het Organizational Behavior

Institute for Genderstudies. “In deze sector wordt waarde 

gehecht aan diversiteit, dus worden er ook mannen aan-

genomen, en die stromen vervolgens eerder door.” Hoe 

iemand leidinggeeft, hangt niet samen met aangeboren 

genderspecifi eke eigenschappen. Benschop: “Uit biologi-

sche kenmerken kun je niets afl eiden over gedrag in een 

bepaalde situatie. Dat we blijven zoeken naar genderspe-

cifi eke factoren komt doordat we een obsessie hebben 

voor sekseverschillen. We zijn getraind in het herkennen 

van stereotypen, dus dan zien we die verschillen ook.” 

Overigens zit er wel beweging in de verwachting die we 

hebben van leiders. Benschop: “Er komen grotere aantallen 

vrouwen op gezichtsbepalende posities. En het dominante 

model van leiderschap wordt niet meer als wenselijk erva-

ren. Zowel mannen als vrouwen willen transformationeel 

leider zijn: luisteren naar mensen, medewerkers stimule-

ren en enthousiasme creëren.” 

Senior AVS-adviseur Ruud de Sain (r.desain@avs.nl) 

is persoonlijk coach, MT-coach en mediator. Verder is 

hij verantwoordelijk voor de minileergang Excellent 

schoolleiderschap en gespecialiseerd in de ontwikke-

ling/aanpassing van organisaties en alles wat daarmee 

samenhangt.

‘ i k  v r a a g  m e  a f  o f  h e t  e r 
vo o r  d e  o r g a n i s at i e  to e  d o e t 
o f  d e  l e i d i n g g e v e n d e  m a n  o f 
v r o u w  i s ’
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kennisnet.nl

Weten wat werkt met ict in onderwijs.   
Ook dat is Kennisnet.

Leerlingen groeien op met internet en nieuwe technologieën. U speelt voor 
hen een belangrijke rol bij het aanleren van informatievaardigheden. 
Tevens bieden internet en nieuwe technologieën het onderwijs diverse 
mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Benieuwd 
hoe u ict in het schoolplan kan integreren? 

Kijk op schoolleider.kennisnet.nl/ict

Zij bekijkt filmpjes op 
Youtube.Hij denkt dat Wikipedia 

een encyclopedie is.

IN NOORD-HOLLANDIN NOORD-HOLLANDIN NOORD-HOLLANDIN NOORD-HOLLANDIN NOORD-HOLLAND
DROGE VOETEN DROGE VOETEN DROGE VOETEN DROGE VOETEN 2012

2 nieuwe educatieve programma’s
Info & boekingen: www.zuiderzeemuseum.nl/drogevoeten

Maak kans 
op gratis 
busvervoer
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