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an onrecht begaan door de Belastingdienst lijkt, na de schokkende
toeslagenaffaire, maar geen eind te
komen. Zeker zeven jaar lang overtrad de
fiscus op ernstige wijze de wet met een
zwarte lijst waarop duizenden burgers
ten onrechte als fraudeur werden aangemerkt.
In totaal belandden ruim een kwart
miljoen mensen op de lijst zonder dat zij
dit wisten, zonder dat zij verweer konden
voeren.
Anonieme meldingen, ook van medewerkers van de Belastingdienst, waren
voldoende om gebrandmerkt te worden,
soms met vergaande financiële gevolgen.
Voorzitter Wolfsen van de Autoriteit
Persoonsgegevens spreekt van een gat in
de rechtsbescherming, ’veroorzaakt door
de overheid, nota bene!’
Fraudebestrijding is belangrijk, maar
de Belastingdienst moet niet uit de bocht
vliegen. De fiscus belooft nu beterschap,
terwijl de privacywaakhond nog steeds
grote zorgen heeft over naleving van de
wet.
De Belastingdienst zit op een schat aan
informatie over de bevolking, mogelijk de
grootste databank in ons land van persoonsgegevens.
Dat vereist zorgvuldigheid en het simpelweg respecteren van de wettelijke
regels, zodat niet opnieuw onschuldige
burgers worden gedupeerd.

EMERITUS-HOOGLERAAR JAAP SCHEERENS

’De recente beleidsplannen doen vrezen dat het onderwijs
van de wal in de sloot geraakt’

’PROGRESSIEVE PLANNENDRIFT’ IN ONDERWIJS

Een pleidooi tegen de ’progressieve plannendrift’ in het onderwijs.
Dat is het recent verschenen
Zwartboek Onderwijs, geschreven
door emeritus hoogleraren Jaap
Scheerens (75) en Paul Kirschner
(70). De twee vrezen dat in de kabinetsformatie de verkeerde keuzes
worden gemaakt waardoor de
onderwijskwaliteit nog verder
achteruitgaat. „We moeten deze
teloorgang stoppen.”

’Scholen gevoelig voor
propagerende goeroes’

door Jessy Burgers en Kitty Herweijer
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epersonaliseerd
leren, een brede
brugklas en een
maatwerkdiploma. Slechte plannen, die weinig van de grote
problemen in het onderwijs
zullen oplossen, verzucht
Jaap Scheerens. De statige
professor, als gepensioneerd hoogleraar Onderwijsorganisatie en -management verbonden aan de Universiteit Twente, laat er in
het Haagse grand café Luden geen gras over groeien.
„De leerresultaten van onze
kinderen hollen al jaren
achteruit en nog altijd zijn
de beleidsmakers bezig met
pedagogische experimenten.”
Op slechts 200 meter van
het Haagse café ligt het Binnenhof, het epicentrum van
de Nederlandse politiek.
Tijdens het lange gesteggel
over wie wel en niet met elkaar wilden formeren, staken de bezorgde hoogleraren Scheerens en Kirschner
de koppen bij elkaar. Het resultaat: het Zwartboek Onderwijs, een kritisch document gericht op de bestaande beleidsplannen voor het
onderwijs. „Het is een fikse
waarschuwing voor de politici die nu met elkaar om tafel gaan”, zegt Scheerens
stellig.
In het document luidt u de
noodklok dat het niet goed
gaat met het Nederlandse
onderwijs. Wat is er aan de
hand?
„Nederland zakt steeds
verder weg op de internationale lijsten, waardoor onze
positie in de wereldeconomie in gevaar dreigt te komen. Dat wordt ook onderstreept in allerlei beleidsnota’s, maar vervolgens worden er plannen ontwikkeld
die aantoonbaar niet werken en niets te maken hebben met de verbetering van

REACTIE VO-RAAD
„Wij respecteren
uiteraard de mening
van deze twee emeritus-hoogleraren, maar
constateren dat in de
praktijk van vandaag
vrijwel alle scholen
bezig zijn om in hun
onderwijsaanpak de
diverse talenten van
hun leerlingen zo goed
mogelijk tot hun recht
te laten komen. Als
vereniging van scholen
ondersteunen wij onze
leden om meer maatwerk te leveren. In het
volle besef dat een
school voor leerlingen
ook een sociale omgeving is waar zij bijvoorbeeld ook van elkaar
leren. Niemand wil
individualisering van
het onderwijs.”
de leerprestaties.”
Over wat voor plannen heeft
u het dan?
„De nadruk op ’soft skills’
(sociaal-culturele vaardigheden als samenwerken,
red.) en dat de school toch
voornamelijk als een vormingsinstituut wordt gezien. Dat wordt vooral bepaald door onderwijscommissies en -raden. Er wordt
benadrukt dat je op school
drie dingen moet hebben:
kwalificatie, socialisatie en
persoonlijkheidsontwikkeling. Die worden behandeld
alsof ze alle drie even belangrijk zijn, terwijl de nadruk moet liggen op kwalificatie. Het gaat op school om
kennisoverdracht en cognitieve ontwikkeling, zodat je
goed in de maatschappij
kunt functioneren.”

zogenoemde
’gepersonaliseerd leren’, wat
is daar mis mee?
„Bij gepersonaliseerd leren mogen kinderen zelf
hun eigen doelstellingen bepalen. Een vorm van leren
waarbij je veel te veel verantwoordelijkheid geeft aan
leerlingen. Dit soort onderwijsvernieuwingen wordt
altijd uitgelegd als een verbetering, want er is meer
vrijheid, met minder lesboeken en geen vaste lestijden. Maar dat dit niet werkt,
is wetenschappelijk al heel
lang aangetoond. Uit effectiviteitsonderzoek blijkt dat
juist meer gestructureerd
onderwijs de beste resultaten geeft.”

In het zwartboek wordt ook
kritiek geuit op het

Hoe komt het dat het
gestructureerd onderwijs

heeft afgedaan?
„Dat komt deels vanuit de
invloed van de pedagogiek,
die hebben een standpunt
dat je ontzettend voorzichtig moet zijn om leidend en
directief op te treden tegen
kinderen. Daar komt ook de
antiautoritaire opvoeding
uit voort. Ideeën om kinderen vooral ontdekkend te laten leren, is begonnen op
cognitieve principes maar
dat is echt een soort ideologie geworden.”
Is er een duidelijk verband
tussen die ideeën en lagere
resultaten?
„Er is onderzoek gedaan
in verschillende landen
waar de onderwijsprestaties daalden en daar is op gewezen dat er zoiets als een
progressief syndroom aan-

’Leerresultaten van onze kinderen hollen achteruit’

’Teloorgang
moeten we
stoppen’
wezig was. Dat bestaat uit
gepersonaliseerd leren, algemene cognitieve vaardigheden die niet sterk zijn gekoppeld aan leervaardigheden en soft skills. Daarbij
hoort ook een verwaarlozing van orde en discipline
en gebrek aan standaarden.
Juist bij groeiende ongelijkheid is het belangrijk om
leerlingen op hun niveau
aan te pakken, maar je moet
wel de streefniveaus behouden. In dat hele gebeuren
van gepersonaliseerd leren
en het maatwerkdiploma
wordt het maatwerk zonder
maat. Dat is funest voor
zwakkere leerlingen, terwijl
men juist pretendeert door
heel erg te differentiëren,
de ongelijkheid tegen te

gaan. En deze ideeën die de
verkeerde kant op gaan, die
staan dus in de programma’s
van de onderwijskoepel VOraad.”
Maar als dit niet werkt,
waarom grijpt de overheid
dan niet in?
„Dat kan simpelweg niet.
Nederlandse scholen zijn
de meest autonome scholen ter wereld en kunnen
hun eigen gang gaan. Lang
kon je nog zeggen dat alle
kinderen toe moesten werken naar piketpaaltjes,
waaronder het centraal examen. Maar in de plannen die
er nu liggen, wordt dat bijvoorbeeld vervangen door
een maatwerkdiploma. Dan
raak je dus de centrale standaard kwijt. Dat is heel ingrijpend, want als iedereen
zijn eigen diploma heeft,
wat moet je dan als samenleving?”
Scheerens: „Het belang
van onderwijs is des te groter naar mate leerlingen
niet uit de beste milieus komen. Met kinderen uit goe-

de milieus kun je veel meer
uitproberen. Aan de onderkant is het een riskante strategie. Als je dit goed wilt
aanpakken, wil je niet dat
benchmarks en toetsen er
niet meer zijn, en daar
wordt in voorstellen voor
gepleit. Dat is toch echt een
heel gevaarlijk experiment.”
Dus in Den Haag zijn ze in
feite machteloos?
„Nee, want ze zijn wel in
staat om nieuw beleid te formuleren op basis van onderbouwde lesmethoden. Het
probleem ligt bij de enorme

organisaties in het onderwijs die een flinke vinger in
de pap hebben, zoals de VORaad. Dit soort partijen
wordt niet gecontroleerd en
hun invloed wordt alleen
maar groter.”
„Om goede beleidsplannen te kunnen maken moet je weten wat
er wel en niet goed
functioneert in het
primaire onderwijsproces.
Je
hebt de PO-raad,
VO-raad en veel
besturen, er zijn
kluwen van organisaties. Die
raden en besturen raken losgezongen van hun
primaire doelstelling van goed onderwijs, en breiden
zich
ondertussen
maar uit. De VO-raad
is geloof ik in tien jaar
tijd met 60 mensen
uitgebreid. Wat doen
die mensen eigenlijk?
Daar is geen verantwoording over. Er zijn
ongetwijfeld besturen die alles goed
doen, maar het is simpelweg een organisatorische wetmatigheid dat
dit gebeurt als er geen focus is op wat de kerntaak
is. Als ze gaan concurreren op wie het mooiste
gebouw heeft in plaats van
op kwaliteit, dan is die kerntaak ver uit beeld.”
De kwaliteit van de
lerarenopleiding laat ook te
wensen over volgens u.
„Als je het onderwijs wilt
verbeteren dan is het eerste
waar je aan denkt dat je
moet zorgen voor goede leraren. We hebben er geen
concrete cijfers over, maar
de ervaringen zijn dat dat
minder wordt. Goed onderwijs is in ieder geval aan vakken gebonden. Opnieuw ligt
er nu een nota ’flexibilisering van de lerarenopleiding’. Daar wordt eigenlijk
het hele vakcomponent uit-

DEN HAAG • In het onderwijsveld zijn er grote zorgen over de dalende leerprestaties en groeiende
ongelijkheid tussen kinderen. Volgens deskundigen
wordt er te vaak nog gekozen voor lesmethoden en
interventies die niet aantoonbaar werken.
„Sommige scholen zijn heel gevoelig voor propagerende goeroes”, concludeert Pedro de Bruyckere, als
onderwijsonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Leiden. „De afgelopen vijftien jaar stonden
bol van vernieuwingen die niet noodzakelijk zoden
aan de dijk hebben gezet.” Hij noemt als voorbeeld
de leertuin voor kinderen. „Door het lawaai op dat
soort plekken zijn scholieren heel snel afgeleid, en
het is overduidelijk ze daardoor minder effectief
leren. Om zich te concentreren moeten kinderen
dan een hoofdtelefoon op. Dat lijkt mij de omgekeerde wereld.”

’Hobbyisme’

In het onderwijs wordt steen en been geklaagd
over de experimenten van schoolbesturen die uiteindelijk op niks uitlopen. „Er is een groeiende interesse in hobbyisme zoals talentontwikkeling waardoor de harde kennisoverdracht langzaam uit het
curriculum verdwijnt”, zegt economieleraar Ton
van Haperen, tevens lerarenopleider bij de Universiteit van Leiden.
„Het gaat nu te vaak om het maken van gelukkige
kinderen, maar dat doen ze in Noord-Korea ook. We
hebben onze reken- en taalvaardigheden keihard
nodig om onze positie in de wereldeconomie te behouden.”
Eerder concludeerde ook de Onderwijsinspectie
al dat het niet goed gaat met het onderwijs. In het
rapport Staat van het Onderwijs 2021 wordt duidelijk dat de ongelijkheid tussen groepen kinderen
door de coronacrisis alleen maar groter is geworden. Kwetsbare scholieren liepen onder meer vertraging op in het rekenen. Alle brugklassers gingen
achteruit op het gebied van lezen. Hierdoor loopt
een kwart van de 15-jarigen risico op laaggeletterdheid.
Het is volgens experts dan ook van belang dat er
in de kabinetsformatie wordt gekozen voor onderwijsbeleid dat aantoonbaar werkt. Volgens Van Haperen is het een complex probleem, en zou er onder
andere moeten worden gesleuteld aan de kwaliteit
van de leraren. „Je kunt met een vmbo kader-diploma instromen bij de opleiding onderwijsassistent.
Kunnen we van dit soort mensen verwachten dat zij
kinderen enthousiast gaan maken voor rekenen en
lezen?”
gesloopt, dat worden hele
brede vaardigheden. Voor
het middelbare onderwijs
zou het zo moeten zijn dat
leraren altijd een vak kennen. Een inhoudelijk thema
hebben met een bepaald niveau.”
„Zij-instromers in het onderwijs is ook een noodoplossing. Wat je zou moeten
hebben, is dat je de vereisten voor de lerarenopleiding hoger maakt. Dat is lastig in een tijd van schaarste,
maar toch is dat nodig om
ook het aanzien van het beroep te laten stijgen.”

Uw document spitst zich toe
op de kabinetsformatie.
Waarom?
„Het onderwijsbeleid zal
daar ongetwijfeld op tafel
komen, want de urgentie
daartoe wordt ook steeds
meer gevoeld. Maar de recente beleidsplannen doen
echter vrezen dat het onderwijs van de wal in de
sloot geraakt. Laat ik heel
simpel zeggen: plannen als
het maatwerkdiploma en de
brede brugklas zijn hobby’s
van de progressievelingen
die nu aan de formatietafel
zitten.”

