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‘Waar blijven 
de pegels!?’

Ging het nu om 1.040 pure lesuren of 980 uur met het restant 
als  ‘maatwerk’? Was het een kwaliteitsimpuls van de minister 
of politiek wisselgeld om de gedoogpartner te behagen? Maar 

bovenal, waar moesten scholen het van betalen? Docenten, 
schoolleiders, Eerste Kamerleden en vertegenwoordigers van 
bonden, werkgevers en het LAKS voerden woensdag in een 

setting als in het tv-programma De Reünie een stevige discussie 
over het wetsvoorstel Onderwijstijd. De senatoren kregen op het 

Johan de Witt College in Den Haag het dringende advies  
de impopulaire wet af te keuren. 

Presentator Rob Kamphues leidt de discussie over de omstreden wet. In het midden CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt, 
rechts van haar bondslid Niels van Limpt.
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‘Het voelt als handjeklap over de ruggen 
van leerlingen en docenten. Het is een 
compromis van iets waar niemand echt 
aan wil. Totdat er na vier jaar weer een 
nieuwe wind waait. Kan de politiek niet 
iets bedenken wat leraren echt graag wil-
len?’ Docent Tim Bartlema van praktijk-
school De Brug in Assendelft heeft het 
duidelijk wel gehad met de beleidsmakers 
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in Den Haag, die hij verantwoordlijk 
houdt voor de omstreden wet Onderwijs-
tijd. Door een amendement van PVV’er 
Beertema is de onderwijstijd in de eerste 
twee leerjaren verhoogd naar 1.040 uur 
zonder extra investeringen. En dat terwijl 
er aanvankelijk onderwijsbreed draagvlak 
was voor 1.000 uur, zoals voorgesteld 
door de commissie Cornielje. ‘Ik voel 
me een speelbal in een plan waar geen 
draagvlak voor is, en dat zeker niet leidt 
tot een kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs. Ik zou me zo graag eens op de 
de kwaliteit van mijn eigen lessen willen 
focussen.’
‘Meer uren maakt ook niet slimmer’, 
betoogde Chanine Drijver, voorzitter 
van het LAKS, de belangenclub van 
scholieren. Zij en medebestuurder Harm 
de Jong, beiden 6vwo en ervan overtuigd 
dat zij dit jaar hun diploma zullen halen, 
waren nu juist voorbeelden van leerlin-
gen die ook met minder uren toekonden. 
Op zich waren ze niet tegen meer lesuren, 
hoewel het soms best wel inspirerender 
mag, maar wel als er geen investeringen 
tegenover stonden. De Jong voorzag dat 
de extra uren zouden ‘uitmonden in het 
maken van huiswerk onder toezicht’. 
Was dat het zogenaamde maatwerk waar 
minister Van Bijsterveldt op doelde?

GEZEUR
‘Hoe krijgen scholen die extra lesuren 
bekostigd?’ Niels van Limpt, docent 
handel/administratie in de bovenbouw 
van vmbo basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg op scholengemeenschap Were 
Di in Valkenswaard, was bezorgd dat 
uitvoeren van de wet zou leiden tot 
grotere klassen. ‘Dat gaat ten koste van 
de persoonlijke aandacht.’
‘We doen het goed in Nederland. Dat 
gezeur over kwaliteit’, wond ook Berend 
Buddingh, rector van het Schoonhovens 
College, zich op. ‘We zijn tweede in 
Europa na Finland als het om het niveau 
van het onderwijs gaat. En daar geven ze 
maar 800 uur les. Laat de scholen toch 
vrij. Voorzitter Sjoerd Slagter van de 
VO-raad vroeg ook maatwerk, net als 
de minister, maar wel in te vullen door 
de scholen. ‘Reken ons niet af op uren. 
Waar de ene leerling 1.200 lesuren nodig 
heeft, kan de ander het af met 700 uur.’ 

Ook hekelde hij de collectieve opzet van de wet, die geen reke-
ning hield met de individuele leerkracht. 

KRAMPACHTIG
GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort vond dat er van de kant 
van de minister, maar ook van PVV en VVD sprake was van wan-
trouwen. ‘Dit is micromanagement. De wet is legitiem, maar waar 
is het vertrouwen in de professionals? Het doet geen recht aan de 
enorme inzet.’ Hij ergerde zich aan de spierballenretoriek van Van 
Bijsterveldt die met sancties van de Inspectie dreigde als scholen 
de wet aan hun laars zouden lappen. 
Zijn D66-collega Joris Backer sprak als jurist van een verwarrende 
wetgeving. ‘Hoe kun je nu zeggen de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren, als je het hele veld tegen je in het harnas jaagt?’
Het gaat om 980 uur pure lestijd, de overige 60 uur was een ver-
ruiming van het ‘maatwerk, te gebruiken voor achterstands- en 
excellente leerlingen’,  probeerde Pia Lokin-Sassen (CDA) nog 
een positieve draai aan de wet Onderwijstijd te geven. ‘Zelfs het 
heen en weer lopen naar de klassen is erbij inbegrepen.’ Boven-
dien, benadrukte ze, had een meerderheid van de Tweede Kamer 
ermee ingestemd. Ook de ingreep in de duur van de zomerva-
kantie had een doel. ‘Er kan veel burnout worden voorkomen als 
door het jaar heen dagen worden opgenomen.’ ‘De minister gaat 
niet over de vakantiedagen, dat is iets tussen bonden en werkge-
vers aan de cao-onderhandelingstafel’, bekritiseerde CNV Onder-
wijsbestuurder Joany Krijt het beleid van Lokins partijgenoot.

SCHRAPPEN
‘Ik erger me aan de toon van het debat’, zei PvdA-Eerste Kamer-
lid Marijke Linthorst over de kritiek van VVD’er Ton Elias op 
het docentencorps. ‘Zeker als je zelf 17 weken reces hebt per 
jaar. Ze verdedigde wel het recht van de Tweede Kamer wetten 
en amendementen aan te nemen. SP’er Erik Smaling zinspeelde 
op het terugsturen van de wetgeving naar de Tweede Kamer ter 
reparatie.
‘Waar blijven de pegels!?’, vroeg Arwen Scholten, docent voort-
gezet speciaal onderwijs, op dwingende toon. Ze vulde zelf al in 
waar straks op moet worden bezuinigd, om de 1.040 uur vorm te 
geven op vmbo-school Daaf Geluk in Haarlem, waar ze lesgeeft . 
‘We hebben veel leerlingen met leerwegondersteunend onderwijs. 
Veel kinderen met autisme, daarbij is de hulp van onderwijson-
dersteuners onmisbaar. Maar dit kost ons zeker 2 fte’s. Het is een 
stapeling van maatregelen. Er wordt niet alleen bezuinigd op pas-
send onderwijs, maar ook op het taxivervoer van leerlingen.’ Ze 
miste de zorg van het vorige kabinet met het Actieplan LeerKracht. 
‘We zijn weer terug bij af.’
Het laatste woord was aan Frans Smallegoor, docent elektro-
techniek en teamleider techniek bovenbouw vmbo aan het 
Sint-Stanislascollege in Rijswijk. Zich vanuit de zaal bemoeiend 
met de discussie: ‘Docenten zitten vast op 1.659 uur, dat is een 
organisatieprobleem van de school. Maar wat gaan we straks 
schrappen: fte’s, de schoolkrant, het jaarlijkse reisje? Dat geld 
moet er hoe dan ook komen, want dat zogenaamde maatwerk 
moet wel betaald worden.’
Peter Magnée


