
Vluchten kan niet meer
Leraar Van  Haperen daagt  collega ’s  uit  om door te  leren

“NIEMAND HEEFT het les-
geven in zijn vingers, de ‘natural
born teacher’ bestaat niet. Het is
voor iedereen hard werken”, zegt
Ton van Haperen, leraar economie
en publicist. Maar, zegt hij ook,
hopeloze gevallen zijn er maar
heel weinig. Met andere woorden:
het valt te leren, voor de klas staan.
Met de nadruk op leren.
Dat zijn hoopvolle woorden bij de
voortdurende zorgen over het
dreigend lerarentekort en de po-
vere prestaties van het onderwijs.
Ze sluiten ook aan bij het advies
van de commissie-Rinnooy Kan
om leraren te stimuleren zich te
ontwikkelen in hun vak en hen te
belonen als ze dat doen. Toch ziet
Ton van Haperen het somber in.
“Ik kom bestuurders tegen”, zegt
hij, “die kanttekeningen bij dat
rapport plaatsen waarmee ze in
feite nu al zeggen ‘ik ga dat niet
uitvoeren’.”
Ton van Haperen (48) staat ruim
20 jaar voor de klas. Hij is leraar
economie op het Rythovius Colle-
ge in Eersel en lerarenopleider aan
de Erasmus Universiteit in Rotter-
dam. Hij schrijft columns voor het
O n d e r w ij s b l a d van de Algemene
Onderwijsbond AOb. Onlangs pu-
bliceerde hij zijn boek De ondergang
van de Nederlandse leraar, waarin hij
vanuit zijn ervaring als leraar rea-
geert op de stroom negatieve be-
richten over de staat van het Ne-
derlandse onderwijs. Iedereen
krijgt ervan langs in zijn boek: de
politici, de lerarenopleiders, de
managers, de leraren. Maar in het
drama dat hij beschrijft, blijft hij
zelf overeind. In een gesprek met
hem wordt duidelijk hoe dat kan:
hij houdt van lesgeven. “Je gooit
de deur dicht, jij staat daar met die
groep kinderen iets te doen waar-
door je iets voor hen betekent.”

sjoemelen Maar die “roman-
tiek van het leraarsberoep” wordt
zeker niet door alle leraren be-
leefd. “Tweedegraads leraren die
nu beginnen, hebben het heel
z wa a r ”, zegt Ton van Haperen.
“Helemaal als het zwakke ha-
voleerlingen waren die op de lera-
renopleiding hebben gezeten. Die
krijgen daar buitengewoon wei-
nig vakinhoud. De vertaalslag
naar wat bij leerlingen werkt, kun-
nen ze niet maken: het sjoemelen
met abstracte wetenschappelijke
kennis, bedenken hoe je die ken-
nis begrijpelijk maakt, ontdekken
of kinderen de som die je ze laat
maken wel aan kunnen met wat je
ze hebt verteld.” Het enige hou-
vast dat die leraren hebben is het
lesboek, zegt hij. Dat boek heeft
langzamerhand de taak van de le-
raar overgenomen en is “allerlei
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Leraren vluchten te

vaak in regelbaantjes,

vindt Ton van Hape-

ren. Ze kunnen beter

hun kennis verdiepen

en leraar blijven.

Marlies Hagers

didactische dingetjes gaan beden-
ken. Die leraar denkt dat ie dat
precies zo moet doen – na para-
graaf 2 komt paragraaf 3 en altijd
de toets van het boek. Zo’n leraar
is niet bij machte zelf in de inhoud
van de stof beslissingen te nemen.
Met het zweet in de handen staat
hij voor de klas.”
Het rare is dat het systeem die le-
raar niet helpt, meent Van Hape-
ren. Dat zegt niet: verdiep je in de
stof, haal een master, ga verder le-
ren, dan gaat het beter en wordt
het leuker. “Er bestaat een vals
beeld dat lesgeven iets is dat je niet
tientallen jaren volhoudt. Dat een
heel leven voor de klas staan een
armoedig bestaan is. Schoolleiders
voeden dat beeld. Ze stimuleren
leraren niet zich in hun vakgebied
te ontwikkelen, ze bieden hen
juist een uitweg uit de klas door te
zeggen ‘nou, dan doe je dat erbij in
plaats van in de klas en dan is het
best leuk toch?’”
Je ziet leraren vluchten, zegt Van
Haperen. “In projecten helpen op-
zetten bijvoorbeeld, of met brief-
jes absenten bijhouden. Het is het
voorportaal van het management.
Want als je in dat administratieve
werk je best doet, dan komt de vol-
gende functie eraan, die ook nog
eens beter wordt beloond.”

Managers, zegt Van Haperen, heb-
ben met de autonomie die ze ge-
kregen hebben een onderwijsor-
ganisatie opgebouwd door allerlei
nieuwe functies te creëren. Dat
hoort bij het managementdenken:
mensen moeten op kunnen klim-
men en niet blijven hangen in wat
ze al deden. “Promotie maken doe
je door van functie te veranderen.
En dus niet door leraar te blijven.”
In het plan van Rinnooy Kan komt
daar nu opeens het opleidingsni-
veau dwars doorheen, dat vinden
die managers niet leuk. Maar, zegt
Van Haperen, “Rinnooy Kan wil
die beloningsstructuur naar func-
tie niet afbreken.” Met andere
woorden: er zal dus wel niks ver-
anderen. Want geld blijven uitge-
ven aan het functiegebouw en dan
ook nog eens aan scholing, dat
gaat niet lukken.

slachtofferrol De verkeer-
de prikkels maken ook dat leraren
in de ogen van managers vaak ‘niet
vooruit te branden zijn’. Ton van
Haperen spaart zijn collega’s niet.
Ja, ze plaatsen zich gemakkelijk in
de slachtofferrol. Ja, er zijn er zat
die van vakantie tot vakantie hun
tijd uitzitten. En ja, een collega die
hogerop wil, heet al gauw een uit-
slover. Maar Van Haperen heeft er

ook begrip voor. “Het is net als in
een fabriek. Je wordt als produc-
tiemedewerker behandeld en zo
ga je je gedragen. Leraren moeten
heel veel leerlingen verwerken.
Als er dan iemand is die zijn nek
uitsteekt en iets anders mag, heb
je daar last van. Voor je het weet
moet je weer een klas overne-
men.”
Leraren moeten zelf het initiatief
willen nemen om zich hoger te

scholen, vindt Van Haperen. Het
moet dus iets opleveren. Eerst tijd
en dan meer salaris. “Maar ja, er is
een lerarentekort en er is een uren-
norm, dus de context waarin dat
allemaal moet plaatsvinden is heel
ingewikkeld.” En wat hij ook be-
langrijk vindt: er moeten inspan-
ningen verricht worden. “Dat je
ziet, je krijgt het niet zomaar.
Want dat is nu wel zo, hoor. Is er
weer iemand die zegt ‘ik word

voortaan zorgcoördinator’. Die is
vier keer een middag weg en dan is
hij het. Wat hij gedaan heeft, weet
niemand. Een cursus, ja. Daar is
fors voor betaald, dus op die cur-
sus gaan ze niet zeggen ‘u kunt
niet gaan zorgcoördineren want u
bent er niet goed in’. Nee, je bent
daar gewoon vier keer, je leest wat
en dan heb je die functie. Status
heeft dat dus niet. Maar zo iemand
gaat wel lessen inleveren en slecht
nieuws gesprekken houden de he-
le dag, en intussen moet jij een
volle bak draaien.”

drempel De tweedegraads lera-
renopleidingen zouden van Ton
van Haperen morgen opgedoekt
mogen worden. “Ik zie er het nut
niet van in. Ga een vak studeren,
zeg ik altijd, het liefst met master
en al.” Het idee dat hier en daar ge-
opperd wordt om juist de eerste-
graadsopleidingen af te schaffen,
zodat afgestudeerden geen drem-
pel meer over hoeven om leraar te
kunnen worden, is volgens Van
Haperen niet nodig. “Zo gaat het
al. Al mijn studenten werken. Ze
zijn afgestudeerd, ze zoeken een
baan en tegelijk schrijven ze zich
bij mij in voor een jaar. Eén dag op
de universiteit, de rest voor de
k l a s. ” Toegespitst op het vak dat je
geeft, heeft zo’n opleiding ook
zin, volgens Van Haperen. “De
omgang met het schoolvak, de ver-
taalslag vanuit de wetenschap, dat
vinden beginnende leraren moei-
lijk. Ze snappen vaak niet waarom
hun leerlingen iets niet begrijpen.
Dat heb ik zelf precies zo meege-
maakt. Ik had dan wel economie
gestudeerd, maar veel dingen be-
greep ik pas toen ik er les in moest
geven. Elke avond zat ik tot elf uur
lessen voor te bereiden. Puur uit
overlevingsdrang .”
Dat blijf je houden, zegt hij, al geef
je 20 jaar les. “Op den duur gaat
het makkelijker, maar het blijft le-
zen, nadenken, voorbeelden vin-
den, anekdotes verzinnen. Als je
dat niet doet, wordt de volgende
les niks. Ik heb nu een moeilijke 5
havo klas. Ze hebben verplicht
economie en dat vinden ze hele-
maal niks. Ik heb daar bijna alleen
meisjes en ze hebben allemaal on-
voldoendes voor wiskunde. In het
begin was het ronduit vijandig in
die klas, zo van ‘ik ga dit hier ge-
woon niet doen’. Ik moet er elke
keer hard voor werken om die ver-
binding met ze te maken. Maar...
de eerste toets is goed gemaakt, ei-
genlijk is het nu best gezellig en er
wordt wat geleerd. Het klinkt als
een lullig cliché, maar daar doe je
het voor.”

Ton van Haperen, De ondergang van
de Nederlandse leraar, Uitgeverij
Nieuw Amsterdam, 18,95 e u r o.
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