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Een klein halfjaar zit Staatssecretaris Sander Dekker op zijn post bij 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hoogste tijd 
voor een gesprek met PrimaOnderwijs. En waar kan dat anders over 

gaan dan over professionalisering. ‘Het gesprek van de dag’, zo 
ervaart de staatssecretaris, ‘en dat is maar goed ook.’

tekst  Brigitte Bloem

‘De school is een lerende omgeving. Dé plek waar onze 
kinderen ontdekken en zich ontwikkelen, op weg naar 
volwassenheid. Zo’n lerende omgeving functioneert 
alleen optimaal’, vindt Dekker, ‘als degenen die voor 
de klas staan op dezelfde manier in het leven staan. 
Ook vóór de klas ben je nooit uitgeleerd. Die gedachte 
vat gelukkig steeds meer post. Leraren moeten de 
ruimte krijgen om zichzelf verder te professionalise-
ren, maar ze moeten vooral ook zelf hun verantwoor-
delijkheid daarin nemen.’ 

Actieplannen 
Het onderwijs liep, bijvoorbeeld op onderdelen van 
personeelsbeleid, behoorlijk achter bij andere sec-
toren, zo werd in Den Haag geconstateerd. Jaarlijkse 
functionerings- en beoordelingsgesprekken behoor-
den tot voor kort lang niet in alle scholen bij de regu-
liere gang van zaken. Hetzelfde gold voor het onder-
houden van de individuele bekwaamheden, de bij- en 
nascholing. Dekker: ‘Het idee dat je, na afronding van 
je lerarenopleiding, uitgeleerd bent is natuurlijk vol-
ledig achterhaald. Gelukkig komt er op de scholen een 
steeds sterker HRM-kwaliteitsbeleid, waarbij vastom-
lijnde afspraken worden gemaakt.’
Ook het vorige kabinet had hier al aandacht voor. Het 

‘Professionalisering 
moet iets zijn 

van de school, van 
het team’ 

actieplan Leraar 2020 beschrijft hoe de professionele 
kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders verbeterd 
kan worden, zodat de onderwijskwaliteit toeneemt. In 
dit plan staan de concrete doelen voor de komende 
jaren en de langetermijnvisie tot 2020. Zaken zoals 
het versterken van de functiemix en de Lerarenbeurs 
worden erin genoemd. Ook komt de kwaliteitsver-
betering van de lerarenopleidingen en de begelei-
ding van jonge leerkrachten aan de orde. Gekoppeld 
aan dit actieplan verscheen in 2011 voor het po het  
Actieplan ‘Basis voor Presteren’, voor het vo zag  
‘Beter Presteren’ het licht, waarbij ook veel aandacht 
is voor professionalisering in het onderwijs. Voor  
beide plannen vervult het kabinet een regierol. 

Lerarenbeurs
‘Er is veel in gang gezet’, licht de staatssecretaris de 
stand van zaken rondom professionalisering toe. ‘Dat 
moeten we volhouden en verder uitbouwen. Neem de 
functiemix. Ook voor de klas kun je doorgroeien en 
kan er verschil worden aangebracht in salariëring, al 
naar gelang de prestaties en kwaliteit. We zijn gestart 
met de Lerarenbeurs. Hiermee stellen we leraren in 
staat om een sprong in hun ontwikkeling te maken.’ De 
Lerarenbeurs blijkt een succesvolle maatregel te zijn, 
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De Lerarenbeurs is  een 
succesvolle maatregel,  
waar ontzettend veel 

animo voor is



waar ontzettend veel animo voor is. Sinds de invoering 
van de beurs in 2008 zijn al ruim 33.000 beurzen toe-
gekend. Dit jaar kunnen er weer 8.100 beurzen toege-
kend worden. Dekker vindt het de perfecte manier om 
je als leraar te ontwikkelen. ‘Je kunt bijvoorbeeld een 
masteropleiding doen. Een opleiding van een bepaald 
niveau met een bepaalde zwaarte. Het is geen garan-
tie voor goed leraarschap, maar het kan leraren wel 
verrijken en hen net die kennis en vaardigheden ge-
ven, waardoor ze hun vak beter kunnen uitoefenen. En 
niet alleen verrijkt het de individuele leraar. Ik sprak 
laatst een directeur van een school, waar twee lera-
ren bezig waren met een masteropleiding. Zij vertelde 
me dat nu twee leraren een studie volgen de gesprek-
ken in de lerarenkamer opeens veel inhoudelijker zijn 
geworden. Zo zie je dat dit soort ontwikkelingen op 
een heel team effect heeft.’

Maatwerk
Dekker vervolgt: ‘We willen toe naar verbetering van 
ons onderwijs door het leveren van meer maatwerk 

in de klas. Als leraren door de kennis die ze opdoen in 
bijvoorbeeld een masteropleiding, beter in staat zijn 
om de vorderingen en leerresultaten van hun indivi-
duele leerlingen goed te analyseren en systematisch 
bij kunnen houden, is dat essentieel voor het op maat 
aanbieden van lesstof en begeleiding.’
Een boodschap van de staatssecretaris, die daar-
bij aansluit is: ‘Verdeel de kennis. Kies, met het oog 
op Passend Onderwijs, welke leraren zich verder  
bekwamen in bepaalde vaardigheden. Niet je hele  
lerarencorps hoeft specialistische kennis te hebben 
van bijvoorbeeld dyslexie of van het autistisch spec-
trum. Dat geldt ook voor ict-kennis. Zorg ervoor dat 
een aantal leraren veel kennis heeft. Zij kunnen hun 
collega’s ondersteunen. Het gesprek over professi-
onalisering moet zich daarom ook niet beperken tot 
de leraar als individu. Professionalisering moet iets 
zijn van de school, van het team. Pas wanneer op 
alle lagen dezelfde ontwikkeling wordt nagestreefd,  
ontstaat een lerende organisatie met een duurzame 
verbetercultuur.’

Ik schrik regelmatig als ik constateer dat er niet veel is veranderd 
ten opzichte van 25 jaar geleden, toen ik zelf op school zat
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Kansen onbenut
we doen het goed, maar niet 
goed genoeg, naar de mening van 
de staatssecretaris. ‘ik zie nog  
voldoende kansen die we onbe-
nut laten. we horen tot de absolute  
wereldtop als we kijken naar hoe 
de scholen hun uiterste best doen 
om onze kwetsbare leerlingen niet 
door het ijs te laten zaken. we weten 
deze leerlingen binnenboord te hou-
den en naar een diploma te leiden. 
Dat is veel waard. Met een diploma 
is in onze samenleving de kans van 
slagen immers vele malen groter 
dan zonder. De inzet en energie die 
we daarin steken, is het dubbel en 
dwars waard. Aan de bovenkant  
laten we echter kansen onbenut. Als 
we kijken naar onze prestaties met 
betrekking tot de bovengemiddelde 
leerlingen bungelen we onderaan 
de subtop. Dat is doodzonde. in alle 
schooltypen bieden we de leerlingen 
die misschien wel negens en tienen 
kunnen halen en bijzonder talentvol 
zijn, onvoldoende begeleiding en uit-
dagingen. Als we het hebben over 
passend onderwijs, dan geldt dat 

voor álle leerlingen. Daar zie ik dus duidelijk kansen 
die leraren moeten gaan benutten. Ook daar gaat het 
om bij professionalisering.’

Onvoldoende basisvaardigheden
Dekker: ‘Het begint ermee dat je als leraar goed in 
staat moet zijn om in je klas die verschillende begelei-
ding te bieden. Je moet beschikken over de kennis en 
vaardigheden om je vak op maat aan te bieden en dus 
meerdere ballen tegelijkertijd in de lucht te houden. 
voor een deel zit daarom die professionaliseringsslag 
die we willen maken in de algemene vaardigheden van 
leraren. Als ik kijk naar ‘De staat van het onderwijs’, 
de jaarlijkse inventarisatie van de Onderwijsinspectie, 
dan maak ik me de meeste zorgen om de vijftien tot 
twintig procent van de leraren waarvan de inspectie 
zegt dat ze onvoldoende beschikken over de basis-
vaardigheden om goed les te geven. Hoe we het zover 
hebben laten komen? Dat is een heel goede vraag. Ook 
dat hoort bij professionalisering. De ruimte krijgen om 
je te bekwamen, jezelf verder te ontwikkelen en bij te 
scholen.’ 
Bij professionalisering hoort ook dat schoolleiders 
knopen durven doorhakken, vindt de staatssecretaris. 
‘van mensen die voor de klas absoluut niet uit de verf 
komen en de kans hebben gekregen om te werken aan 

hun kennis en kunde, moet op een gegeven moment 
afscheid worden genomen. Dat is in het verleden te 
vaak niet gebeurd. we hebben niet voor niets recent 
dertig miljoen euro per jaar uitgetrokken om school-
leiders de mogelijkheid te geven om zichzelf verder 
te professionaliseren. Dat is op jaarbasis €2.000 per 
schoolleider om zich te bekwamen in bijvoorbeeld 
personele en financiële managementvaardigheden. 
een goede en ervaren leerkracht is niet automatisch 
een goede schooldirecteur. Het helpt heel erg als je 
een schoolleider hebt, die voor de verbindingen zorgt. 
Die de leraren in staat stelt om zich te bekwamen. een 
schoolleider die het constructieve gesprek aanjaagt 
waar de school naartoe wil, hoe de lat hoger gelegd 
kan worden. iemand die de individuele gesprekken 
met de leraren aangaat over wat er goed gaat en wat 
beter kan en daar vervolgens ook een plan aan ver-
bindt hoe die verbetering bereikt wordt.’

Doorn in het oog
Op het gebied van professionalisering, in combinatie 
met ict ziet de staatssecretaris grote verschillen tus-
sen scholen. ‘ik zie scholen waar heel innovatief met 
de nieuwste middelen het onderwijs wordt verzorgd, 
maar ik kom ook op scholen waar dat helemaal niet 
het geval is. Sterker nog, ik schrik regelmatig als ik 
constateer dat er niet veel is veranderd ten opzichte 
van 25 jaar geleden, toen ik zelf op school zat. De af-
dankertjes in het onderwijs zijn mij een doorn in het 
oog. De schoen wringt op twee punten. Hoe zorgen 
we ervoor dat er voldoende geld is om in het onder-
wijs met professionele, moderne middelen te werken? 
Minstens zo relevant is dat de leraar het leuk vindt 
om ermee te werken, weet hoe de middelen kunnen 
worden ingezet en er de voordelen van ziet. De combi-
natie van beide punten maakt dat we in het onderwijs 
achterlopen, terwijl kinderen thuis doorgaans van alle 
gemakken voorzien zijn. ik zou tegen scholen willen 
zeggen: gebruik ook daar je professionaliserings-
budgetten voor.’ 

Leuker beroep
De aandacht van de staatssecretaris gaat nu vooral 
uit naar het tempo dat erin gehouden moet worden en 
het streven om de professionalisering te laten aan-
slaan in het gehele po en vo. ‘ik wil dat scholen met 
hun hele team het gesprek aangaan over waar ze als 
school naartoe willen. Hoe zorgen we ervoor dat we 
beter worden? Aan welke punten gaan we werken? 
Hoe gaan we dat doen? wie doet wat? Kritisch naar 
elkaar zijn, elkaar coachen, elkaar helpen. Dat is niet 
alleen belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs, 
maar het maakt het beroep van leraar ook nog eens 
veel leuker.’
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