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school die dat goed vindt? En wie
zegt dat je het goed doet? In ieder
geval heb je geen aantoonbare ken-
nis van eindtermen en van hoe je
proefwerken moet beoordelen. Ie-
mand schreef in een mail 'Een
4-jarige opleiding beginnen is niet
mijn intentie.' - deze persoon wil
zijn bevoegdheid dus kopen. Of;
'Ik heb een bevoegdheid voor het
basisonderwijs, dan kan ik wel bin-
nen twee jaar docent Nederlands
worden.' Nee, dat kan meestal niet
zo snel. De kennisbasis voor onder-
wijzer basisschool is echt anders
dan die voor docent vo en mbo;
de kennisbasis die je daarvoor no-
dig hebt, vergt al twee jaar studie
aân een dagopleiding. Wie de op-
leiding in deeltijd doet, moet meer
tijd investeren. Dus blijven veel ba-
sisschoolleraren onbevoegd Neder-
lands geven op de middelbare
school. Deze docenten kunnen
geen eisen stellen aan hùn leerlin-
gen, omdat zíj zelf er de kantjes
van afwillen lopen bij hun eigen
diplomering. Gelukkig zijn er on-
bevoegdg docenten die er wel wat
aan doen. Zij schrijven zich in als
deeltijdstudent aan de lerarenop-
leidi¡g. Eiçnlijk vind ik dat zij pas
na hun diplomering voor de klas
mogen, doch de nood van het do-
cententekort breekt wet. Deze lera-
ren begrijpen hoe het zit, zij wer-
ken keihard om dat hoge niveau te
halen, zij blokken op de kennisba-
sis. Zodat zij de kwaliteit kunnen
bieden waar de leerlingen recht op
hebben. Toch zijn er nog genoeg
scholen die ongekwalificeerde do-
centen niet naar de opleiding stu-
ren, ondanks dat de regering geld
beschikbaar stelt via de leraren-
beurs. Het wordt tijd dat er open-
baar wordt gemaakt welke scholen
hun onbevoegde docenten aan la-
ten prutsen met leerlingen.

Bas Jongenelen is docent Nederlands
aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg
en bestuurslid van de Landelijke Vereni-
ging Van Neerlandici. Die houdt zater-
dag het congres 'Wat moet de leraar
Nederlands?'. Van 13.30 tot 17.00 uur
op de Universiteit Utrecht.

door Bas Jongenelen

p het voortgezet onder-
wijs (vo) en het mid-
delbaar beroepsonder-
wijs (mbo) worden de

Iessen in
ven door docenten die niet

toenemende mate gege-
be-

voegd zijn. Door het docentente-
kort zijn scholen meer en meer ge-
neigd leraren zonder diploma aan
te nemen: liever een onbevoegde
dan geen docent voor de klas.
Daar lijkt iets in te zitten, maar
het is beter deze tendens te keren.
In de eerste plaats vind ik het
vreemd dat het überhaupt toege-
staan is om ongediplomèerd voor
de klas te staan. Een tandarts zon-
der diploma mag geen praktijk uit-
oefenen en een piloot zonder bre-
vet mag niet vliegen. Voor scholen
telt dit blijkbaar niet; vreemd, om-
dat school te maken heeft met de
toekomst van kinderen en dus
met de toekomst van het land.
Scholen moeten hun onbevoegde
docenten naar de lerarenopleiding
sturen. Ouders dienen hier boven-
op te zitterL zij moeten de school-
leiding vragen welke ongediplo-
meerde docenten lesgeven.
Ten tweede snap ik niet dat school-
leiders niet in actie komen. Scho-
len hebben moeite vacatures op te
vullen, maar een schoolbestuurder
maakt zich zelden sterk voor een
hoger lerarensalaris, kleinere klas-
sen en minder lesuren per week.
Waar blijft die demonstratie van
schoolleiders op het Binnenhof¡
De onbevoegde docent die tegen
eindexamenleerlingen zegt dat ze
hard moeten werken voor hun di-
ploma is totaal ongeloofwaardig:
'U hebt zelftoch ook niet het juis-
te papiertje cjm hier voor de klas
te staan?'Niet alleen de docent is
ongeloofwaardig, maar hiermee
ook de hele school.
Mijn derde punt: de kwaliteit van
de school. Hoe hoger de opleiding
van de leraar, hoe meer succes zijn
leerlingen behalen in een vervolg-
studie en/of beroep, blijkt uit on-
derzoek. In de vierjariç studie
voor een schoolvak leer je veel

'Steeds meer onbevoegden staan
voor de klas'.

foto llvy Njiokiktjien/ANP

over onderwijskunde, pedagogiek
en didactiek, maar ook over vakin-
houd. Mijn studenten moeten niet
alleen over spelling en grammatica
alles weten, maar ook over fonolo-
gie, De auonden (Reve),Tirza
(Grunberg) en nog veel meer. Dit
alles heet de kennisbasis. Persoon-
lijk vind ik dat deze basis nog uit-
gebreider zou moeten worden, stu-
denten aan de lerarenopleiding
zouden nóg meer vakinhoud moe-
ten krijgen, van een nóg hoger ni-
veau. Onbevoegde leraren kunnen
niet tippen aan de kwaliteit van
de bevoegde - hoe leuk ze ook om-
gaan met de kinderen. Bij de lera-

Onbevoegde leraren

kunnen niet tippen aan de

kwaliteit van de bevoegde

renopleiding Nederlands zijn de aÊ
gelopen anderhalf jaar.ruim 5oo
e-mailwisselingen geweest met do-
centen die snel hun diploma wil-
len halen: 'Ik sta al jaren voor de
klas, hoeveel vrijstellingen kan ik
krijgen?' Al jaren ongekwalificeerd
voor de klas? Wat is dat voor
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