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Geluiden uit het praktijkveld 

Het Lerarencollectief over …  
Masterplan Basisvaardigheden

door: sharon martens, namens het lerarencollectief

De huidige minister van OCW, Dennis Wiersma, investeert de komende jaren 
€ 1 miljard in het onderwijs. Wij staan positief tegenover het streven middelen 
vrij te maken om schoolleiders en leraren beter te faciliteren, vanuit het idee 
dat zij daardoor hun werk goed kunnen doen, focus kunnen aanbrengen in 
hun curriculum en hun ambities waar kunnen maken.  De vraag is in hoeverre 
het Masterplan Basisvaardigheden daarbij gaat helpen. In dit artikel laten we 
zien welke goede punten en kritische tegengeluiden we bij leraren ophaalden 
ten aanzien van dit nieuwe plan. 

Aanleiding en opstart

Als Lerarencollectief vernamen we dit voorjaar dat er een Kamerbrief op stapel stond, waar-
in de minister een Masterplan Basisvaardigheden ging aankondigen. We hadden eerder van 
de plannen vernomen en aangegeven dat bij een dergelijk Masterplan leraren betrokken 
zouden moeten zijn. We waren als beroepsvereniging dan ook verrast dat we pas voor het 
eerst geconsulteerd werden op de vooravond van het versturen van de Kamerbrief. Maar we 
wilden meepraten en we kwamen uiteindelijk aan tafel. Ook al was het twee voor twaalf.  

Het Masterplan is ontstaan vanuit de behoefte om het niveau van een aantal basisvaardighe-
den - taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap – niet verder te laten zakken. Het 
doel? Ervoor zorgen dat de basisvaardigheden van leerlingen aantoonbaar verbeteren. Het 
Masterplan Basisvaardigheden zou helpen om de investeringen die hiermee gemoeid gaan te 
concretiseren en om het geld als het ware goed te “richten” bij honderden scholen in eerste 
instantie, en bij alle scholen na verloop van tijd.
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De plannen waren dus al in een ver gevorderd stadium en we zagen ons als leraren van het 
Lerarencollectief voor voldongen feiten gesteld. Dit baarde ons zorgen. Niet in de laatste 
plaats omdat het de leraar zelf is op wie dit Masterplan Basisvaardigheden geheel en al be-
trekking heeft. 

Waarom het zo belangrijk is om de visie  
van leraren al in een vroeg stadium  

van planvorming als uitgangspunt te nemen.

In dit artikel nemen we de lezer mee in onze werkwijze rondom dit Masterplan Basisvaar-
digheden. We laten zien waar wij als leraren voor staan en waarom het zo belangrijk is om de 
visie van leraren al in een vroeg stadium van planvorming als uitgangspunt te nemen. Juist 
door goed te luisteren naar de professionals in de praktijk, neemt de kans dat een minister 
van OCW met nieuwe plannen ook de goede dingen doet, meer en meer toe. 

Rol van het Lerarencollectief

Zodra het om de inhoud van het onderwijs en/of het werk van leraren zelf gaat, is het niet 
meer dan logisch dat wij als leraren met leraren daarover willen meedenken. Het liefst in 
een zo vroeg mogelijk stadium. Wij zitten als leraren van het Lerarencollectief aan veel be-
stuurlijke tafels, om juist bij nieuwe planvorming de behoefte, het perspectief en de kennis 
vanuit de beroepsgroep van leraren over te brengen. Het is helaas op veel plekken nog zo dat 
er in plannen met een directe impact op het onderwijs vooral óver ons als leraren besloten 
wordt, in plaats van mét ons. 

In plannen met een directe impact  
op het onderwijs wordt vooral óver ons  

als leraren besloten, in plaats van mét ons.
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Het Lerarencollectief werkt momenteel aan twee belangrijke hoofdtaken. 

a/ Richting de minister van OCW, richting de politiek en richting andere beleidsmakers 
brengen we – als leraren en met leraren – op al die plekken voor het voetlicht wat wij in 
het onderwijs nodig hebben om ons vak goed uit te kunnen oefenen. Ook zijn we kritisch 
op plannen die daar juist niet bij helpen.

b/ Richting onze collega-leraren hebben we een informerende taak. We vinden het be-
langrijk om leraren op de hoogte te brengen van nieuwe plannen en ontwikkelingen die 
impact hebben op de wijze waarop zij hun vak kunnen uitoefenen en met hun vakman-
schap bezig kunnen zijn. 

Het werken aan deze twee hoofdtaken vanuit onze beroepsvereniging, betekent helaas niet 
automatisch dat al onze wensen altijd verwezenlijkt worden of dat we het met alle definitie-
ve plannen eens zijn. Des te belangrijker is het om de behoefte, het perspectief en de kennis 
vanuit de leraar aan allerhande bestuurstafels uiteen te blijven zetten, omdat anders de kans 
toeneemt dat ons vak, en ons vakmanschap, verder in de verdrukking komt. 

Ook in dit geval van het Masterplan Basisvaardigheden geven wij – als leraren, met 
leraren – middels dit artikel hier onze feedback op; hierbij maken wij enerzijds gebruik van 
alle geluiden die we in het onderwijs hierover opvangen en anderzijds van verdiepende ge-
sprekken die wij als Lerarenraad PO en kwartiermakers VO van de beroepsvereniging speci-
aal voor dit doel hebben gevoerd. Wij gaan ervan uit dat wij de minister op zijn woord mogen 
geloven als hij zegt dat hij dit plan samen met het beroepsveld wil ontwikkelen. In dat kader 
hebben wij er dan ook vertrouwen in dat de minister onze aanbevelingen ter harte neemt en 
deze als basis neemt voor zijn nieuwe plannen. 

Het Masterplan Basisvaardigheden: een factsheet

Toen we hoorden over de verregaande plannen van de minister, hebben we een factsheet 
over het Masterplan Basisvaardigheden gemaakt. Hiermee maken we in één visual duidelijk 
wat het Masterplan Basisvaardigheden nu eigenlijk behelst. Niet onbelangrijk, want ten tijde 
dat we deze factsheet maakten, was ruim 90% van de leraren nog niet op de hoogte van het 
feit dat een dergelijk plan ontwikkeld werd. 
Zie volgende pagina: 
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Masterplan basisvaardigheden

PROBLEEM
Te veel leerlingen verlaten het 

onderwijs zonder goede beheersing 
van de basisvaardigheden: lezen, 

schrijven, rekenen, digitale 
geletterdheid en hoe we in 

Nederland met elkaar omgaan.

PLAN
Faciliteren | Focus | ambities

Middelen om schoolleiders en leraren beter te 
faciliteren zodat zij hun werk goed kunnen doen, 

focus kunnen aanbrengen in hun curriculum en hun 
ambities waar kunnen maken.

Kennis | Ondersteuning
Niet alleen financiële middelen ter beschikking 

stellen, maar leraren daadwerkelijk helpen 
met kennis en mogelijkheden voor hulp en 

ondersteuning.

OPZET
Korte termijn | Lange termijn

2022-2023: externe hulp voor zo’n 150 scholen 
in het primair en voortgezet onderwijs. Ruim 

350 scholen (po & vo) hebben de mogelijkheid 
om via een subsidieregeling middelen aan te 

vragen om zelf een verbeterslag te maken op de 
basisvaardigheden.

2022-2032: vijf pijlers die centraal staan. Dit zijn:
-extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;

-kennis en beschikbaarheid van effectieve 
leermiddelen; 

-een goede aansluiting en gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen school en omgeving 

(ouders, kinderopvang, bibliotheken);
-door middel van onderzoek en monitoring 

goed zicht krijgen op de resultaten van 
basisvaardigheden en effectieve interventies;

-het ontwikkelen van een goed, landelijk 
curriculum, zodat het onderwijs een heldere 

opdracht heeft.

DOEL
De ambitie van dit kabinet is om 

samen met het onderwijsveld 
de teruggang van de beheersing 

van de basisvaardigheden te 
keren en ervoor te zorgen dat de 

basisvaardigheden van leerlingen 
aantoonbaar verbeteren.

INHOUD
Basisteams | Menukaart

Er komen basisteams voor scholen die 
hiervan gebruik willen maken of die deze 

ondersteuning het hardst nodig hebben. De 
basisteams bieden kennis, extra handen en 
hulp op school, zodat scholen er niet alleen 

voor staan.  
De subsidie moet worden besteed aan een 
‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’.  

Op de ‘menukaart verbetering 
basisvaardigheden’ staat van welke kennis 

scholen gebruik mogen maken.
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Kijk je naar het concept Masterplan Basisvaardigheden van het Ministerie van OCW, dan 
vallen de volgende zaken op die direct impact hebben op de leraar en de wijze waarop hij on-
derwijs (vorm)geeft. 
1/ Het werken met basisteams 
2/ Een opgelegde, vooropgezette menukaart
3/ Het gedwongen karakter van het Masterplan. 

Wij hebben als lerarenraad bovenstaande drie zaken intensief besproken met onze le-
raar-ambassadeurs en een steekproef onder andere leraren. Met deze leraren zijn wij veelal 
één-op-één het gesprek aangegaan over juist deze aspecten binnen de plannen. 
We lopen hieronder deze drie thema’s langs, geven een aantal rode draden weer die uit de 
gesprekken naar voren kwamen en larderen deze punten op enkele plekken met uitspraken 
en inzichten van de door ons gesproken leraren. We sluiten dit artikel af met een overstijgen-
de conclusie in een kort eindbetoog. 

1.  Het werken met basisteams:  
onze standpunten en aanbevelingen

Eerst een helderder beeld

Er heerst nu nog vrij veel onduidelijkheid over wie of wat nu eigenlijk basisteams gaan zijn. 
Zo leeft er onder een aantal respondenten scepsis over de keuze voor basisteams: ‘Voor welk 
probleem is dit nu eigenlijk een oplossing? In hoeverre is er echt onderzoek gedaan naar het 
probleem van de dalingen van de resultaten en wat maakt dat het ministerie denkt dat basis-
teams daarvoor dan de oplossing is?’ Ook leeft de vraag hoe je omgaat met het vraagstuk dat 
op de ene school meer winst te boeken is dan bij de andere. Iemand anders vraagt zich af in 
hoeverre de oprichting van basisteams met name een verdienmodel voor onderwijsbureaus 
gaat zijn. Zijn de teams tijdelijk aanwezig, of worden eigen leraren geacht in dit team plaats 
te nemen? Er dient eerst een helderder beeld te ontstaan, voordat we ons verder kunnen uit-
spreken over de wenselijkheid van deze vorm-keuze. 

De keuze voor basisteams:  
‘Voor welk probleem  

is dit nu eigenlijk een oplossing?’
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Voorkom dat dit plan voor leraren tot meerwerk leidt

Leraren horen voor de klas en niet in een basisteam. Voorkom dat het lerarentekort met deze 
ingreep nog groter wordt. Regelmatig leidt een nieuw plan van aanpak vooral tot extra werk 
voor de leraar. Realiseer je dat die het al heel erg druk heeft. Het is belangrijk om in de gaten 
te blijven houden of de basisteams een ontzorgende en ondersteunende taak hebben in hun 
werk bij scholen. Niet zelden leidt een dergelijke maatregel tot extra werk voor leraren. Bij-
voorbeeld omdat ze extra verantwoording moeten afleggen of er nog meer administratieve 
taken bij krijgen. Dit is tijd die ze niet voor de klas of in contact met leerlingen kunnen door-
brengen. 

Een aantal respondenten ziet wel degelijk meerwaarde in de basisteams: ‘Je kunt er winst 
uithalen als het mensen zijn die écht goed weten wat ze aan het doen zijn. Om te voorkómen 
dat een en ander extra op het bordje van leraren komt, herkennen we in de gesprekken met 
leraren twee routes. Het werken met een extern basisteam enerzijds en het beter gebruik 
maken van de kennis die er al is anderzijds: ‘Een extern basisteam is makkelijker, mensen 
nemen daar makkelijker dingen van aan. Intern komt er misschien “gedoe” van. Het moeten 
mensen zijn die ver genoeg van leraren af staan die het moeten gaan uitvoeren.’ Een kri-
tische noot bij de inzet van externen hoorden we ook en die leidde tot de andere route om 
meerwerk te voorkomen: ‘Er zit al heel veel knowhow in de scholen en onderwijsstichtingen 
zelf. Ik zou graag zien dat de mogelijkheid – in tijd en geld – geboden wordt om daar meer 
gebruik van te kunnen maken in plaats van het inhuren van dure commerciële bureaus.’

Sluit aan bij wat er al is: een praktijkvoorbeeld 
Twee schoolleiders vertellen: ‘We weten best wat goed onderwijs is, dat is het pro-
bleem niet. Het probleem is dat leraren nauwelijks tijd hebben.’ (Naaijkens & Bergsen, 
2022). Eén respondent vertelt: ‘In het kader van NPO hebben we op school al met 
speciale computerprogramma’s gewerkt die leerlingen met achterstanden onder be-
geleiding zelf kunnen doorwerken. Probleem is alleen dat die begeleiding vaak door 
stagiairs wordt gedaan of leraren van een ander vak. Daardoor werkt die aanpak niet 
goed, terwijl die programma’s best goed zijn. Als zo’n basisteam daarmee kan helpen, 
met goede extra begeleiding van leerlingen, is dat nuttig.’ 

Laat scholen zelf kiezen met welke experts ze willen werken

Een lid van onze lerarenraad verwoordt het als volgt: ‘Na uitleg van het plan en wat een ba-
sisteam inhoudt is de meerderheid wel positief over een basisteam. Echter vindt men het wel 
belangrijk dat de school zelf de experts mag kiezen.’ Dit geluid komt meerdere malen langs: 
‘Scholen moeten zelf kunnen kiezen.’ Leraren weten immers zelf wat er in hun situatie nodig 
is. Voorkom dat je op een aanbodgerichte manier basisteams bij leraren door de strot gaat 
duwen. Het aantrekkelijke alternatief is om juist op een vraaggerichte wijze basisteams te 
koppelen aan de unieke behoefte van leraren. 
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Scholen moeten zelf kunnen kiezen:  
leraren weten immers zelf  

wat er in hun situatie nodig is.

2.  Een opgelegde, vooropgezette menukaart:  
onze standpunten en aanbevelingen

Een opgelegde aanpak onteigent: sluit dus aan op wat er al gedaan wordt 

Ga je onderwijs te instrumenteel trachten in te richten, dan maak je van de leraren een soort 
technici die in hun klas toewerken naar meetbare doelen die door anderen zijn vastgesteld 
(Sanderse, 2019). Dit onteigent de leraren om zelf te kunnen doen wat nodig is. De autono-
mie van leraren en hun vakmanschap komt daarmee op de tocht te staan. Juist leraren zijn 
degenen die zien wat goed is om te doen in hun specifieke situatie.

Indien een menukaart leraren verplicht om te kiezen uit A, B of C, dan loop je het risico 
dat zij zichzelf geen eigenaar meer voelen van de didactische opgave. Onteigening ligt op de 
loer en de autonomie van de leraar is in het geding. Ook in het voorwoord van het boek van 
Merel van Vroonhoven is te lezen over een andere, meer gewenste maatschappelijke stro-
ming ‘waarin leraren en andere professionals weer autonomie en vertrouwen krijgen en 
zich niet voortdurend administratief hoeven te verantwoorden.’ (Van Vroonhoven, 2022).

De menukaart is niet het begin van het leren. Er gebeurt al heel veel in scholen en in klassen 
rondom het ontwikkelen van de basisvaardigheden. Plannen van de minister zouden een 
aanvulling moeten zijn op wat er al gedaan wordt. Momenteel hebben bijvoorbeeld reken- of 
taalcoördinatoren geen tijd en geen geld om de goede dingen te doen. 

Werken met een menukaart versus werken met ingrediënten
In reactie op de metafoor van de menukaart, laat het werkveld van leraren zich veel 
beter omschrijven door ‘het werken met ingrediënten’ dan met een lijstje verplicht af 
te nemen, voorgeschreven gerechten. Leerlingen zijn uniek en je hebt steeds weer de 
ingrediënten aan te passen aan elke unieke leerling om de beste volgende stap te kun-
nen zetten. Het vak van leraar wordt afgeknepen als je “het gemiddelde kind” of “acht 
profielen” als uitgangspunt gaat nemen. De pedagogische en didactische opgave is 
geen vaste menukaart, maar bestaat uit steeds proeven, iets toevoegen en weer  
proeven. 
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Enkel wetenschappelijk bewezen aanpakken? 

Als de minister schrijft dat er alleen gekozen kan worden uit wetenschappelijk bewezen aan-
pakken, dan kun je daar bijna niet tegen zijn. Je gaat gemeenschapsgeld toch niet uitgeven 
aan een niet-bewezen aanpak? Ook een aantal respondenten was duidelijk voorstander van 
wetenschappelijk bewezen aanpakken. Een aantal reacties: 

‘Je wilt de kwaliteit omhoog hebben, dan moet er ook een wetenschappelijk bewezen aanpak 
aan ten grondslag liggen. Anders ga je geld besteden aan aanpakken waarvan je niet zeker 
weet of het werkt.’

‘Je wilt wel dat wat er aan nascholing/begeleiding komt inhoudelijk sterk is – en dus 
onderbouwd, want anders is het zonde van het geld.’
‘Het is goed dat er wordt nagedacht over bewezen aanpakken. Uiteindelijk vinden leraren het 
belangrijk dat er zinvolle dingen moeten gaan gebeuren.’ 

Toch hebben we juist ook hierover een aantal belangrijke constructieve tegengeluiden opge-
vangen. Laat het duidelijk zijn: wij willen wel naar een professionele standaard, waarin een 
rol is voor wetenschappelijke onderbouwingen van onze werkwijze. Maar er is meer nodig 
dan wetenschappelijk bewijs om te komen tot passende vertalingen van deze knowhow die 
ook in de klaslokalen nog werking hebben. Wij denken dat het belangrijk is om hier ook aan-
dacht aan te geven. We hebben een aantal van de belangrijke tegengeluiden hieronder in een 
aantal subkopjes weergegeven. 

a/ Wetenschappelijk bewezen houdt geen rekening met de context
Als iets wetenschappelijk bewezen is, dan is dat bewijs in een bepaalde context geleverd. De 
vraag is of je de resultaten ervan ook mag extrapoleren naar andere situaties, naar andere 
omgevingen en naar andere leerlingen. Het vakmanschap van de leraar staat niet op zichzelf, 
maar vindt altijd plaats in de wederkerige relatie van de leraar tot anderen.

Het vakmanschap van de leraar staat niet  
op zichzelf, maar vindt altijd plaats in de  

wederkerige relatie van de leraar tot anderen.
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Een voorbeeld van een andere context: verhaalsommen
Er zijn wetenschappelijk bewezen aanpakken voor rekenen aan te wijzen, waarin er 
een belangrijke rol is weggelegd voor verhaalsommen. Heel attractief, maar wat als je 
een klas hebt waarin veel leerlingen juist de Nederlandse taal niet goed machtig zijn? 
Dan kun je zeggen: mooi, dan werken we via die methode meteen aan taal. Maar voor 
taalontwikkeling is die methode niet ontwikkeld. Dus de kans is groot dat zowel taal 
als rekenen achterblijven. Die achterstand geschiedt dan juist door te kiezen voor deze 
wetenschappelijk bewezen aanpak. Ons punt is: wetenschappelijk bewezen houdt geen 
rekening met de context van iedere unieke klas of met de verschillen tussen leerlingen. 

Behalve verschillen in taalniveau en geletterdheid kunnen er nog veel meer verschillen op-
treden tussen de wetenschappelijk bewezen setting en de schoolsituatie. Denk bijvoorbeeld 
aan een veronderstelde ononderbroken aandachtsboog (adhd) een beperkte klasgrootte, de 
mogelijkheid om apart te gaan zitten, of in de verwachte aanwezigheid van leermiddelen 
thuis. Is een methode mede gebaseerd op het thuis online kunnen werken aan opdrachten, 
dan is dit voor sommige mensen een onhaalbare kaart. Eén respondent gaf aan: ‘Leraren die 
met vmbo-leerlingen werken, weten uit ervaring dat niet iedere aanpak bij ieder kind past.’
Het is een farce om te denken dat leerlingen, door het verspreiden van een briljant lespakket, 
zich ineens massaal zullen ontpoppen tot rekenwondertjes. Iedereen snapt dat het weten-
schappelijk waar kan zijn dat professoren in Oxford of Princeton een briljant lespakket ont-
wikkelen, maar dat een leraar voor groep 7 in Purmerend nog steeds met geen enkel onderdeel 
uit deze wetenschappelijk bewezen aanpak uit de voeten zou kunnen voor hun doelgroep. 

b/ Niet alles is meetbaar
Om dit punt duidelijk te maken laten we hier een leraar Nederlands aan het woord: ‘Voor het 
vak Nederlands vind ik dat de meetbaarheidscultuur het vak juist onaantrekkelijker heeft 
gemaakt. Bij schrijfonderwijs of literatuur kun je juist dingen als originaliteit en creativiteit 
heel lastig meten. Door een eenzijdige focus op meetbaarheid in het examen Nederlands is 
het examen kapot gemaakt.’

 We staan aan de vooravond van een volgende  
cyclus waarin we opnieuw in een te opbrengst- 

gerichte valkuil dreigen te stappen.



 Het Lerarencollectief over … Masterplan Basisvaardigheden  10

Dit legt meteen een pendulebeweging in het onderwijsbeleid bloot. De Onderwijsraad 
schreef immers zelf juist al in 2013 dat er te weinig visie is in Nederland op wat het on-
derwijs leerlingen en studenten moet bijbrengen en dat de aandacht in de afgelopen jaren 
eenzijdig gericht was op meetbare doelen (‘opbrengstgericht’), in het bijzonder op taal- en 
rekenprestaties (Onderwijsraad, 2013a). We staan dus aan de vooravond van een volgende 
cyclus waarin we opnieuw in een te opbrengstgerichte valkuil dreigen te stappen. Het gevaar 
hiervan wordt ook door de Onderwijsraad benoemd: Dientengevolge hebben het bredere 
vakkenaanbod, de beroepspraktijkvorming en de algemene vorming nauwelijks beleidsaan-
dacht gekregen (Onderwijsraad, 2013a). Een conclusie die ook auteur en hoogleraar Kees 
Boele onderschrijft (Boele, 2015). 

c/ Het werken in het onderwijs is vooral ook: werken met praktische wijsheid 
We schreven al: ‘Leraren die met vmbo-leerlingen werken, weten uit ervaring dat niet iede-
re aanpak bij ieder kind past.’ De praktische aanbeveling waarmee deze respondent verder 
ging, luidde: ‘Je moet ervan kunnen afwijken, mits je het kan onderbouwen.’ Juist de leraar 
die kijkt wat bij iedere leerling past, is heel veel waard. De kennis van leraren over elk unieke 
leerling is een onmisbare en belangrijke sleutel voor ontwikkeling. De vraag is waar die ken-
nis een plek heeft in de menukaart. 

Een verrijkend perspectief dat we hier aan de hand doen en waarlangs we de plannen graag 
zouden toetsen, is het werken met praktische wijsheid, een perspectief dat Aristoteles al dui-
zenden jaren geleden introduceerde. Dit begrip heeft sinds eind jaren tachtig ook weer zijn 
intrede gedaan in het domein van Onderwijs. 
Niet voor niets kreeg het een belangrijke rol in het rapport Leraar zijn van de Onderwijsraad 
(Onderwijsraad; 2013b). We citeren hieruit: Bij praktische wijsheid gaat het om het goede 
doen op de goede manier in concrete praktijksituaties, waarbij leraren in hun oordeel een 
(snelle) afweging maken tussen de collectieve kaders en waarden van school, beroep of over-
heid, hun eigen professionele waarden/ doelen en de kenmerken van de specifieke situatie. 
Praktische wijsheid van leraren ontwikkelt zich in de wisselwerking tussen ervaring en the-
orie. Het vraagt van leraren dat ze in hun praktijk proberen toe te passen wat ze vanuit de 
theorie weten en kijken in hoeverre deze theoretische inzichten in hun specifieke praktijk-
situaties wel of niet werken. Praktische wijsheid speelt, aldus dit rapport van de Onderwijs-
raad, een belangrijke rol in de kwaliteit van het professioneel handelen van leraren, maar 
vanwege zijn impliciete en situatie-specifieke karakter is deze niet gemakkelijk te meten met 
gestandaardiseerde, generieke instrumenten (Onderwijsraad, 2013b). 

Praktische wijsheid speelt een belangrijke rol  
in de kwaliteit van het professioneel handelen  

van leraren, maar is niet gemakkelijk te meten. 
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Het bewijs of iets goed onderwijs is, wordt vaak pas in het hier-en-nu geleverd. Biesta en 
Janssens schrijven hier het volgende over: 

‘Wat het vakmanschap van de opvoeder en leraar onderscheidt van dat van de zadelmaker 
of scheepsbouwer …, is dat er niet alleen een oordeel nodig is over de effectiviteit van ons 
handelen – de vraag hoe we in deze concrete situatie, met deze leerlingen, op dit moment 
in het schooljaar, met storm op komst of sneeuw in de lucht, de gestelde doelen zo goed mo-
gelijk kunnen bereiken. Er is ook een oordeel nodig over de pedagogische kwaliteit ervan’.
‘Onderzoek moet (… ) begrijpen dat onderwijs geen kwestie is van uitvoeren van interven-
ties die al of niet effect sorteren bij leerlingen, maar dat onderwijsprocessen complexe, 
communicatieve processen zijn die beogen de vorming van leerlingen op gang te brengen.’ 
(Biesta & Janssens, 2021) 

De vraag is dus hoe te voorkomen dat de menukaart als gestandaardiseerd generiek instru-
ment de praktische wijsheid van de leraar gaat overvleugelen en daarmee de leraar vleugel-
lam maakt. 

3. Het gedwongen karakter van het Masterplan

Bij voorbaat dreigen met de Inspectie

We hebben het bij de menukaart al gehad over het gevaar van onteigening. Die onteigening 
geldt niet alleen voor de menukaart, maar voor de gehele entourage die rondom het Master-
plan hangt. 

In de Kamerbrief wordt er op voorhand al gedreigd met de Inspectie. De boodschap? Als 
je niet meedoet, dan komt de Inspectie en dan moet je het geld weer inleveren. Uit dit soort 
berichtgeving spreekt niet veel vertrouwen in de beroepsgroep. Waarom direct al dreigen 
met Inspectie in plaats van te vertrouwen op de leraren? We zijn hierover ook in gesprek ge-
weest met de minister, waarbij we na afloop de dialoog hierover met een ambtenaar konden 
voortzetten. Op onze vraag waarom het dreigen met de Inspectie toch ook nog in de laatste 
plannen stond, kwam het antwoord niet verder dan: ‘Ja, dat van die Inspectie dat moet er 
echt in blijven.’

Om uit het voorwoord van het boek Voor de Klas van Merel van Vroonhoven te citeren: 
‘De kloof tussen de werkvloer en het abstracte schimmenspel aan de top van (…) organisaties 
te groot is geworden. Het is belangrijk dat de menselijkheid, in plaats van spreadsheets en 
algoritmes, weer de basis mag worden van ons handelen’ (Klok, in: Van Vroonhoven, 2022).  

Denk goed na hoe je kwaliteit gaat toetsen 

Een respondent vraagt zich af waarop scholen worden beoordeeld in de toekenning van extra 
financiële middelen. Het gevaar bestaat dat de getoetste kwaliteit gaat over de kwaliteit van 
de systeemwereld (Hart, 2012); bijvoorbeeld over de vraag of de dossiervorming wel hele-
maal op orde is. Tegelijkertijd zegt die complete of incomplete dossiervorming (vink-lijstjes) 
nog niets over de geleverde kwaliteit in de leefwereld, dus in de klas; laat staan dat het iets 
voorspelt over de vraag of dit al dan niet tot verbeteringen bij leerlingen van hun basisvaar-
digheden leidt. 
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De complete of incomplete dossiervorming 
(vink-lijstjes) zegt nog niets  

over de geleverde kwaliteit in de klas. 

Kijk welke scholen de extra financiële middelen echt nodig hebben

In een klas met leerlingen zijn er leerlingen die een onvoldoende staan en leerlingen die hun 
hele schoolloopbaan al voldoende staan. In analogie met zo’n schoolklas is de vraag hoe je om-
gaat met scholen die nu een onvoldoende halen en met scholen die nu al geruime tijd alleen 
maar voldoendes behalen met betrekking tot de basisvaardigheden. Moet iedereen een verbe-
terstap doen, of is het doel om ten aanzien van de basisvaardigheden juist die scholen te helpen 
die nu door de ondergrens dreigen te zakken of daar al te ver onder zitten? Durf je verschil te 
maken tussen scholen die op orde zijn en scholen waar werk aan de winkel is; of moet iedereen 
door dezelfde wasstraat? Zoals de plannen nu beschreven zijn, lijkt het erop dat alle scholen aan 
de slag moeten met de menukaart. Ook als het niveau gewoon al goed, of zelfs uitstekend is. 

Hoe wetenschappelijk onderbouwd is het masterplan zélf eigenlijk? 

Wie vanuit dwang gaat werken, creëert rebellie, zo kan elke leraar je vertellen. Een rebels 
punt waar we dit artikel zelf mee willen afsluiten heeft te maken met de dwang die uit al deze 
plannen spreekt. In reactie op dat gedwongen karakter, stellen we graag de vraag hoe weten-
schappelijk onderbouwd het masterplan zélf eigenlijk is. Het plan van de minister is al klaar, 
terwijl er op dit moment nog een rapport van de Onderwijsraad moet verschijnen over precies 
dit punt. De Onderwijsraad buigt zich momenteel immers over de adviesvraag van de Tweede 
Kamer naar wat er nodig is om het niveau van de basisvaardigheden te verhogen. Men richt 
zich daarbij op taal en rekenen. Dit doet de raad aan de hand van de adviesvraag “wat is nodig 
om de beheersing van taal en rekenen te verhogen?”. De Onderwijsraad kijkt daarbij vanuit 
een breed perspectief dat recht doet aan de complexiteit die achter de teruglopende prestaties 
schuilgaat. Maar hoezo hoeft de minister voor een Masterplan daar niet op te wachten? Hij 
vindt het toch juist belangrijk om met wetenschappelijk bewezen aanpakken te werken? 

In reactie op het gedwongen karakter  
van het masterplan, stellen we graag de vraag  

hoe wetenschappelijk onderbouwd  
dit masterplan zélf eigenlijk is.
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Conclusie en eindbetoog

De grote morele vraag onder het Masterplan Basisvaardigheden, inclusief bijbehorende me-
nukaart is: moeten leraren nu door de hoepel van het Ministerie van OCW springen om hun 
geld te krijgen, of moet het Ministerie van OCW in de gaten van het bestaande curriculum 
springen om leraren te ondersteunen bij die zaken waar ze dagelijks in hun lesgeven last van 
hebben om zo de basisvaardigheden van leerlingen te verbeteren?

Of iets minder polariserend verwoord: vergroot het Masterplan nu de professionele 
ruimte van de leraar of perken de maatregelen – hoe goedbedoeld ook – de professionele 
ruimte van de leraar juist in? Wij zetten vol in op meer professionele ruimte voor de leraar. 
Met ruimte en financiële armslag, zodat leraren kunnen aangeven wat zij nodig hebben in 
hun specifieke setting om te werken aan betere basisvaardigheden bij hun leerlingen. 

Laat het vakmanschap van de leraar  
bij de leraar liggen.

Laat het vakmanschap van de leraar bij de leraar liggen. Laat de minister van OCW vooral 
nagaan wat hij kan doen om dat vakmanschap te versterken. Durft de minister die route, 
met dat prachtige risico van onderwijs1, in te slaan? 

Sharon Martens 
Sharon Martens is voorzitter van het Lerarencollectief. Daarnaast werkt ze als ambulant begelei-
der bij Koninklijke Kentalis voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid. 
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