Staat van het Onderwijs 2019, visie CED-Groep
Primair onderwijs

Lerarentekort ongelijk verdeeld
Het bovenstaande kopje, uit het 210 pagina’s tellende rapport de Staat van het Onderwijs,
heeft heel wat meer impact dat ons lief is. Het lijkt er op dat goede leraren een ‘luxe’ is
geworden, juist op de plaatsen waar zij het hardste nodig zijn.
Wat ook duidelijk wordt uit het rapport: de leraar tekorten zijn groter bij scholen met een
groter aandeel leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. In het rapport is te lezen
dat dit kwantitatieve tekort de onderwijskwaliteit bedreigt.
Van goede leerkrachten kan je veel leren
Leerlingen leren het meest van leraren die voldoende gekwalificeerd zijn en ervaring hebben.
Dat gun je ieder kind! Maar zoals het er nu voor staat, lijkt het er op dat de kansenongelijkheid
alleen maar zal toenemen, iets wat ons als professionals zeer aan ons ‘onderwijshart’ gaat.
Kansengelijkheid als prioriteit
Het is dan ook goed om te zien dat gemeenten en besturen fors inzetten op kansengelijkheid
en op het belang van kennisdeling op dit gebied. Het rapport biedt hiervoor nuttige
handreikingen:
•
besteed meer aandacht aan goede feedback aan leerlingen
•
innoveer met kleine stapjes, vanuit de wetenschap wat wel en niet werkt
•
werk doelgericht, evalueer gedegen en vergroot de burgerschapscompetenties
Hier voegen wij als CED-Groep graag aan toe: wees zuinig op de leraar!
•
begeleid de starters en instromers intensief (en volgens een beproefde aanpak)
•
zorg dat de leraar tijd heeft voor het voorbereiden van de lessen en op zo’n manier dat
hij/zij kan leren van collega’s en anderen.
•
investeer in de ontwikkeling van leerkrachten, zodat zij expert kunnen worden in het
mooiste en belangrijkste vak dat er is: het onderwijs
Dus goede leerkrachten een luxe…?
Dát moeten we met z’n allen niet willen! Wij roepen beleidsmakers, bestuurders en directeuren
dan ook op verantwoorde keuzes te maken, onderwijsinhoudelijk goed op de hoogte blijven en
regelmatig in klassen komen. Zodat álle kinderen de kansen en het onderwijs krijgen die ze
verdienen. Want leren is ons lief.

