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HOOFDSTUK 8

De onvermijdelijke onderwijsrevolutie

Nog niet zo heel lang geleden waren er honderdduizend postbodes in Nederland. Of misschien iets minder, maar het waren er héél veel. Postbode
was een eerzaam beroep. Men werkte vanuit grote statige gebouwen, ieder
stadje had zijn eigen hoofdpostkantoor. De posterijen waren een onuitwisbaar fenomeen, een vanzelfsprekende noodzakelijke schakel in het maatschappelijke leven. Het was ondenkbaar dat de postbode zou verdwijnen,
aldus ‘iedere’ postbode, omstreeks 1995. Maar kijk nu eens. Heeft uw stadje nog een postkantoor? De digitale mogelijkheden hebben ervoor gezorgd
dat er significant minder postbodes en postkantoren nodig zijn.
De leraar van nu, ook zo’n eeuwenoud en eerzaam beroep, staat aan
de vooravond van een vergelijkbare verandering. Onderwijs is een vanzelfsprekendheid, een noodzakelijke schakel in het maatschappelijk leven.
Het is ondenkbaar dat de leraar gaat verdwijnen, aldus ‘iedere’ leraar, omstreeks 2015. Maar is dat wel zo zeker?
Wie van een afstandje nuchter naar de onderwijssector kijkt, ziet een bedrijfstak die extreem langzaam innoveert, in een wereld die steeds sneller
verandert. Het wachten is op de buitenstaanders die de sector gaan kapen. Wij achten het verre van ondenkbaar dat in de komende tien jaar
de onderwijssector een soortgelijke ontwikkeling doormaakt als we bij de
posterijen zagen gebeuren. Zij verloren een groot deel van hun relevantie
door de komst van buitenstaanders. Het was de technologiesector die een
efficiëntere postbode uitvond: e-mail.
‘Mensen zullen elkaar toch altijd berichtjes willen blijven sturen?’ aldus
de postbode uit 1995. Dat klopt als een bus! Communiceren is een primaire oerbehoefte. Alleen hebben we daar geen enveloppen en postzegels
meer voor nodig. De brievenbus heet nu inbox.
In de onderwijssector worden de begrippen leren en onderwijs ten onrechte vaak als synoniemen gebruikt. Mensen zullen toch altijd willen blijven leren? Dat klopt als een bus! Leren is een primaire oerbehoefte. Maar
wie zegt dat we daar onderwijs en scholen voor nodig hebben?
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De kwaliteit van het onderwijs In de onderbuik van Nederland valt vaak te

horen dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit is gegaan. Onzin, vinden
wij. Het kan wel zo zijn dat een twaalfjarige tegenwoordig niet meer weet
waar Roodeschool, Sappemeer en Oude Pekela liggen, maar daar staan
tientallen dingen tegenover die hij wél weet. Een kind van twaalf anno nu,
heeft aanzienlijk meer kennis en vaardigheden dan wij hadden toen we
twaalf waren. Inhoudelijk heeft het onderwijs heus wel kwalitatieve progressie gemaakt. De zwakke schakel van de bv Onderwijs zit niet primair
bij de leraren, maar bij het management van een extreem bureaucratische
sector. (Alhoewel? Zie kader: Interview met een leerexpert.) Een management dat voor een groot deel is gezeteld in het hoofdkantoor te Den Haag.
Daar is men zo ontzettend druk bezig met het ontwikkelen en organiseren
van meetsystemen om leerlingen te meten, dat men iets veel wezenlijkers
vergeet te meten: het organisatiesysteem als geheel. Volkomen ten onrechte leeft men in de waan dat men over het monopolie op scholing beschikt.
Vroeg of laat vallen de vanzelfsprekendheden van de sector weg en gaat
de onvermijdelijke vraag gesteld worden: ‘Hé onderwijssysteem, wat voeg
je nou eigenlijk toe? Hoe zit het met de output van je organisatorische
systeem?’
Nieuwe logische manieren om de output van onderwijs te meten Een koek-

jesfabrikant kan wel zeggen dat zijn koekjes steeds lekkerder worden, maar
uiteindelijk hangt het bestaansrecht van de koekjesfabriek niet af van de
smaak van de koekjes, maar van het totale plaatje. Hoe efficiënt weet hij
de koekjes bij de koekliefhebber in de koektrommel te krijgen? Hoe klantvriendelijk? En tegen welke prijs? Het is niet zo dat het lekkerste koekje
altijd wint. Als het lekkerste koekje lastig verkrijgbaar is, lelijk verpakt of
te duur, kan de ‘beste’ koekenbakker nog steeds failliet gaan.
Om de output van ons onderwijssysteem te meten, zal op een gegeven
moment — onvermijdelijk — de toegevoegde waarde afgezet worden tegen
de totale kosten. De toegevoegde waarde varieert met de invalshoek van
waaruit gekeken wordt: de toegevoegde waarde voor de maatschappij, de
toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt, de toegevoegde waarde voor de
leerling. We bekijken de onderwijssector van drie kanten.
A) Maatschappelijke toegevoegde waarde
Als we duizend kleuters in een stad willen klaarstomen voor het voortgezet
onderwijs, sturen we duizend kleuters naar een van de basisscholen in die
stad. We kunnen wel eindeloos die kinderen gaan toetsen op wat ze nou
precies geleerd hebben, maar bottomline is de missie geslaagd zodra het
voortgezet onderwijs zegt: ‘Ja, nu zijn je duizend kinderen genoeg voorbereid om onze poort binnen te komen.’ De output is dan heel basaal:
duizend ‘klaargestoomde’ kinderen. De basisscholen die een paar decennia geleden die output leverden, leveren nu nog steeds ongeveer dezelfde
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output. Maar hebben daar nu circa twee keer zoveel arbeidskrachten voor
nodig. De totale loonkosten zijn ongeveer verdrievoudigd. ‘Ja maarrrr, er
worden steeds meer eisen gesteld, het is ingewikkelder geworden, dus er
is meer geld en meer personeel nodig,’ aldus de sector. Dat is wel waar,
maar de basale output is gelijk gebleven: duizend toegangskaartjes voor
het voortgezet onderwijs. Voor dat voortgezet onderwijs kunnen we dezelfde redenering volgen. Aan het eind van de opleiding zijn er duizend
toegangskaartjes ‘geproduceerd’ voor hetzij het hoger onderwijs, hetzij
een zelfstandig leven als volwassene.
In zo’n beetje alle andere sectoren is men er de afgelopen decennia in
geslaagd om door slimmer te werken en slimmer te organiseren veel meer
output te leveren, met aanzienlijk minder manuren en tegen lagere loonkosten. Mensen schrijven elkaar meer briefjes dan ooit tevoren, maar tegen lagere kosten, en met minder postbodes. De vraag is dus wat er straks
gaat gebeuren als andere partijen in staat blijken te zijn om op een veel
efficiëntere wijze leerlingen klaar te stomen voor hun toekomst dan het
onderwijs doet.
Voor een volledige meting van de maatschappelijke output van het onderwijssysteem moeten we overigens ook kijken naar de verdere opbrengsten. De school levert niet alleen maar diploma’s, maar ook kinderopvang
en socialisatie.
B) Toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt
Het onderwijssysteem is van oudsher altijd waardevol geweest voor de arbeidsmarkt. De kennis en vaardigheden die op scholen werden geleerd,
sloten kennelijk aan bij wat het bedrijfsleven nodig had. Want het schooldiploma functioneerde als een soort toegangsbiljet voor de arbeidsmarkt.
Het type schooldiploma was een toonaangevend selectiecriterium bij het
verdelen van de baantjes omdat werkgevers veronderstelden dat het een
grote voorspellende waarde had voor de mate waarin een aspirant-werknemer succesvol zal zijn. Maar juist op dit punt holt de waarde van een
schooldiploma hard achteruit. De wereld verandert in zo’n snel tempo, dat
de bedrijven die niet failliet willen gaan zich in hoog tempo moeten aanpassen. De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor die aanpassing,
wijken steeds meer af van de kennis en vaardigheden die op school worden
geleerd. Tot overmaat van ramp heeft het fenomeen schooldiploma aan
betrouwbaarheid ingeboet door gevallen van examenfraude en door opleidingen die de exameneisen of examenresultaten manipuleerden omdat ze
er financieel voordeel bij hadden wanneer meer leerlingen slaagden voor
het examen. Wanneer je vijfjes kunstmatig in zesjes verandert — of alleen
al als je de slagingsnorm verlaagt — zullen er natuurlijk meer leerlingen een
diploma halen. Maar als een werkgever zo’n vijfje aanneemt, verliest het
diploma aan voorspellingskracht voor succes.
Naarmate de arbeidsmarkt de waarde van een schooldiploma meer gaat
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relativeren, des te wankeler wordt het bestaansrecht van het onderwijssysteem. Die signalen zijn al duidelijk waarneembaar. Waar een diploma
voorheen vaak nog een keiharde functie-eis was om voor een baan in aanmerking te komen, zien we steeds vaker in vacatures dat de functie-eis
‘hbo-diploma’ is vervangen door de omschrijving ‘hbo-niveau’. Of dat de
eis ‘mbo-diploma’ is vervangen door ‘goede uitdrukkingsvaardigheid in de
Nederlandse taal’. Het is een teken aan de wand dat een van de populairste werkgevers van nu — Google — waar de sollicitanten rijen dik voor
de deur staan, al op grote schaal werknemers zonder diploma aanneemt.
Het valt te verwachten dat werkgevers binnen afzienbare tijd hun eigen
toetsen zullen gaan ontwikkelen om te voorspellen welke kandidaten ze
het beste kunnen selecteren, als het schooldiploma niet meer voldoet als
betrouwbaar voorspellingsinstrument. En dan is het nog maar een heel
klein stapje naar dat ze ook hun eigen opleidingsmethodes zullen ontwikkelen. Of meer voor de hand liggend: een strategisch partnership sluiten
met innovatieve nieuwe aanbieders die dat doen. Nieuwe aanbieders van
buiten de onderwijssector.
C) De waarde voor de leerling
Wat leer ik hier? Hoe leuk is het hier? Wat kost het me? Dat zijn drie vragen die een leerling bij de toegangspoort van de school gaat stellen zodra
het niet langer als een vanzelfsprekendheid wordt gezien dat hij daar naar
binnen wandelt. Als de leerling elders beter kan leren, als het elders leuker
is en als het elders ook nog eens minder kost, waarom zou die leerling dan
nog naar die school gaan? Als die school hem een diploma oplevert waarmee hij zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot, zou dat nog een goede
reden kunnen zijn. Maar als zijn toekomstige werkgever geen enkele waarde meer hecht aan dat diploma, is ook dat laatste argument verdwenen en
zullen de scholen massaal leegstromen.
En de leerplicht dan? In een wereld die Af is, is de leerplicht een vaststaand gegeven. In een wereld die Nooit Af is, zal de leerplicht opnieuw
tegen het licht moeten worden gehouden. Is de leerplicht niet ooit bedacht
als een middel om kinderarbeid te bestrijden? Ligt het 115 jaar later niet
veel meer voor de hand om de leerplicht te vervangen door een leerrecht?
Zou het niet een enorm zwaktebod zijn als alleen de leerplicht nog de
schoolbanken kan doen volstromen? Is een gedwongen leerplicht niet net
zo erg als een wet die de mensen zou verplichten om kerstkaarten analoog,
in een envelop, te versturen omdat anders de postbodes werkloos worden?
In een wereld die Nooit Af is, zal het onderwijssysteem zich moeten aanpassen aan de veranderde wereld. En als het onderwijssysteem daar niet
toe in staat is, zal men moeten accepteren dat er andere aanbieders zullen
komen die in dat gat springen.
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Er bestaat helemaal geen leerplicht!
Is de leerplicht niet sowieso al een
eufemisme waarbij de begrippen ‘leren’ en ‘onderwijs’ zijn omgedraaid?
In de praktijk bestaat er helemaal
geen leerplicht in Nederland, maar
is er sprake van een onderwijsplicht.
Wie naar een school gaat en daar
niets leert, voldoet aan de wet. Maar
wie aantoonbaar een heleboel leert,
maar dat buiten de poorten van een
erkende onderwijsinstelling doet, is
een wetsovertreder.
Waar wij stellen dat de leerplicht
een eufemistisch twintigste-eeuws
vehikel is dat rijp is om ingeperkt te
worden, denkt de BV Onderwijs in
politiek Den Haag daar heel anders
over. Daar werd in 2014 nog een wetsontwerp ingediend om de bovengrens te verhogen van achttien naar
eenentwintig jaar. En in 2015 worden
proefballonnetjes opgelaten om de

ondergrens van de leerplicht te verlagen van vijf naar drie jaar. Als George
Orwell nog geleefd zou hebben zou
hij er ongetwijfeld inspiratie uit putten voor de sciencefictionroman 2048
(het vervolg op 1984), waarin de staat
een prenatale leerplicht invoert, met
behulp van een audiosysteem met
lesmateriaal dat verplicht op zwangere buiken wordt bevestigd.
Terwijl de onderwijspolitiek nog
steeds op het spoor zit van uitbreiding van de leerplicht, is het systeem
zó bureaucratisch geworden dat
de verantwoordelijken voor de
leerplichtwet niet in staat zijn om
diezelfde wet ook in de praktijk uit te
voeren. Want naar schatting 16 000
leerplichtige leerlingen zitten noodgedwongen thuis omdat geen school
ze toelaat.

Dat onderwijs Nooit Af is, dat weet het onderwijs als geen ander. Het
concept éducation permanente bestaat in theorie al meer dan honderd jaar.
Maar in de praktijk heeft het onderwijssysteem daar nog nooit iets mee gedaan. Het onderwijssysteem houdt op bij de diploma-uitreiking. Alles wat
de leerling daarna nog leert, voltrekt zich volledig buiten het zicht van het
onderwijssysteem. Bertje en Henk hebben allebei in 1985 een vwo-diploma
gehaald, beiden met een zes voor Engels. Bertje heeft sindsdien nog weinig
bijgeleerd. Henk leest graag boeken in het Engels, ongeveer een roman
per maand, dus Henk is al 360 boeken verder dan Bertje. Maar nog steeds
hebben ze allebei hetzelfde diploma, met een zes voor Engels.
Naarmate de wereld sneller verandert, moeten we steeds meer kennis
vergaren ná het diploma. Het deel van onze kennis dat we vóór het diploma opdeden, wordt daardoor relatief kleiner. En daarmee wordt dat diploma steeds minder relevant.
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Extreem langzame innovatie? Hoezo extreem langzame innovatie? Wie het

onderwijs volgt heeft toch talloze onderwijsvernieuwingen voorbij zien komen de afgelopen decennia? Wie van binnenuit naar het onderwijs kijkt,
ziet inderdaad vele veranderingen. Maar wie vanaf een afstandje kijkt,
ziet voornamelijk veranderde regelgeving en een paar veranderingen in
de marge. Het schoolbord is in veel gevallen vervangen door een digibord,
maar dat is het dan ook wel zo’n beetje. De fundamenten van het onderwijssysteem zijn al meer dan honderd jaar hetzelfde. Om deze bewering te
staven doen we de ‘comaproef’. Stel je eens voor dat je vijftig jaar geleden
op vijftienjarige leeftijd in een coma bent geraakt en vandaag ontwaakt.
Je voelt je zo fris als een hoentje en besluit je wederopstanding te vieren
met muziek. Je gaat eerst naar de bank om guldens te halen, daarna naar
het ns-loket om een treinkaartje te kopen naar de grote stad, waar je op de
platenafdeling van de v&d een singletje wilt kopen. Dat valt allemaal niet
mee. Vervolgens besluit je toch maar naar school te gaan, in plaats van te
spijbelen. Dat is een feest van herkenning. De school is groter geworden
en heet nu vwo in plaats van hbs. Maar voor de rest is alles nog hetzelfde.
Nog steeds is de school een gebouw met klassen van twintig tot dertig
kinderen van allemaal ongeveer dezelfde leeftijd en één ouder iemand die
voor de klas staat en alles uitlegt met behulp van een schoolbord. Om half
negen gaat de schoolbel, je mag niet vroeger of later beginnen. Het schooljaar begint in september, je kunt niet in april beginnen. Je hebt een stuk of
tien vakken en als je twee vakken niet snapt, moet je alle tien vakken een
jaar lang overdoen. En Frans is nog steeds een verplicht vak. Waarom eigenlijk? Omdat dat vroeger zo was. De mensen kwamen nauwelijks verder
dan hun buurland, dus leerden we de talen van onze buurlanden. Nu onze
wereld veel groter is geworden, zou het veel nuttiger zijn om talen te leren
die door heel veel mensen worden gesproken.
Als vandaag een onderwijssysteem zou worden ontworpen from scratch,
zou niemand het verzinnen om Frans een verplicht schoolvak te maken.
Spaans, Chinees of Russisch zouden in aanmerking komen, maar zeker
geen Frans. En dat doet automatisch de vraag opwerpen: voor wie is het
onderwijs eigenlijk primair bedoeld? Voor de leerlingen? Of voor de werkgelegenheid van de onderwijssector? Is het nou echt een heel raar idee om
leraren Frans een jaar met betaald verlof te sturen, waarin ze zich kunnen
laten omscholen tot leraar Spaans? In andere sectoren is het ook gebruikelijk dat beroepen verdwijnen. De mijnwerker, de postbode, de ns-lokettist,
de telex-operator, de kassier bij de bank; ze hebben allemaal andere banen
gekregen.
En zo hoog is het rendement nou ook weer niet, van al die jaren Franse les op school. Vraag maar eens aan iemand met een vwo-diploma met
eindexamen Frans, om de bovenstaande vijf regels losjes in het Frans te
vertalen. Wanneer we dezelfde regels spontaan in het Engels moeten vertalen, gaat dat de meesten van ons stukken makkelijker af. Rara, hoe kan
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dat? Hebben we op school minder goed onderwijs gehad in Frans dan in
Engels? Of hebben we het grootste deel van onze Engelse spreekvaardigheid geleerd buiten de schoolpoorten?
Het onderwijs heeft niet langer het monopolie op leren. Halverwege de
vorige eeuw was dat anders. In een tijd van grote informatieschaarste was
de school voor veel kinderen de enige plek waar ze informatie konden halen. In de digitale wereld is er een oneindige en onuitputtelijke hoeveelheid
informatie vrij beschikbaar voor nagenoeg ieder kind. Een logische gevolgtrekking zou zijn om in dit veranderde informatielandschap de leerplicht
te nuanceren en het accent te verschuiven naar een ‘recht op internettoegang’. Een kind in de eenentwintigste eeuw zonder internettoegang, is te
vergelijken met een kind in de twintigste eeuw dat niet naar school gaat.
Het is zwaar gedepriveerd van informatie en kennis.
Tell me why I don’t like mondays In 1979 hadden The Boomtown Rats een

grote hit in Nederland, met ‘I Don’t Like Mondays’. De songtekst was geinspireerd op een tragische actualiteit uit die jaren. Een tienermeisje uit
Californië had op een maandagochtend twee willekeurige voorbijgangers
doodgeschoten en negen mensen verwond. Als verklaring voor haar daad
gaf zij op dat zij niet van maandagen hield.
Het liedje bleek achteraf de eerste en ook de laatste hit van The Boomtown Rats te zijn. In 1985 ging de band uit elkaar. Maar die ene hit werd een
klassiek popnummer. Zesendertig jaar later is het nog met grote regelmaat
te horen op de radio. Vooral bij populaire radiozenders voor een breed
publiek. En meestal op maandagen. De oorspronkelijke betekenis van het
lied is vergeten. Nu is het lied een symbool geworden voor een breed collectief volksgevoel. De bulk van werkend Nederland houdt niet van maandagen. En op vrijdag wordt duidelijk waarom. Dan knettert ‘Thank God
It’s Friday’ niet alleen door de speakers, maar wemelt het ook van #tgifhashtags op Twitter en Facebook. Want op vrijdag eindigt de werkweek en
begint het weekend. Werken is niet leuk, vrije tijd is wél leuk. We vinden
dit doorgaans heel vanzelfsprekend met z’n allen. Zo vanzelfsprekend, dat
het nauwelijks opvalt dat die tgif-jubelkreten bijna exclusief afkomstig
zijn van het deel van de beroepsbevolking dat werkzaam is in een ondergeschikte positie in een hiërarchische organisatie en voornamelijk instructies
van bovenaf moet opvolgen. Oftewel het deel van de beroepsbevolking dat
ook wel eens wordt aangeduid met de term loonslaven.
Er zijn echter ook mensen die in loondienst werken, die wél veel vrijheid
hebben om hun werk naar eigen inzicht in te richten. Bijvoorbeeld omdat
ze zelf aan de top van een hiërarchische organisatie staan. Zij mogen dan
de instructies geven in plaats van ze op te volgen. Of de uitvoerende werkers in een hiërarchische organisatie waar het management ervoor gekozen heeft om vooral doelstellingen te formuleren in plaats van instructies.
Het verschil tussen werk en vrije tijd vervaagt dan vaak. Dit deel van de
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Interview met een leerexpert
Alette Baartmans werd al op zevenentwintigjarige leeftijd door Vrij Nederland uitvoerig geportretteerd als ‘een
van de beste onderwijsvernieuwers’.
Tegenwoordig noemt zij zich echter
liever ‘expert in leren’.
‘Want leren is beslist niet hetzelfde
als onderwijs. Je kunt op heel veel verschillende manieren leren. Onderwijs
is slechts één van de verschillende
leermethodes, niet meer en niet
minder. Ons onderwijs wordt telkens
opnieuw heruitgevonden. Er komen
wél apps in het onderwijs, maar
nog steeds ín het klaslokaal. Het is
steeds weer die ene leermethode die
vernieuwd wordt, in plaats van dat we
innoveren op de basisvraag: hoe kun
je zo effectief mogelijk leren? Een van
de projecten die ik heb opgezet heet
GeenSchool. Om de bewustwording
te kweken dat leren veel breder is dan
enkel onderwijs.
Belangrijk minpunt van de leermethode Onderwijs is dat we jongeren
institutionaliseren. Een leerling moet
zo veel en mag zo weinig, dat zou je
met gemak onderdrukking kunnen
noemen.
Dat het onderwijs te bureaucratisch is
geworden is ons allemaal aan te rekenen, dus óók de leraren. Als leraar ben
je de architect van het leerproces. Die
rol moet je keihard opeisen. Bijvoorbeeld bij de keuze van schoolboeken.
Die keuze wordt maar al te vaak gemaakt door schooldirecties of schoolbesturen, die langetermijncontracten
afsluiten met educatieve uitgevers.
Het is belabberd om voor lange tijd
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aan bepaalde content vast te zitten, in
een wereld die zo snel verandert.
Angst voor de schoolinspectie is in
de meeste gevallen een ingebeelde
angst. Leraren zouden veel meer
moeten doorvragen. Het lijkt wel alsof
er enorm veel regels zijn, maar in
verreweg de meeste gevallen zijn dat
mythes. Interpretaties en verkeerde
aannames.
Het onderwijs — en dus ook de leraren — zou veel beter zijn best moeten
doen om uit te leggen waarom iets
lesstof is. Waarom is het nuttig om iets
te weten? Omdat het getoetst wordt?
Dat is toch geen uitleg? Als je niet kunt
vertellen waarom iets tot de lesstof
behoort, hoort het ook geen deel uit
te maken van de lesstof.
Toetsen zijn overigens zeer nuttige
hulpmiddelen. Maar vooral als je ze
als scan gebruikt! We zijn gewend om
eerst te oefenen en dan te toetsen.
Draai die volgorde om! Eerst toetsen,
dan oefenen. Dan krijg je meer inzicht.
Dan werkt een toets ook stimulerend.
De scan wijst je op je verbeterpunten.
Dat is positief. Een toets die achteraf wordt ingezet, wordt gezien als
controlemiddel. En dan hangen er ook
nog eens represailles aan.
Als er verschillende manieren zijn
om te leren, en onderwijs is één van
die methodes, dan zou je dus ook
moeten willen weten: hoe goed werkt
die methode Onderwijs nou eigenlijk?
Die vraag behoort niet beantwoord
te worden door OCW, want dan krijg
je een “wij van WC-Eend adviseren
WC-Eend”-constructie.’
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beroepsbevolking horen we zelden luidkeels de komst van het weekend
bejubelen. Om nog maar te zwijgen van de honderdduizenden zelfstandige
professionals die zelf hun werktijd kunnen bepalen. Die kennen het concept maandag vaak niet eens. Als maandag overdag de zon schijnt, gaan ze
naar het park. Dan doen ze hun werk wel ’s avonds of op zondag.
Op zich is het helemaal niet zo verontrustend dat miljoenen mensen
met frisse tegenzin naar hun werk gaan. Werken als noodzakelijk kwaad
om in je levensonderhoud te kunnen voorzien, eerst afzien dan genieten,
de cost gaet voor de baet uyt, eerst het zuur dan het zoet; het hoort misschien
wel bij het leven. Wie trek heeft in een zelfgebakken patatje, moet eerst
aardappels schillen. Aardappels schillen is niet leuk. Dat is de opoffering.
Daarna volgt de beloning.
Wat wij wél verontrustend vinden is dat de meeste kinderen die op
school zitten net zo’n hekel hebben aan maandagen als de modale loonslaaf. Kinderen vinden school niet leuk, ze zijn liever vrij. Nog nooit hebben wij een schoolklas horen juichen dat het weer maandag is. Maar als
juf of meester op vrijdagmiddag alleen maar het woord ‘weekend’ noemt,
gonst een golf van blije opwinding door het klaslokaal. En al helemaal
bij het woord ‘vakantie’. Dat zou eigenlijk te denken moeten geven. Is dit
wel zo vanzelfsprekend? Of is dit alleen maar vanzelfsprekend omdat wij
hierin de maandagbeleving van de gemiddelde volwassene herkennen? Zo
ouders, zo kinderen?
Hun allergrootste hobby kwijt Wij hebben het zelf ook jarenlang normaal

gevonden dat schoolkinderen juichen als het weekend is en chagrijnig zijn
op maandag. Wellicht omdat we zelf jarenlang op school hebben gezeten.
Maar hoe normaal is het nou werkelijk?
Wanneer we peuters en kleuters observeren, valt ons op dat kleine
kinderen niets liever doen dan leren. Leren is hun allergrootste hobby.
Nieuwsgierig blikken ze de wereld in, voortdurend ontdekken ze nieuwe
paadjes en weggetjes. Nieuw speelgoed wordt gretig besprongen en besnuffeld. Met verbeten blik en vol wilskracht springen ze op houten of
metalen apparaten met wieltjes om de rijvaardigheid onder de knie te krijgen. Na de onvermijdelijke valpartij met schaafwonden wordt er heel hard
gebruld, maar nadat vader er een pleister op heeft geplakt en een kusje op
de verwonde lichaamsdelen heeft gegeven, weten ze niet hoe snel ze weer
op hun driewieler moeten klimmen. Want ze willen leren, leren, leren. Eindeloos zijn ze in de weer met een halve kuub zand, een emmer water en een
paar felgekleurde plastic vormpjes. En de hele dag door bestoken ze hun
vader en moeder en oudere broertjes en zusjes met een bombardement van
vragen. Wat is dat? Hoe moet dit? Wat betekent dat woord? Hoe werkt
dit? Waarom? Waarom? Waarom? Gek worden die ouders daar soms van.
Fijn als de kinderen straks naar school mogen, dan krijgen we weer wat
meer rust, zo denken de ouders. Maar eenmaal op school is het meestal
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snel gedaan met die onvermoeibare leergierigheid. In korte tijd zijn ze hun
allergrootste hobby — leren! — kwijt en veranderen ze in kleine mensjes die
niet van maandagen houden.
Als je hierover nadenkt is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat kinderen met frisse tegenzin naar school gaan. School zou in de ogen van kleine kinderen een leerparadijs kunnen zijn. Een soort vakantiekamp waar ze
in een veilige omgeving, onder deskundige leiding, met de mooiste speelen leermiddelen, hun allergrootste hobby kunnen beoefenen. Als het zo
zou zijn, dan zouden kinderen wel ‘Thank God it’s Monday’ scanderen en
‘I Don’t Like Fridays’ zingen. Maar zo is het dus niet.
U bent leraar? Bent u al boos? Je zult dit maar lezen en zelf voor de klas

staan. Zo klein is die kans niet, want in Nederland zijn ongeveer een half
miljoen mensen werkzaam in het onderwijs. De overgrote meerderheid
hiervan staat voor de klas. En dan word je ervan beschuldigd dat je de
kinderen hun allergrootste hobby afneemt? Je zou geneigd zijn dit boek te
verscheuren, of het op zijn minst boos in een hoek te smijten. Maar lees
nog heel even verder. Want het ligt niet aan de leraren. De meeste leraren
zijn namelijk bevlogen met hun vak bezig. Ze hebben passie voor lesgeven,
voor kennis overbrengen, ze houden van kinderen en kennen geen grotere
voldoening dan een kind mentaal te zien groeien, in wijsheid en/of vaardigheden. Herkent u zichzelf hierin? Dan herkent u vast ook de collega’s
waarbij die passie in de loop der jaren is verschrompeld. Zij waren waarschijnlijk ook ooit bevlogen, maar zijn gaandeweg murw gemaakt door een
lawine aan bureaucratische regeltjes, die hetzij door het ministerie, hetzij
door hun eigen schoolmanagement zijn uitgevaardigd en die de kern van
hun lerarentaak maar al te vaak in de weg staan. Het percentage niet-lesgevende onderwijsprofessionals neemt jaarlijks toe.
Nee, het ligt niet aan de leraren dat schoolkinderen een hekel hebben
aan maandagen, het ligt aan het onderwijssysteem, een systeem dat honderdvijftig jaar geleden is ontworpen en is gefundeerd op de maatschappelijke behoeftes van die tijd. Het is ingebed in de maatschappelijke context
van de industriële revolutie en gefundeerd op een serie aannames en vooronderstellingen die in de vorige eeuw nog juiste aannames waren, maar nu
niet meer. Of in ieder geval steeds minder.
Het onderwijssysteem zoals wij dat nu nog steeds kennen was een perfecte broedplaats voor de industriële economie. Het stoomde jonge mensen
klaar voor een baan in die economie. En deed dat heel goed. De leerlingen
werden uitstekend voorbereid op banen in hiërarchische organisaties waar
werknemers top-down werden aangestuurd. Instructies zorgvuldig opvolgen, gehoorzaamheid, discipline, geen eigen initiatief, creativiteit indammen, geen kritische discussies over het werkproces, want dat verstoort
alleen maar de machinerie. Dat waren de ideale eigenschappen voor de gemiddelde werknemer in de twintigste eeuw. Het schoolsysteem was daarop
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afgestemd: top-down industrialized schooling.
Om die eigenschappen aan te leren, kun je daar maar het beste zo vroeg
mogelijk mee beginnen. Op school dus. Dan ben je optimaal voorbereid
voor de banen waarin je blij bent dat het weer vrijdag is. Maar nu leven we
in een transitietijdperk waarin die economie heel hard aan het veranderen
is. Organisaties van nu hebben steeds minder behoefte aan werknemers
die slaafs de instructies opvolgen. Want de organisatie is Nooit Af. Om te
kunnen overleven hebben organisaties werknemers nodig die oude procedures en instructies overboord durven te gooien. Mensen die verbeteringen kunnen bedenken en doorvoeren. Mensen zoals de kleuter van weleer
die voortdurend met een trial-and-error-mindset door het leven stapt.
De grootste actuele bedreiging van ons onderwijssysteem is dat we jonge mensen aan het opleiden zijn voor een industrieel tijdperk dat nauwelijks nog bestaat. Dat we honderdduizenden kinderen opleiden voor banen
die over vijf of tien jaar niet meer bestaan.
Wat er mis is met geïndustrialiseerd onderwijs? Even een vraagje tussen-

door. Weet u wat een eg is, en een ploeg en een dorsvlegel? En wanneer je
een sikkel gebruikt en wanneer een zeis? Nou, wij weten dat dus ook niet.
Toch waren er tijden dat bijna ieder kind in Nederland deze begrippen
kende. Dat was in een tijd dat ‘iedereen’ nog in de landbouw werkte. Nadat
de beroepsbevolking verschoof van de agrarische sector naar de industrie,
was deze kennis niet zo belangrijk meer en leerden we nieuwe dingen, die
wél relevant waren voor het industriële tijdperk. En brood kochten we toen
bij de bakker, daar hoefde je niet eerst het graan voor te dorsen. Dat industriële tijdperk is inmiddels ook ten einde. Miljoenen fabriekswerkers zijn
kenniswerkers geworden. Maar het onderwijs hanteert nog grotendeels
de axioma’s van het industriële tijdperk. Bijvoorbeeld: hoe definieert het
onderwijs een slimme leerling? Dat is een leerling die hoge cijfers haalt.
In de praktijk is dat de leerling die het best weet te voorspellen welk antwoord de docent wil horen. Leraren en de Citotoets keuren vaak maar één
antwoord goed. Creatief zijn, of slimmer zijn dan de leraar wordt keihard
afgestraft. Dan wordt je antwoord doodleuk fout gerekend.
In het tijdperk dat een organisatie van zijn medewerkers verwacht dat
ze de status quo stabiliseren, is dat een zeer nuttige eigenschap. Een leerling die goed kan voorspellen welk antwoord de docent graag wil horen,
kan later als werknemer heel goed voorspellen wat zijn manager wil dat hij
uitvoert. Dat was de ideale werknemer van de twintigste eeuw.
In de eenentwintigste eeuw is er niet zoveel plaats meer voor bedrijven
die alleen maar de status quo stabiliseren. In het easycratische tijdperk
wordt het ene na het andere traditionele bedrijf overvleugeld door nieuwe
bedrijven die op een vernieuwende manier de werkzaamheden organiseren.
Organisaties die klaar willen zijn voor het Nooit Af-tijdperk hebben
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juist behoefte aan medewerkers die slimmer durven te zijn dan de baas,
die het ‘juiste’ antwoord van de leraar/de baas in twijfel trekken en met een
beter antwoord komen. Kortom: de leerlingen van wie de slimme creatieve
antwoorden ten onrechte fout werden gerekend op school, dat worden de
meest gewilde medewerkers van de toekomst. Dat is ook precies de reden
waarom een bedrijf als Google geen enkele schroom heeft om werknemers
zonder schooldiploma aan te nemen.
Cijferfetisjisme in schoolmanagement Hoe definieer je een slimme school?

Dat is een school waar de leerlingen gemiddeld de hoogste cijfers halen. En
daar ging het faliekant mis. Er is een hele generatie spreadsheetmanagers
ontstaan die de scholen besturen. Welkom in de diplomafabriek!
De schoolmanager van nu is in feite een middelmanager die strikt topdown wordt aangestuurd door het ‘hoofdkantoor’. Hij wordt niet beoordeeld op zijn werkelijke output, maar uitsluitend op de getallen in zijn
spreadsheets. Bijvoorbeeld wanneer het onderwijsministerie scholen verplicht wil stellen om een gemiddelde citoscore van 537 te halen, aldus een
recent plan van ocw.
Op zich is er helemaal niks mis met toetsen. Toetsen zijn zeer nuttige
instrumenten. Mits je ze gebruikt waarvoor toetsen zijn bedoeld: om feedback te genereren, om te spiegelen, om te checken. En om op basis van de
toetsen zo nodig de werkwijze aan te passen. De toets als middel!
Maar de trend is nadrukkelijk: de toets als doel. Niet de kwaliteit van
het onderwijs staat voorop, en al helemaal niet de vorderingen van het
kind, maar de uitkomst van de toets is tot doel verheven. En aan die toetsresultaten worden vervolgens gekoppeld: de waardering van de school, de
financiering van de school en soms zelfs de salarissen van de schoolmanagers.
Wie wind zaait, zal storm oogsten. In deze setting oogst je onvermijdelijk dat de schoolmanagers zich binnen de kortste keren zullen ontpoppen tot manipulerende creatieve boekhouders (in het gunstigste geval),
of regelrechte fraudeurs (in het slechtste geval). Dat is geen zwartgallige
cynische blik, dat is een broodnuchtere realistische constatering die keer
op keer door iedereen waargenomen kan worden, tenzij men verkiest om
als een struisvogel zijn hoofd in het zand te steken.
Cijfers zijn ontzettend makkelijk te manipuleren, zo weet elke statisticus.
Als een school erbij gebaat is dat een zo hoog mogelijk percentage van
de eindexamenleerlingen slaagt, dan zullen scholen hun best gaan doen
om de matige leerlingen de toegang tot het examenjaar te ontzeggen. Dat
houdt de percentages lekker hoog. Het treurige hiervan is dat scholen door
deze uitgelokte strategie hun maatschappelijke output verkleinen. (Zie kader: De waanzin van slagingspercentages.)
Dit cijferfetisjisme zit hardnekkig verweven in het complete onderwijs232
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De waanzin van slagingspercentages
Neem twee identieke scholen. School
A heeft dertig eindexamenkandidaten. Alle dertig leerlingen slagen voor
hun examen. School B heeft de visie
dat iedere leerling die dat wil een
kans moet krijgen, mits men andere
leerlingen niet hindert. School B heeft
daardoor veertig eindexamenkandidaten. Vijfendertig van hen slagen.
Welke school is de beste?
In onderwijskringen wordt school A
unaniem als de beste school gezien.
Want school A heeft een slagingspercentage van 100 procent en school B
een slagingspercentage van slechts
87,5 procent. School B moet zelfs
oppassen dat ze niet gestraft gaat
worden.
Het merkwaardige is dat men het er
in de rest van de maatschappij juist

unaniem over eens is dat school B de
beste is. School B heeft de meeste
output geleverd. Namelijk vijfendertig
diploma’s. Dat is 17 procent meer dan
de dertig diploma’s van school A!
Daar komt nog eens bij dat bij lagere
slagingspercentages het behalen van
een diploma op een hogere waardering kan rekenen. In de sociale
wetenschappen heerst de consensus
dat mensen juist een veel hogere
waardering hebben voor de geslaagden naarmate het percentage geslaagden lager ligt. Als iedereen voor
een examen slaagt, zal het examen
wel niet al te moeilijk zijn geweest, zo
is de onderliggende gedachte. Maar
als er veel gezakten zijn (bijvoorbeeld
bij een rijexamen), des te knapper is
het als je wél slaagt.

systeem: van ministerie, tot schooldirectie, tot leraren, tot ouders. Je zult
maar een jonge leraar zijn die na een jaar werkloosheid eindelijk een tijdelijke aanstelling heeft gevonden. Je weet dat je alleen een vaste aanstelling
krijgt als jouw leerlingen voldoendes halen voor hun proefwerken. Je kijkt
hun proefwerken na en je turft een hele reeks vijfjes. Probeer nou maar
eens de verleiding te weerstaan om je normen aan te passen, zodat je al
die vijfjes in zesjes kunt veranderen. Applaus voor de leraar die streng volhardt in zijn eisen. Maar dat applaus zul je dan wel na de zomervakantie
thuis op de bank in ontvangst moeten nemen. Het is volkomen begrijpelijk
dat de meeste leraren zullen zwichten voor de terreur van het systeem en
zesjes zullen gaan uitdelen.
Examentraining is al volkomen ingeburgerd in de onderwijspraktijk.
Zijn er eigenlijk nog wel scholen die niet aan examentraining doen? Examentraining is een zeer effectief middel om hogere cijfers te halen. Maar
in wezen is het een pervers fenomeen, dat op den duur de output van het
onderwijs uitholt. Scholen kunnen op de middellange termijn slechts bestaansrecht houden door zich volledig te concentreren op de oerfunctie
van het onderwijs: het ontwikkelen van kennis en begrip bij leerlingen. Een
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De lessen van de verkeerspolitie
De oertaak van de verkeerspolitie is
om de verkeersveiligheid te vergroten. Als middel heeft de verkeersagent
een bonnenboekje ter beschikking
om onveilig rijdende automobilisten
te corrigeren.
Met deze taak voor ogen en dit middel
in de borstzak, zal iedere verkeersagent en iedere korpschef automatisch naar het onveiligste kruispunt in
de stad rijden om daar de automobilisten te controleren en te corrigeren.
Want dáár valt immers de meeste
veiligheidswinst te boeken. Af en toe
zal iemand die bekeurd wordt, boos
of agressief worden, maar de rest van
de verkeersdeelnemers zal goedkeurend knikken.
Het gaat pas mis zodra een cijferfetisjist op het ministerie van Verkeersveiligheid het volslagen idiote
plan bedenkt om de performance
van verkeersagenten te meten aan
de hand van het aantal uitgedeelde
bekeuringen. Hoe meer bekeuringen,
des te beter de agent!? Of nog erger:
hoe hoger de boetes, des te beter de
agent!?
Zodra dit domme plan tot beleid
wordt verklaard, haasten alle verkeersagenten zich automatisch naar
de meest veilige weg van de stad, om
zich daar in de bosjes te verstoppen.
Want op het onveilige kruispunt zijn
maar weinig automobilisten die te
hard rijden, dus daar valt weinig te
‘performen’. Maar op de veiligste weg
in de stad is het zó veilig dat velen
daar iets harder rijden dan de maxi-
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maal toegestane snelheid. Dus daar
kan het makkelijkst aan de bonnendoelstelling voldaan worden.
De gevolgen zijn veel rampzaliger dan
op het eerste gezicht lijkt. In een faire
samenleving zijn politiemensen van
nature de helden van het volk. De politie is je beste vriend, want als jij als
burger in gevaar verkeert, zijn er politiemensen om je te redden. Maar in
een samenleving waarin politiemensen door een bureaucratisch systeem
worden gedwongen om relatief brave
burgers het vel over de neus te halen,
verandert in rap tempo het imago van
de agent.
En zo geschiedt. Op het ministerie
verwondert men zich er al jarenlang
over dat overal in het land, ieder
weekend opnieuw, volksmenigtes
zich keren tegen politiemensen die
op dat moment alleen maar bezig zijn
met de nobele taak om slachtoffers
uit benarde situaties te helpen. Rara,
hoe kan dat? Dit druist volledig in
tegen elke logica. Als oorzaak voor
dit raadselachtige fenomeen wordt
het meest genoemd: de verhuftering
van de samenleving. Met zo’n oorzaak
is al snel een bijpassende oplossing
gevonden: geef die hufters nóg meer
en nóg hogere boetes! Dat zal ze wel
leren!
Nou is hufterigheid als oorzaak
opvoeren sowieso al een pseudo-verklaring, want waar komt die hufterigheid dan vandaan? Maar los daarvan:
deze verklaring gaat voorbij aan het
gegeven dat de imagoverandering
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van held naar boeman parallel liep
aan de invoering van bonnenquota
en andere perverse bureaucratische
meetinstrumenten.
Uiteindelijk kon dit proces alleen
maar tot stilstand komen doordat
er korpschefs opstonden die (met

gevaar voor eigen carrière) openlijk
weigerden om de ministerieel opgelegde bonnenquota uit te voeren,
omdat dit perverse middel in strijd is
met de primaire taak om de verkeersveiligheid te verbeteren.

examen is niet meer dan een middeltje om even te checken of men daarin
is geslaagd. Wie dat middel tot doel verheft, slaat de plank ernstig mis. In
plaats van kennis bijbrengen worden leerlingen getraind in de vaardigheid
om het gewenste antwoord op een examenvraag te geven. Dat is de omgekeerde wereld. Met heel uitgebreide examentraining is het zelfs mogelijk
om leerlingen te leren als een robot het juiste antwoord te geven, zonder
dat ze begrijpen wat ze hebben opgeschreven.
Ook de ouders doen, nietsvermoedend, volop mee aan dit spel. ‘Welk
cijfer heb je gehaald?’ is een veelgestelde vraag van ouders aan hun schoolgaande kinderen. En als het cijfer hoog is, krijgt het kind een beloning. De
vraag die er écht toe doet is echter: ‘Wat heb je geleerd op school?’
Tot slot draaien ook de media mee in dit cijfercircus. Scholen met hoge
examencijfers krijgen lovende recensies. Scholen met lagere cijfers krijgen
het label ‘probleemschool’ opgeplakt. De vraag of leerlingen iets geleerd
hebben, of leerlingen beter zijn voorbereid op hun toekomst, wordt niet of
nauwelijks gesteld.
In deze setting zijn scholen bottomline getransformeerd van ‘kennisfabriek’ naar ‘diplomafabriek’. Dat kan heel lang goed gaan, totdat het onvermijdelijke moment komt dat toekomstige werkgevers geen enkele waarde
meer hechten aan die diploma’s, omdat ze niet accuraat voorspellen of
de houder van zo’n diploma voldoende kennis heeft om een succesvolle
werknemer te worden. Dan zijn de rapen gaar. Want als je output bestaat
uit diploma’s, en de maatschappij beoordeelt die output als waardeloos,
dan is de (maatschappelijk) toegevoegde waarde van scholen gereduceerd
tot nul.
De valkuil van de onderwijsvernieuwers Overal in het land zijn duizenden

enthousiaste mensen heel fanatiek bezig met het strijden voor verbeteringen in het onderwijs. Wij kennen heel wat van hen. Mooie bevlogen
mensen die weigeren om met lede ogen aan te zien hoe kinderen vaak
de dupe worden van de bureaucratie in het onderwijs. Zij weten elkaar te
vinden, dankbaar gebruikmakend van de tools die de netwerksamenleving
hun aanreikt. Daardoor weten ze vaak meer te bereiken dan hun voorgan235
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gers van een generatie geleden. Maar keer op keer stuiten ze op een muur
van wetgeving en op financieringsperikelen, waardoor hun meeste idealen
onbereikbaar blijven. Het frappante is: ook al hebben ze allemaal andere
ideeën en plannen, nagenoeg al deze idealistische onderwijsvernieuwers
delen de mening dat de belangen van het lerende kind ondergeschikt zijn
geraakt aan de belangen van het onderwijssysteem, en dat dit weer andersom moet zijn. Maar tegelijkertijd trachten zij dit te verwezenlijken binnen
de paradigma’s van het bestaande onderwijssysteem. Een beroemd citaat
van Einstein dat sinds het begin van de crisis veelvuldig wordt aangehaald,
luidt: ‘Je kunt problemen niet oplossen binnen het paradigma waarin ze zijn ontstaan.’
Wij dagen alle onderwijsvernieuwers uit om de paradigma’s van het onderwijssysteem vaarwel te zeggen en hun idealen buiten het systeem om
te verwezenlijken. De resultaten zouden wel eens verbluffend kunnen zijn.
De makkelijkste manier om de bureaucratie te overwinnen is organiseren
zonder geld. Want geld is de motor van de bureaucratie, zo schreven we
in Easycratie. Wie een eigen school begint en tegen het onderwijsministerie zegt: ‘Hou je geld maar, we hoeven het niet’, heeft de bureaucratie
al voor 95 procent verslagen. Indien nodig is ook de laatste 5 procent te
overwinnen door de school geen school te noemen. Wie denkt dat dit niet
zo eenvoudig gaat, verwijzen we naar iets wat wel enigszins lijkt op een
school, en waar dit al heel gebruikelijk is: de kindercrèche. Wie een crèche
wil beginnen, moet aan duizenden strenge regels voldoen. Maar toch bestaan er honderdduizenden crèches in Nederland die van deze regelgeving
zijn vrijgesteld. Alleen noemen zij zich geen crèche, maar oppas. Als je het
geen crèche noemt en je vraagt er ook geen geld voor, dan is er niemand
die je tegenhoudt als je de hele dag op een paar buurtkinderen van werkende ouders past. Het is volkomen legaal.
De opkomst van de school die geen school heet Een school beginnen zon-

der de titel ‘school’ te gebruiken, daar zijn al heel wat grote organisaties
mee bezig. Buitenstaanders die zich er vaak maar nauwelijks van bewust
zijn dat ze een equivalent produceren van wat reguliere scholen aanbieden. Deze organisaties hebben doorgaans heel andere doelstellingen dan
schooltje spelen. Maar desondanks fungeren ze al als een leerparadijs.
Deze buitenstaanders zijn vooral te vinden in de media- en entertainmentindustrie, en in de game-industrie. Zonder enig benul van didactiek en pedagogiek boeken deze buitenstaanders nu al spraakmakende resultaten.
Zodra groepen van bevlogen docenten en andere onderwijsidealisten substantieel gaan samenwerken met deze buitenstaanders, met deze scholen
die geen scholen heten, dan zullen wij niet raar opkijken als de reguliere
scholen net zo hard gaan leeglopen als de traditionele telecom-sms’ers
overstapten naar buitenstaander WhatsApp.
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De nieuwe aanbieders (1) Het is vrijdagmiddag. De scholieren juichen mas-

saal dat de schoolweek is afgelopen. De hardste juichers zijn natuurlijk de
pubers. Tenminste, als ze al niet het laatste schooluur hadden gespijbeld.
Maar nu is het vrijdagavond en wat gaan deze lastige pubers doen? Een
beetje comazuipen op vage hang-outs voor jongeren, weg van alles wat aan
school doet denken?
Niets daarvan. Deze schoolhaters zitten deze vrijdagavond massaal te
kijken naar Alexander Klöpping die op tv anderhalf uur college geeft in
De Wereld Draait Door Academy. Het onderwerp boeit ze. Het gaat over internet en over Silicon Valley. En Alexander weet het allemaal prachtig te
vertellen. Maar hoe je het ook wendt of keert, dit is natuurlijk gewoon
school. Een school die geen school heet. Kinderen die niet zo van onderwijs houden, willen wel degelijk graag leren. Ze doen het vrijwillig. Op hun
vrije vrijdagavond. De eerste dag van het weekend waar ze al de hele week
naar uitkeken. En dat drie vrijdagavonden lang. Klöpping is niet de enige
(officieuze) tv-leraar. Tv-bioloog Freek Vonk is ook heel populair, veel populairder dan de modale biologieleraar op school. En Robbert Dijkgraaf
kan er ook wat van. Hoe die de oerknal uitlegt!
Wat ons verder opvalt is dat talloze pubers die op school bekendstaan
als lastige of moeilijk lerende kinderen, eenmaal thuis veelvuldig zappen
langs de tv-kanalen van Discovery Channel of National Geographic. Of
naar Comedy Central, waar ze een grotere hoeveelheid Engelse taal consumeren dan een gemiddelde vwo-scholier met zijn complete literatuurlijst
Engels.
Ondertussen wordt in het reguliere onderwijssysteem nog steeds de
eeuwenoude wijsheid gehanteerd dat er een keihard rechtstreeks verband
is tussen de kwaliteit van het onderwijs en de grootte van de klas. Hoe
groter de klas, des te slechter het onderwijs. Dat is misschien ooit wel waar
geweest, in een tijd dat Schooltelevisie werd uitgezonden op een piepklein
zwart-wit-tv’tje met korrelig beeld, maar in deze tijd van technologische
revolutie waarin we tv kunnen kijken op breedbeeld in hd-kwaliteit, waarop we de mimiek van de leraar veel scherper kunnen zien dan een kind dat
achter in de klas zit, is die oude wijsheid gewoon niet meer vol te houden.
Desalniettemin houdt het onderwijssysteem hardnekkig vast aan onderwijs in klaslokalen met één leerkracht per twintig à dertig leerlingen. De
vraag is of die hardnekkigheid te maken heeft met conservatisme, met
technofobie of met werkgelegenheidsbelangen. Want volgens die oude
wijsheid zouden de colleges van Alexander Klöpping dus een erbarmelijk
slechte kwaliteit hebben, omdat er misschien wel een miljoen leerlingen in
de klas zaten. Een extreem grote klas dus.
Vanuit het perspectief van de onderwijsconsument — de leerling — is het
vraagstuk over de ideale klassengrootte metaforisch te verhelderen met
de volgende vraag: ‘Stel, u bent voetballiefhebber en u mag kiezen tussen
live een voetbalwedstrijd kijken met twintig à dertig toeschouwers bij de
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amateurclub Geel-Zwart, of op breedbeeld-tv kijken naar Barcelona-Real
Madrid, wat heeft uw voorkeur?’ Het feit dat er maar vijfentwintig mensen
langs de lijn staan bij Geel-Zwart en dat een paar honderdduizend mensen
een betaald tv-abonnement hebben afgesloten om de Spaanse Clásico te
zien, geeft al het antwoord.
Of als u niet van voetbal houdt: Weet u nog, vroeger op school, die ene
briljante leraar die u nooit van uw leven meer zult vergeten? En dat u ieder
jaar in augustus vol spanning uitkeek naar het nieuwe rooster? En dat u
slechts twee van de zes keer zo gelukkig was dat deze briljante leraar op uw
rooster stond? Had u niet liever alle zes de schooljaren genoten van deze
begenadigde leraar, desnoods dan maar op een scherm?
Buiten het onderwijssysteem wordt die vraag, of je ook op afstand les
kunt geven aan duizenden mensen tegelijk, niet eens gesteld. Het wordt
als een vanzelfsprekendheid gezien. ted Talks doen niet anders. En supermarkten zetten kooklessen op YouTube; dat werkt (didactisch) aanzienlijk
beter dan een recept in de folder.
De MOOC-revolutie Maar veel ingrijpender nog zijn de initiatieven van on-

der andere Harvard, misschien wel de meest prestigieuze universiteit ter
wereld. Harvard is al een paar jaar bezig met het uitrollen van moocs:
Massive Open Online Courses. De doelstelling van Harvard is om op termijn college te geven aan een miljard (!) studenten wereldwijd. De lessen
worden gratis uitgezonden via internet. Het verdienmodel zit in inkomsten
genereren uit het tegen betaling afnemen van tentamens. Een geweldig
voorbeeld van easycratie: anders organiseren door slim gebruik te maken van de netwerksamenleving en van vrij beschikbare digitale tools. Je
hoeft geen buitengewoon creatieve gaven te hebben om het te bedenken.
Je hoeft alleen maar bestaande middelen te gebruiken en een oud paradigma aan de kant te schuiven. De eerste zeven miljoen studenten hebben de
mooc-poorten al gevonden, zo lazen we in 2013. Een jaar later liepen de
schattingen al op tot achttien miljoen. Ook de Nederlandse universiteiten
bieden volop moocs aan. Sommigen hebben binnen een jaar al meer deelnemers geregistreerd dan het totaal aantal studenten dat in de afgelopen
eeuwen in hun collegebanken heeft gezeten.
De angstige vraag die de bv Onderwijs Nederland nu in haar greep heeft
is: hoeveel leerlingen gaan straks nog voor een torenhoog collegegeld naar
Windesheim, als je ook gratis college kunt krijgen van de beste hoogleraren op de meest prestigieuze universiteiten ter wereld?
Wij bekijken die vraag liever vanuit het perspectief van de leerling. Tot
voor kort was studeren op Harvard uitsluitend weggelegd voor kinderen
van heel rijke ouders. Dat nu ook kinderen uit lagere sociale milieus op
Harvard kunnen studeren, beschouwen we als een maatschappelijke vooruitgang. Goed onderwijs, toegankelijk voor ieder kind; dat is toch altijd
een oud democratisch ideaal geweest?
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Maar los daarvan, als onderwijs én beter én goedkoper wordt, daar kan
toch eigenlijk niemand op tegen zijn? Voor geschoolde leraren zal er heus
wel werk blijven. Want naast alle voordelen heeft afstandsonderwijs ook
een algemeen bekend nadeel: enorm hoge uitvalpercentages. Waar scholen
heel goed in zijn, is in het bieden van een structuur waarin de leerling de
benodigde discipline kan opbrengen. Voor leraren die zich hierin specialiseren, gaan nieuwe banen ontstaan. Deze banen zouden wel eens buiten
het bestaande reguliere onderwijs kunnen komen te liggen. Bijvoorbeeld
een aantal leraren die samen een mooc-studiebegeleidingshuis gaan opzetten, gefinancierd door het bedrijfsleven, die hun werknemers daarnaartoe sturen, in het kader van éducation permanente.
De nieuwe aanbieders (2) Tientallen — en als je de Engelse taal beheerst

zelfs honderden — websites en apps bieden de mogelijkheid om een talencursus te volgen. De meeste zijn gratis. We hebben een paar maanden de
proef op de som genomen, met een van deze nieuwe aanbieders. Onze keuze viel op Duolingo, juist omdat deze aanbieder geen enkele band, noch
affiniteit, heeft met de onderwijssector. Duolingo is eigenlijk een Big Data-bedrijf. De ambitie van Duolingo is onomwonden: men wil de beste vertaalcomputer ter wereld worden, beter dan Google Translate. Duolingo wil
dat bereiken door slim gebruik te maken van crowdsourcing. Als tientallen
miljoenen mensen uit vele landen allerlei zinnetjes van de ene naar de andere taal gaan vertalen, dan levert dat een gigantische berg data op. Met
behulp van slimme algoritmes, gebaseerd op het principe van the wisdom
of the crowd, bepaalt de computer wat de vermoedelijk beste vertaling is.
De grap is dat Duolingo zichzelf helemaal niet als school ziet. Nog niet
eens als een aanbieder van talencursussen. En daardoor ook met het grootste gemak van de wereld allerlei bestaande onderwijsparadigma’s overboord kan kieperen en totaal geen hinder heeft van onderwijsbureaucratie.
Wat Duolingo in feite doet is het creëren van een gigantische economische transactie zónder geldstromen. Het bedrijf mobiliseerde miljoenen
vrijwillige ‘werknemers’ om Duolingo te helpen bij het ontwikkelen van
hun vertaalcomputer. Als tegenprestatie krijgen al die medewerkers een
vrijwilligersvergoeding in de vorm van een talencursus.
Ook talloze gamebedrijfjes fungeren als een school die geen school
heet. Ze produceren digitale spelletjes met een educatieve inslag. Het heet
dan nog steeds een game, maar welbeschouwd is er geen wezenlijk verschil
tussen een game spelen en een lesje leren. De leerling die een hoog cijfer
wil halen, heet nu een gamer die zijn highscore wil verbeteren. Het verschil
is louter nog semantisch. Op Seterra.net kunnen we een blinde landkaart
van Afrika bekijken. Waar ligt wélk land? Wijs aan op de kaart. Wie het
spel maar lang genoeg speelt, weet na een tijdje moeiteloos elk land correct
aan te wijzen.
Het roept herinneringen op aan onze lagereschooltijd, waar we bij aan239
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Simpele tip om tools te vinden
Er zijn tientallen websites en apps
zoals Duolingo of Seterra. Zodra je
er een hebt gevonden, kun je met
één simpele, algemene tip snel een
overzicht van de andere aanbieders
vinden. Tik daarvoor in de zoekbalk
van Google het zinnetje ‘similar
to Duolingo’. Deze tip is algemeen
toepasbaar. Wie twijfelt of Google
wel de beste zoekmachine is, kan
bijvoorbeeld ook ‘similar to Google’
intikken.
Wat opvalt is dat de educatieve
games die door bekende educatieve
uitgevers zijn geproduceerd, zelden
de beste producten zijn. Daar is ook
wel een verklaring voor te bedenken.

Een educatieve uitgever die een superieure game ontwikkelt, kannibaliseert op haar verkoopopbrengsten
uit schoolboeken. Daarom is hun
educatieve software vaak prijzig en/
of wordt modulair aangeboden,
zodat de afnemer voor elk nieuw
lesje weer opnieuw moet betalen.
Daarnaast hebben de traditionele
educatieve uitgevers meestal veel
hogere ontwikkelkosten doordat het
productieproces op hiërarchische
principes is gebaseerd. De nieuwe
aanbieders maken veel meer gebruik
van crowdsourcing en open sourceprincipes, waardoor de ontwikkelkosten spectaculair dalen.

vang van de vierde klas gefascineerd raakten door die ene blinde landkaart
van Nederland die achter in het klaslokaal hing. Machtig interessant. Na
twee semesters wachten werd die kaart eindelijk gebruikt. Helaas kregen
slechts drie leerlingen een beurt. Meer tijd was er niet. Alleen zij mochten
de quiz spelen. Daarna was het weer tijd voor een andere les.
Die blinde landkaart op de lagere school zag eruit alsof hij een flinke
hap had gekost uit het budget van de school. Daarom was er ook maar één
kaart. En op die ene kaart was de juf dan ook heel zuinig. Hij moest lang
meegaan. Zó lang, dat de Noordoostpolder nog niet was ingekleurd. Want
die bestond nog niet toen de kaart werd gemaakt. Wat een schril contrast
met de blinde kaarten van Seterra.net. Daar is keus uit meer dan honderd
kaarten; ze worden snel geüpdatet zodra er weer ergens een geografische
grens verschuift, of als landen van naam veranderen. Ze kosten de leraar
en de leerling nul budget aan leermiddelen. En iedereen krijgt een beurt, in
plaats van slechts drie leerlingen. En als Seterra.net ons niet meer bevalt,
klikken we op het kruisje rechtsboven en surfen we moeiteloos door naar
een van de tientallen andere aanbieders van aardrijkskundeonderwijs, vermomd als topo-games. Onderwijs 3.0, het bestaat allang, maar het bevindt
zich grotendeels buiten de muren van schoolgebouwen.
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De proef op de som: parlare Italiano in tre mesi? Zoals gezegd, we kozen op

goed geluk Duolingo uit om een taal te leren. Geen flauw idee of Duolingo
ook de beste aanbieder is. Statistisch gezien moet de kans zéér groot zijn
dat er betere alternatieven zijn. Maar daar ging het nu niet om. Zou het
mogelijk zijn om met behulp van Duolingo, zonder school, zonder leraar,
in drie maanden tijd — een kwartier per dag — vloeiend Italiaans te leren
spreken? En wat zijn dan de verschillen met de traditionele methode: een
taal leren in een klaslokaal op school?
Op vele punten bleek deze moderne leermethode superieur aan de traditionele methode.
▶ Niet tijdgebonden: Duolingo is vierentwintig uur per dag geopend! We
konden zelf kiezen op welk tijdstip we les wilden nemen. We waren niet
meer gebonden aan dat ene geroosterde vaste tijdstip, dat steevast ergens
tussen negen en vier lag.
▶ Niet kalendergebonden: We hoefden niet te wachten tot een nieuw
schooljaar in september begon, we konden instappen wanneer we wilden.
▶ Niet plaatsgebonden: Leren kan overal. In de trein, in de wachtkamer
van het ziekenhuis, zelfs op de wc: Un uomo deve a volte defecare.
▶ Niet gebonden aan medeleerlingen: op Duolingo heb je ontelbaar meer
klasgenootjes dan op een traditionele school. Dat is gezellig. Je kunt ook
je medeleerlingen om hulp vragen. Maar je hoeft nooit meer op een trage
leerling te wachten. Iedere leerling volgt zijn eigen tempo. Lesjes die je
makkelijk vindt, daar race je snel doorheen. Lesjes die je moeilijk vindt,
daar mag je net zo lang over doen totdat je goed genoeg bent voor het
volgende level.
▶ Niet gebonden aan vakkenpakketten: Per vak dat je leert, volg je je eigen
tempo. Op de traditionele school moet je een taal een heel jaar overdoen,
ook al heb je een negen, alleen maar omdat je een vier voor wiskunde hebt.
Idem dito voor moeilijke vakken: je mag er langer over doen, als je het nog
niet helemaal begrijpt. Op de traditionele school is daar geen sprake van.
Je gaat door naar het volgende leerjaar, ook al heb je een vijf voor taal,
alleen maar omdat je een negen voor wiskunde hebt. Met die taal blijft het
dan de komende zes jaar worstelen, want blijkbaar heb je de basisstof nog
niet goed onder de knie.
▶ Niet gebonden aan die ene leraar: bij het leren van een vreemde taal
heb je regelmatig behoefte aan de kennis van een native speaker. Op de
traditionele school is de leraar zelden een native speaker. Op Duolingo kun
je iedere willekeurige vraag op het forum stellen en zijn er tientallen native speakers aanwezig (in de vorm van Italiaanse cursisten die Duolingo
gebruiken om Engels te leren) om bereidwillig je vraag te beantwoorden.
Oké, dat zijn dan weliswaar geen bevoegde leraren, maar de kwaliteit van
hun antwoorden is hoogstwaarschijnlijk beter dan van de bevoegde leraar
die géén native speaker is.
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‘Onderwijs is gericht op nivellering’
Genen of opvoeding, wat bepaalt
iemands talent? In deze typische
jarenzeventigdiscussie helde de
bedrijfstak Onderwijs zeer sterk naar
de kant van het nurture-kamp. En
in het huidige onderwijssysteem is
dit feitelijk nog steeds het leidende
paradigma. Verschillen in aanleg
worden zoveel mogelijk genegeerd.
Zo moet ieder kind op dezelfde leeftijd beginnen met leren lezen en rekenen. Want alle mensen zijn gelijk.
Met als gevolg dat veel kinderen veel
vroeger moeten beginnen dan dat ze
eraan toe zijn, zodat ze de rest van
hun leven een grote aversie tegen onderwijs houden. De beste manier om
ervoor te zorgen dat ieder kind maximaal presteert, ongeacht zijn aanleg,
is individueel onderwijs op maat. Met
computergestuurd onderwijs waarin
ieder in zijn eigen tempo leert, is dit
eenvoudig te bewerkstelligen. In onderwijskringen is men hier huiverig
voor. De Amerikaanse hoogleraar
Arthur Jensen heeft een pijnlijke
verklaring voor die terughoudendheid: ‘Slimme leerlingen zullen door
de stof vliegen. Individuele verschil-

len in intelligentie worden dan goed
zichtbaar. Onderwijs is gericht op
nivellering. Men houdt liever vast aan
de illusie van gelijkheid.’
Jensen heeft wel een punt. Als een
snelle leerling een zesjarige schoolopleiding in vijf jaar wil doen, wordt
daar al heel moeilijk over gedaan.
Bij computergestuurd individueel
onderwijs zullen we er echter mee
moeten leren leven dat de snelste
leerlingen slechts een à twee jaar nodig hebben om een schoolvak te voltooien waar de gemiddelde leerling
zes jaar mee bezig is. Binnen het onderwijsparadigma is dit ondenkbaar
en wordt vaak zelfs ontkend dat dit
mogelijk is. De bewijzen liggen echter
ruimschoots voor het oprapen. De
beste leerlingen in niet-schoolse
vakken, zoals in de sport of in de muziek, zijn tieners die vele malen beter
presteren dan de modale beoefenaar
die al dertig jaar lang voortploetert.
En de dertienjarige gymnasiast die
meedoet aan de Wiskunde Olympiade is hoogstwaarschijnlijk al beter in
wiskunde dan zijn ervaren eerstegraads wiskundeleraar.

Het lesmateriaal past zich aan de individuele leerling aan: lessen overhoren is een universeel erkende methode in ieder leerproces. Op de traditionele school zijn overhoringen echter saai en niet zo efficiënt omdat een
flink deel van de overhoorvragen te makkelijk is. Duolingo weet echter
precies met welke vragen de individuele leerling de meeste moeite heeft.
Dit verschilt per individu. De moeilijke vragen keren steeds weer terug in
overhoringen, net zo lang totdat het makkelijke vragen zijn geworden. Met
makkelijke vragen valt Duolingo je zo min mogelijk lastig.
Ook al zal een methode als Duolingo niet voor elke leerling even goed
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werken, de performance van Duolingo is op vele punten zo nadrukkelijk
superieur aan het traditionele klassikale onderwijs dat het een compleet
raadsel is waarom het reguliere onderwijs niet veel meer gebruikmaakt van
digitale individuele leermethodes. Alhoewel, een Amerikaanse hoogleraar
heeft hier wel een pijnlijke verklaring voor. (Zie kader: ‘Onderwijs is gericht op nivellering’.)
Waren er ook nog minpunten voor Duolingo? Nou en of! Halverwege de
drie maanden kwamen er andere interessante zaken voorbij die onze aandacht opeisten. We konden niet de benodigde discipline opbrengen. We
misten de strenge juf die ons vermanend toesprak, of de gezonde groepsdwang van klasgenootjes die ons tot de orde riepen met de vraag waarom
we spijbelden van de les. Wanneer de nieuwe aanbieders dit minpunt weten weg te werken — al dan niet met behulp van onderwijsprofessionals —
zijn we ervan overtuigd dat methodes à la Duolingo veel effectiever en
efficiënter zullen zijn dan het klassikale onderwijs. Ook in de didactische
uitvoering was Duolingo nog voor verbetering vatbaar. Maar die verbeteringen zullen er ongetwijfeld snel komen, want wij volgden deze methode
in een bètaversie, toen het bedrijf nog maar net een jaar bestond.
Hoe overleef ik als leraar? Het idee dat de meeste scholen wel eens bin-

nen tien jaar zouden kunnen gaan verdwijnen, zal voor de meeste leraren
wellicht als een nachtmerrie klinken. De verleiding zal groot zijn om de
gedachte snel weg te wuiven, maar daarmee wordt de kans alleen maar
groter dat het horrorscenario waarheid wordt. Je kunt ook het gevaar onder
ogen gaan zien en er iets aan doen. Het is nog niet te laat. Als de onderwijssector ophoudt met navelstaren, de achterhaalde paradigma’s loslaat
en eens echt gebruik gaat maken van de digitale mogelijkheden die voor
het oprapen liggen, dan zouden de scholen best kunnen overleven. Gaat de
onderwijssector door zoals hij nu werkt, dan lijkt het een kwestie van tijd
totdat de buitenstaanders onherroepelijk de sector ‘kennisontwikkeling
van kinderen’ gaan overnemen.
De onderwijssector staat nu misschien op ongeveer hetzelfde punt waar
Selexyz in 2002 stond toen de boekhandelketen de kans kreeg om Bol.com
voor twee ton over te nemen. Maar Selexyz nam dat niet serieus, bleef navelstaren, en we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Met een beetje visionaire blik was dat helemaal niet nodig geweest en was Selexyz de grootste
boekenaanbieder gebleven. Waardoor Selexyz gefaald heeft is heel simpel
in één zin samen te vatten: men heeft hautain genegeerd dat er in een veranderend tijdvak met nieuwe mogelijkheden efficiëntere manieren zijn om
boeken bij lezers te brengen. Dat is niet een achteraf bedachte verklaring,
deze toekomstvoorspelling kreeg de directie van Selexyz destijds ook al te
horen van de pioniers van Bol.com.
Om de parallel met de onderwijssector te trekken, hoeven er maar een
paar woorden in die ene simpele zin veranderd te worden: Ga je negeren
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dat er efficiëntere methodes zijn gekomen om kinderen kennis bij te brengen?
Wat iedere leraar op eigen houtje kan doen, is om te beginnen zich zeer
terdege realiseren dat de primaire taak waarmee de leraar in de uitoefening van zijn vak waarde creëert, is veranderd. Een generatie geleden, in
een tijdvak van informatieschaarste, had de leraar met zijn schoolboek
zo’n beetje het monopolie op de distributie van schoolse kennis. Die tijd is
voorbij. Alle kennis die op scholen wordt onderwezen, is ook op internet
te vinden. Vakinhoudelijke kennis is daarom minder belangrijk geworden.
De leraar van de toekomst moet het vooral hebben van zijn coachende
rol. Enthousiasmeren, inspireren en stimuleren, dát kan een goede leraar
veel beter dan een computerprogramma. Het is zelfs niet ondenkbaar dat
in toekomstig onderwijs de leraar niet eens meer over de vakinhoudelijke
kennis beschikt. Als een groep leerlingen computergestuurd individueel
onderwijs volgt in de Spaanse taal, mag de begeleider best een leraar wiskunde zijn, mits hij er maar voor zorgt dat de kinderen met plezier aan het
werk blijven.
Het continu bijspijkeren van de digitale vaardigheden is een absolute
must voor iedere leraar die zijn toekomstkansen als leraar wil vergroten.
De traditionele methode om kennis bij te spijkeren — wachten totdat de
schooldirectie toestemming geeft om op cursus te gaan — is veel te traag.
Tegen de tijd dat dergelijke cursussen beschikbaar komen, zijn de technologische ontwikkelingen alweer twee stappen verder. De aangewezen bron
om kennishiaten weg te werken is crowdsourcing geworden. Die crowd
zit meestal verrassend dichtbij. Als een leraar niet weet hoe je snel een
website maakt, of een app ontwikkelt, of een videovlog monteert en op
YouTube zet, is er altijd wel een leerling in de klas die dat maar al te graag
aan de leraar wil uitleggen.
Een andere belangrijke kennisbron zijn collega-leraren. Hun collectieve
kennis is immens, maar die collectieve kennis wordt nog te weinig benut.
Een inspirerend voorbeeld is de website Lektion.se waarop tienduizenden
Zweedse leraren onderling al hun lesmateriaal uitwisselen. In plaats van
ieder voor zich steeds opnieuw lessen te bedenken, besteden ze nu hun tijd
veel nuttiger: met het aanvullen, aanscherpen en verbeteren van elkaars
lessen. Dus betere lessen in minder tijd, dankzij een open sourcebenadering. Dit Zweedse initiatief is op geheel easycratische wijze tot stand gekomen. Geen onderwijsambtenaar heeft zich ermee bemoeid en er is geen
dubbeltje subsidie verstrekt. Puur een bottom-up initiatief van een paar
leraren, dat uitgroeide als een olievlek. Inmiddels levert die website zelfs
geld op, doordat Zweedse bedrijven er graag op willen adverteren. In Nederland hebben leraren een groep op Facebook aangemaakt, met hetzelfde
doel als Lektion. De groep heeft al zo’n vierduizend leden.
Tot slot zouden leraren eens wat vaker kunnen overwegen om overbo244
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dige bureaucratische regels gewoon te negeren, of althans met de minste
inspanningen pro forma af te wikkelen, om zodoende zoveel mogelijk professionele tijd over te houden voor het echte werk. Of nog beter: doorvragen of die vermeende bureaucratische regels wel écht bestaan, of dat het
verkeerde aannames zijn.
Ieder uur dat een leraar bezig is met administratie is hij immers niet
bezig met leerlingen. Het negeren van de bureaucratie is natuurlijk niet
geheel zonder risico. Hij zou erom ontslagen kunnen worden. Maar met
het klakkeloos gehoorzamen van de bureaucratie is de kans wellicht nog
veel groter dat hij zijn baan kwijtraakt.
Hoe overleef ik als schoolmanager? Wees eens stoer en stop toch met dat

cijferfetisjisme! Uiteindelijk leiden al die spreadsheets alleen maar tot
nietszeggende getallen waar niemand nog waarde aan hecht. Het lijkt wel
leuk om hoog in de rankings te staan en schouderklopjes te krijgen van de
media die deze rankings publiceren en van de onderwijsautoriteiten, maar
dat zijn niet de partijen die de toekomstkansen van de school bepalen. Uiteindelijk zijn het de leerlingen (én hun toekomstige werkgevers) die gaan
bepalen welke scholen blijven voortbestaan. En zij kijken dwars door die
rankings heen. De beste school is de school die de beste kwaliteit levert,
die zich positief onderscheidt van andere scholen, en dat is lang niet altijd
de school met de beste spreadsheets.
Een duurzame schoolmanager investeert niet in tabelletjes, maar in
kwaliteit en in spraakmakendheid. Als de hele stad en de hele regio weet
dat úw school de beste is, dat uw school de beste leerervaring én de beste
toekomstperspectieven biedt voor leerlingen, dan zullen de toekomstige
leerlingen staan te dringen om alsjeblieft toegelaten te worden. Ook als
die school op de officiële ranking ergens in de middenmoot staat. En als
uw school zó geliefd is, dan creëert ze dus echte waarde. En dan komt het
beslist wel goed met de financiën, want waarde creëren levert altijd nieuwe
inkomstenbronnen op. Altijd!
Om deze visie te illustreren, maken we een vergelijking met seo-strategie. seo is de afkorting voor search engine optimization. De seo-strategie
wordt voornamelijk toegepast door middelmatige bedrijven die zich niet
of nauwelijks onderscheiden van de concurrerende aanbieders. Om toch
nog een beetje op te vallen, investeren deze bedrijven tijd en geld in trucjes
om hun website maar hoog in de Google-rankings te laten komen. Zodat
het bedrijf op de eerste pagina van de zoekresultaten komt te staan, bij potentiële klanten die een willekeurig bedrijf zoeken. En dat werkt ook nog.
Maar bedrijven die zich wél onderscheiden van de concurrerende aanbieders doen zelden of nooit aan seo. Zij hebben ook helemaal geen behoefte
aan klanten die op zoek zijn naar een willekeurige aanbieder, zij worden al
volop gezocht en gevonden door klanten die op zoek zijn naar een specifiek bedrijf. Deze klanten passeren de rankings en gaan rechtstreeks naar
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de website van hun favoriete bedrijf. Voorbeeldje? Stel, u bent volgende
maand in Zwolle, een stad met minstens honderddertig restaurants, en u
wilt het beste restaurant van de stad bezoeken. De kans is redelijk groot
dat u nu spontaan ‘De Librije’ noemt. Wie echter op Google ‘restaurant
Zwolle’ intikt, ziet bij de eerste zeven zoekresultaten helemaal geen Librije
staan. De eigenaar van De Librije kan daar geen seconde wakker van liggen. Zijn restaurant zit namelijk tot de laatste tafel volgeboekt en gasten
moeten weken van tevoren reserveren. Die gasten hebben ook nooit op
‘restaurant Zwolle’ gezocht, want zij zochten geen willekeurig restaurant.
Nou zijn er natuurlijk ook nog culinaire tijdschriften die rankings publiceren van de beste restaurants van Nederland. De Librije staat al jaren
hoog op die lijsten en heeft ook mede daaraan zijn reputatie te danken.
Maar stel dat zo’n culinair tijdschrift bij de volgende editie De Librije in de
staart van zo’n hitlijst positioneert. Dan is het nog maar zeer de vraag of
het restaurant zijn geloofwaardigheid gaat verliezen of dat het tijdschrift
niet meer serieus wordt genomen. En zo hoeft de directeur van de beste
school van het land zich ook helemaal niet druk te maken om de rankings. Als zijn school laag in de rankings komt te staan, dan wordt niet zijn
school uitgelachen; dan worden de rankings uitgelachen.
Onderwijs is Nooit Af Gaat de onderwijssector door zoals hij nu werkt, dan

lijkt het een kwestie van tijd totdat buitenstaanders de sector ‘kennisontwikkeling van kinderen’ gaan overnemen. In het Nooit Af-tijdperk is
dat risico alleen maar groter geworden doordat kennis steeds sneller veroudert. Zodra kennis sneller veroudert dan de duur van de opleiding, is
het onderwijs technisch failliet. Toch werkt de bv Onderwijs nog steeds
met het achterhaalde uitgangspunt dat zaken Af zijn. Eerst ga je achttien
jaar (basisschool, middelbare school, universiteit) naar school en dan is
je opleiding Af. Daarna kun je nog veertig jaar werken. Zo was het. Maar
zo is het al een tijdje niet meer. De maatschappij schreeuwt gewoon om
gefragmenteerd modulair onderwijs. Scholing, werken, scholing, werken,
scholing, werken, van je vijftiende tot aan je zevenenzestigste, in voortdurende afwisseling, of gelijktijdig, naast elkaar. Als de onderwijssector dat
niet snel aanbiedt, zullen anderen het gaan aanbieden.
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