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Sneak Preview
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het boek 
‘Samen opleiden in breder perspectief’. Een boek waarin 
samen opleiden in een bredere onderwijscontext 
wordt geplaatst. Bijvoorbeeld: welke gevolgen heeft 
krimp voor het samen opleiden in een regio? Of: hoe 
dragen samenwerkende opleidingen en scholen bij aan 
schoolontwikkeling? Over elk van de in totaal 6 thema’s 
komen een expert, een school of opleider uit het vo 
en een school of opleider uit het po aan het woord. 
Zij leggen de vinger op herkenbare dilemma’s van het 
samen opleiden en komen met verrassende en creatieve 
oplossingen.

Reserveer nu!
Deze Sneak Preview bevat drie portretten over het thema ‘Samen 
opleiden en het lerarentekort’. Smaakt dit na het lezen naar meer?  
Ga dan snel naar www.steunpuntopleidingsscholen.nl/samenopleiden 
en plaats daar uw reservering voor dit gratis boek. In februari 2018 
ontvangt u vervolgens uw bestelling. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Gea Spaans
Projectleider Steunpunt Opleidingsscholen PO

Nienke Wirtz
Projectleider Steunpunt Opleidingsscholen VO

https://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/samenopleiden


De zes thema’s van het 
boek ‘Samen opleiden 
in breder perspectief’:

1  Samen opleiden in krimpregio’s  
Hoe blijven scholen in een krimpregio aantrekkelijk voor (jonge) leraren? Hoe kan 
regionale samenwerking bijdragen aan het opvangen van de gevolgen van krimp?

2  Samen opleiden en het lerarentekort  
Hoe kunnen samenwerkende scholen en opleidingen bijdragen aan de  
vermindering van het lerarentekort?

3  Samen opleiden en onderzoek 
Hoe draag je als samenwerkende opleidingen en scholen samen bij aan 
schoolontwikkeling?

4  Samen opleiden, doorgaande lijn en HRM 
Op welke manier kan HRM bijdragen aan een gezamenlijk beroepsbeeld en aan  
een doorgaande ontwikkelingslijn van leraren?

5  Samen opleiden en kwaliteitszorg 
Hoe geef je invulling aan het begrip kwaliteit en hoe ziet een gezamenlijk 
kwaliteitszorgsysteem voor opleiden eruit? 

6  Samen opleiden en regionale samenwerking 
Hoe kunnen andere (niet betrokken) scholen in de regio meerwaarde ervaren van  
samen opleiden?
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2   Samen 
opleiden en het 
lerarentekort 
_ 
 
Hoe kunnen samenwerkende scholen en 
opleidingen bijdragen aan de vermindering 
van het lerarentekort?
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Hoe maken 
we het beroep 
aantrekkelijker?

Snelle, kortetermijnoplossingen voor het lerarentekort liggen niet voor het oprapen, 
maar wel ziet Marco Snoek – lector Leren & Innoveren bij het kenniscentrum Onderwijs en 
Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam – verschillende mogelijkheden om op lange 
termijn iets aan het lerarentekort te doen. “We moeten veel meer aandacht besteden aan de 
ontwikkeling van leraren gedurende hun hele loopbaan.” 

Dat Snoek met name heil ziet in langetermijn-
oplossingen voor het lerarentekort, heeft te maken 
met het feit dat hij zich als lector vooral bezighoudt 
met kwalitatieve onderwijsvraagstukken en 
vanuit dat perspectief naar het probleem kijkt. Bij 
maatregelen om in korte tijd meer leraren voor de 
klas te krijgen, moeten we volgens hem dan ook 
altijd bedacht zijn op mogelijke kwaliteitsrisico’s.

Meer werken

Maar als hij iets moet verzinnen dat op korte termijn 
zou kunnen helpen? “Dan zou het effectief kunnen 
zijn als we alle leraren die in deeltijd werken vragen 
of ze wat meer willen gaan werken”, zegt Snoek. 
“We zouden eens kunnen onderzoeken wat daarvoor 
nodig is. Een hoger salaris? Kinderopvang? Andere 
arbeidsomstandigheden? Dat zijn platte prikkels, 
waarvan ik niet goed weet of ze helpen en hoe ze zijn 
te organiseren, maar als je snelle oplossingen zoekt, 
is dat wel het onderzoeken waard.”

Ook ziet Snoek op korte termijn wel een oplossing 
in de werving van zij-instromers. Maar om deze 
groep aan te trekken, moeten de opleidingen wel 
aanpassingen doen, denkt hij. “Opleidingen zouden 
meer flexibele opleidingsprogramma’s moeten 
aanbieden, bijvoorbeeld door zij-instromers de 
mogelijkheid te geven om werken en leren over een 
langere periode te integreren. Natuurlijk moet de 
kwaliteit van de opleiding overeind blijven, maar 
om meer groepen de mogelijkheid te geven om een 
lerarenopleiding te volgen, kunnen opleidingen wel 
wat meer out of the box gaan denken.”

Eenzaam

Maar om het lerarentekort structureel, op de lange 
termijn, aan te pakken, moeten we het beroep 
van de leraar aantrekkelijker maken, vindt Snoek. 
En daar ziet hij zeker mogelijkheden voor. “Nu 
gaan we ervan uit dat studenten na de opleiding 
helemaal klaar zijn voor het leraarschap en dat ze 
alles meteen kunnen. We zetten ze voor de klas 

8



en geven ze daarvoor vanaf dag één de volledige 
verantwoordelijkheid. Er zijn weinig beroepen 
waarbij de overgang van opleiding naar beroep zo 
groot is als bij het leraarschap. Mijn stelling is dat 
het aantrekkelijker is om leraar te worden als het 
een beroep is waarin je je kunt ontwikkelen en dat 
je je gedurende je carrière eigen mag maken. We 
zouden niet zo sterk moeten focussen op de initiële 
opleiding en veel meer aandacht moeten besteden 
aan de ontwikkeling van leraren gedurende hun hele 
loopbaan. Daarmee wordt het beroep niet alleen 
aantrekkelijker, er zullen ook minder beginnende 
leraren afhaken.”

Een ander belemmerend kenmerk van het 
leraarschap is het solistische karakter ervan, 
vindt Snoek. De leraar opereert grotendeels in zijn 
eentje, en die eenzaamheid maakt het beroep er 
niet aantrekkelijker op. “Collega’s ontmoeten elkaar 
buiten de les, maar op de momenten waar het erop 
aankomt, in de les, staan ze er alleen voor. Dat maakt 
het tot een eenzaam beroep. Dat kan echt anders. 
Organiseer onderwijs meer als een teamactiviteit, 
maak leraren gezamenlijk verantwoordelijk 
voor een grote groep leerlingen, haal de muren 
tussen de klaslokalen weg, introduceer vormen 
van team teaching. Het zijn allemaal beproefde 
manieren om het beroep minder geïsoleerd, en dus 
aantrekkelijker, te maken.”

Beroepsbeeld

Je staat voor de klas, je legt leerstof uit en je neemt 
toetsen af. Dat is toch wel het beeld dat de meeste 
mensen hebben van het beroep van de leraar. Dat 
leraren, naast lesgeven, op school ook allerlei 
andere taken uitvoeren, is wel bekend, maar wordt 
als ‘bijzaak’ gezien. De lesgevende leraar; dat is 
het dominante beroepsbeeld. Bij de keuze voor het 
leraarschap speelt volgens Snoek het beroepsbeeld 
een belangrijke rol.

“Laat zien dat 
het beroep veel 
verschillende 
kanten heeft”

Hij werkt momenteel samen met een bredere 
achterban van schoolleiders, lerarenopleiders, 
docenten en de VO-raad, VH, VSNU en OCW aan de 
ontwikkeling van een ‘nieuw’ beroepsbeeld van de 
leraar. “Als je nadenkt over loopbaanpaden – over 
de vraag hoe leraren zich kunnen ontwikkelen – 
moet je eerst vaststellen hoe je tegen het beroep 
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aankijkt. Daar heb ik de afgelopen tijd met een groep 
mensen aan gewerkt. We hebben vier domeinen 
onderscheiden waarop leraren actief kunnen zijn: 
het primaire proces, onderwijsontwikkeling, beleid 
en organisatie, en ondersteuning van collega’s. Je 
beweegt en ontwikkelt je als leraar dus op meerdere 
vlakken, die verschillende kwaliteiten vereisen. We 
hebben dit beroepsbeeld aan allerlei mensen en 
partijen voorgelegd en de reactie is vaak: zo is het 
echt een heel ander beroep! Dit beeld laat zien dat 
het beroep veel verschillende kanten heeft, en dat 
maakt het aantrekkelijker voor mensen om voor de 
lerarenopleiding te kiezen.”

Volgens Snoek is het belangrijk dat dit beroepsbeeld 
breed wordt uitgedragen en wordt vertaald in 
beleid van het ministerie, van opleidingen en van 
scholen. “De hamvraag is: als je op deze manier 
naar het beroep kijkt, wat betekent dat dan 
voor jou als schoolleider, als lerarenopleider, als 
leraar? Juist als het gaat om samen opleiden, is 
dit een heel belangrijk thema, dat je samen moet 
oppakken. Als iemand zich graag wil ontwikkelen 
in curriculumontwikkeling, wat heeft hij dan nodig? 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij de kwaliteiten 
daarvoor ontwikkelt? En wat is de rol van de school 
en van de opleiding daarbij?”

Maximum

Natuurlijk moeten studenten in de opleiding ook 
ervaren dat het beroep meer inhoudt dan alleen 
lesgeven, dat het niet eenzaam is en dat je je er 
volop in kunt ontwikkelen. Er moeten dus goede 
stageplekken zijn. “Je moet als opleiding natuurlijk 
ook weer niet het beeld geven dat het overal, op 
alle scholen, al zo is”, waarschuwt Snoek. “Maar laat 
studenten in ieder geval op één school stage lopen 
waar bijvoorbeeld in teams wordt gewerkt of waar 
leraren veel doen aan onderwijsontwikkeling.”

Het allerbelangrijkste vindt Snoek dat leraren zich 
altijd blijven ontwikkelen. “Dat bereik je niet met 
bevoegdheidseisen, want die zijn statisch. Dat 
is een soort minimumdenken. We moeten juist 
voor het maximum gaan: hoe bereiken we dat elke 
leraar steeds beter wordt? Hoe zorgen we voor de 
allerbeste leraren? Als we daar op focussen wordt 
het volgens mij het leukste beroep dat er is.”
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Kwaliteit voorop, 
ook in tijden van 
lerarentekort

Op allerlei manieren probeert opleidingsschool ‘Partners in Opleiding en Ontwikkeling’ 
te anticiperen op het lerarentekort, dat zich ook in het midden van het land steeds meer 
manifesteert. Annette Schaafsma is coördinator van dit samenwerkingsverband opleiden 
in de school, dat bestaat uit de Marnix Academie en 350 scholen van dertig besturen. “De 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de werving wordt nu veel sterker gevoeld.”

Vooral in de directe omgeving van Utrecht is het 
lerarentekort in toenemende mate voelbaar, en 
komen scholen steeds meer onder druk te staan. 
Schaafsma vertelt dat het lastig is om invallers te 
vinden en dat vacatures moeilijk zijn in te vullen. 
En omdat iedereen wordt ingezet om de klassen 
te bemannen, is er bijvoorbeeld minder tijd voor 
professionalisering en schoolontwikkeling.  
“Ook kan hierdoor de begeleiding en coaching van 
starters onder druk komen te staan, waardoor het 
risico groter wordt dat beginnende leraren vastlopen 
en afhaken. Dat is een belangrijk aandachtspunt 
binnen ons samenwerkingsverband. Opleiding en 
scholen werken intensief samen om starters goed te 
begeleiden.”

Niet ad hoc

Maar ook studenten komen onder druk te staan als 
gevolg van het lerarentekort, vertelt Schaafsma. “Ze 
worden gevraagd om klassen op te vangen zonder 
achtervang of ze voeren taken uit op school terwijl 

ze eigenlijk op de opleiding moeten zijn. Dat is 
natuurlijk niet wenselijk. Scholen kunnen studenten 
wel inzetten, maar dat mag nooit ten koste gaan 
van de kwaliteit van de opleiding. Daarom zijn we 
hierover in gesprek binnen het partnerschap. We 
willen daar duidelijke afspraken over maken.”

Maar onderwerp van gesprek is natuurlijk voorál de 
vraag hoe de samenwerkende opleidingen en scholen 
de oorzaak van al die druk kunnen aanpakken. Wat 
kunnen ze doen om zoveel mogelijk mensen binnen 
te halen en vast te houden? Schaafsma: “We werken 
samen om de instroom op allerlei manieren te 
vergroten, het beroep aantrekkelijker te maken, en 
flexibele routes naar het leraarschap te ontwikkelen. 
En natuurlijk zetten we alles op alles om studenten 
goed op te leiden én ervoor te zorgen dat mensen 
het goed hebben binnen ons partnerschap en graag 
willen blijven.”

Het samenwerkingsverband kiest nadrukkelijk niet 
voor ad-hocmaatregelen om snel zoveel mogelijk 
mensen binnen te halen, vertelt Schaafsma. “Dat is 
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een valkuil, want dan is het risico groot dat je inboet 
op kwaliteit. We zoeken nadrukkelijk naar duurzame 
oplossingen en stellen de kwaliteit voorop, ook in 
tijden van lerarentekort. Dat is heel duidelijk de lijn 
binnen ons samenwerkingsverband.”

Instroom vergroten

Om de instroom in de opleiding te vergroten, 
voeren twee schoolbesturen een pilot uit die zich 
richt op havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw. 
Onder de titel ‘Kijken in de klas’ heeft een aantal 
partnerscholen een programaatje ontwikkeld voor 
vo-leerlingen die overwegen om te kiezen voor een 
loopbaan in het onderwijs. Schaafsma: “Het gaat 
om de twijfelaars en de jongeren die eigenlijk nog 
nooit aan een baan in het onderwijs hebben gedacht. 
Zij worden uitgenodigd om te komen kijken op 
school en in de klas en lopen mee met verschillende 
activiteiten. We werven hiervoor vo- leerlingen in 
de omgeving van de betreffende partnerscholen, 
dus deze jongeren kennen die scholen meestal al 
wel. Het levert waarschijnlijk geen grote aantallen 
studenten op, maar deze ervaring kan jongeren wel 
stimuleren om voor het onderwijs te kiezen.”

Om ook andere groepen – zij-instromers, studenten 
van andere opleidingen – te interesseren voor het 
onderwijs, ontwikkelt de Marnix Academie een 
educatieve minor, vertelt Schaafsma. “Het is meer 

dan een snuffelstage . Je moet het zien als een zeer 
gedegen oriëntatie op het leraarsberoep in de vorm 
van een minor. De deelnemers maken uitgebreid 
kennis met de opleiding en met het vak, en krijgen 
informatie over de loopbaanmogelijkheden in het 
onderwijs. We hopen natuurlijk dat mensen vanuit 
deze minor doorstromen naar de reguliere opleiding 
of de deeltijdopleiding, maar het is ook winst als ze 
op basis van de minor weloverwogen vaststellen dat 
het niks voor hen is. Het gebeurt immers regelmatig 
dat mensen daar pas achter komen als ze al aan de 
opleiding zijn begonnen. Dat voorkom je met deze 
minor.”

Andere bagage

Ook heeft de Marnix Academie, samen met zes 
schoolbesturen van het samenwerkingsverband 
bij de overheid subsidie aangevraagd om een 
aantrekkelijk deeltijdopleidingstraject te ontwikkelen 
voor zij-instromers. Het aantrekkelijke zit vooral 
in het feit dat deze studenten al halverwege de 
opleiding een baan voor de klas kunnen krijgen, een 
‘leerwerkbaan’, waarbij ze worden begeleid door 
iemand die hiervoor speciaal is getraind.

“Vanwege onze keuze voor kwaliteit, wordt dit 
opleidingstraject niet korter, maar wel ánders 
ingericht dan de reguliere deeltijdopleiding”, 
zegt Schaafsma. “We werken nog aan de 
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precieze uitwerking, maar het moet in ieder 
geval aantrekkelijk zijn voor mensen die ander 
werk doen of een andere opleiding volgen. 
We willen die groep graag binnenhalen; 
met het oog op het lerarentekort, maar ook 
omdat we denken dat zij-instromers echt 
iets kunnen toevoegen in het onderwijs. Ze 
hebben een andere beroepsachtergrond en 
een andere bagage, waardoor ze ook een 
andere blik en inbreng hebben dan reguliere 
studenten. Dat kan echt een verrijking zijn.”

“De gezamenlijke 
verantwoordelijk-

heid voor de 
werving van 

studenten wordt nu 
veel sterker gevoeld 

dan voorheen”

Concurrentie

Het lerarentekort zet studenten onder druk, maar 
aan de andere kant leidt het ertoe dat zij het op de 
arbeidsmarkt voor het kiezen hebben. Het gebeurt 
dan ook vaker dat studenten stage lopen op niet-
partnerscholen, vertelt Schaafsma. “Voorheen 
gold de impliciete afspraak dat dat alleen kan 
als je een baangarantie hebt, en dat kwam zeer 
sporadisch voor. Maar nu meer studenten buiten 
het partnerschap een baan aangeboden krijgen, 
is dat binnen onze opleidingsschool een punt van 
discussie. Niet alleen omdat we onze studenten 
natuurlijk graag binnen het partnerschap houden, 
maar ook omdat we als opleiding de kwaliteit niet 
meer kunnen garanderen als studenten stage lopen 
op niet-partnerscholen. Daarom willen we hiervoor 
binnen het partnerschap richtlijnen vaststellen.”

Schaafsma ziet ook een positief neveneffect van 
het toenemende lerarentekort. “De gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de werving van 
studenten wordt binnen het partnerschap nu veel 
sterker gevoeld dan voorheen. Scholen realiseren 
zich dat de pabo hun belangrijkste kweekvijver is 
en zetten zich actief in voor een grotere instroom 
in de opleiding.”
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Keihard werken voor 
een hongerloontje? 
Hou toch op!

Zeker in een grote stad als Rotterdam wordt het lerarentekort in het voortgezet onderwijs 
steeds nijpender. Het aantal kinderen zal de komende jaren toenemen en er gaan veel leraren 
met pensioen. Wat kunnen samenwerkende opleidingen en vo-scholen hier aan doen? We 
praten erover met Rob Fens, rector en voorzitter van de centrale directie van de Wolfert van 
Borselen Scholengroep en voorzitter van de stuurgroep van Opleidingsschool Rotterdam.

Voor de bètavakken zijn er al langere tijd moeilijk 
leraren te vinden, maar er verschijnen de laatste 
tijd ook nieuwe vakken op het ‘tekortlijstje’, zoals 
Nederlands en aardrijkskunde. “Bij sommige 
vacatures ben je al blij als er één geschikte kandidaat 
is en het is al helemaal mooi als je kunt kiezen”, zegt 
Fens. “Maar soms is er via de normale routes gewoon 
geen leraar te vinden. Dan moet je zoeken naar 
andere wegen.”

Docenten inhuren bij commerciële detacherings-
bureaus vindt Fens veel te duur. Liever speurt hij 
aan de school gerelateerde netwerken af. Zo zoekt 
hij onder oud-leerlingen, gepensioneerde docenten, 
ouders of studenten. “Dat leidt vaak tot hele goede 
oplossingen. We hebben bijvoorbeeld universitair 
geschoolde mensen die hun vak uitstekend 
beheersen én heel goed kunnen overbrengen. Het 
heeft vaak meerwaarde als mensen een carrière 
hebben gehad buiten het onderwijs. Ze brengen 
levenservaring en nieuwe impulsen in. Heel 
waardevol. De mensen zijn niet altijd bevoegd, 
maar dat wil niet zeggen dat ze onbekwaam zijn. 

Natuurlijk maak ik met hen afspraken over het 
behalen van de bevoegdheid, maar we weten ook dat 
bevoegdheid geen garantie is voor kwaliteit.”

Eerder aanreiken

Dat het er niet gemakkelijker op wordt om 
studenten van de universiteit te interesseren 
voor het leraarsvak komt volgens Fens 
onder meer doordat het studieaanbod op de 
universiteit niet meer goed aansluit bij de 
traditionele schoolvakken. “Het is al lang niet 
meer zo dat je aan de universiteit scheikunde, 
natuurkunde of wiskunde studeert. Je studeert 
ruimtevaarttechniek of chemical engineering. De 
middelbareschoolvakken zijn op de universiteit 
aan het verdwijnen. We zijn dan ook met de 
universiteiten in gesprek over het ontwikkelen van 
flexibele opleidingsmogelijkheden voor studenten 
die een dicht bij het schoolvak liggende studie 
volgen. Dat blijkt echter niet eenvoudig te zijn.”
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Een ander punt is dat universitaire studenten vaak 
worden ontmoedigd om leraar te worden, omdat 
daarmee het beeld zou ontstaan dat de universiteit 
een ‘beroepsopleiding’ is. Op de universiteit ligt 
de focus nu eenmaal op wetenschap, bedrijven en 
onderzoek doen. “Dat is begrijpelijk,” vindt Fens, 
“maar daardoor worden studenten op de universiteit 
niet bepaald gestimuleerd om voor het leraarsvak te 
kiezen. Dat zou meer moeten gebeuren.”

Fens pleit er niet alleen voor om het perspectief 
van het leraarschap meer onder de aandacht van 
studenten te brengen, maar ook om dat perspectief 
al eerder in de studie aan te reiken. In plaats van 
na de master, zouden studenten al tijdens de 
master de mogelijkheid moeten krijgen om een 
lerarenopleiding te volgen. “Dan gaat het leren 
van het vak meer samen met het leren van het 
leraarsberoep. Ik denk trouwens dat de universiteit 
er op termijn zelf ook baat bij heeft als er meer 
studenten voor het onderwijs kiezen, want die 
goede leraren zullen bewerkstelligen dat er meer 
leerlingen aan de universiteit gaan studeren. 
Rolmodellen zijn namelijk heel belangrijk. Als 
je nieuwe leraren vraagt waarom ze leraar zijn 
geworden, dan hoor je heel vaak dat ze een leraar 
hebben gehad waarvoor ze grote bewondering 
hadden. Dat ze dachten: dat wil ik ook.”

Prachtig vak

De opleidingsschool speelt een hele belangrijke rol 
als het gaat om het enthousiasmeren van studenten, 
vindt Fens. “Opleidingen en scholen laten studenten 
ervaren dat ze een fantastische opleiding doen, dat 
het een prachtig vak is, en dat er in het onderwijs 
veel meer mogelijkheden zijn dan lesgeven alleen. 
We promoten als opleidingsschool dat het een 
mooie baan is en een hele fijne werkomgeving.” 

“Ik ben ervan 
overtuigd dat er 

meer mensen voor 
het beroep zullen 
kiezen als ze meer 
tijd hebben om te 
werken aan hun 

eigen ontwikkeling, 
aan innovatie en 
aan onderwijs-
ontwikkeling.”
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En dat moet natuurlijk bewaarheid worden als de 
leraar op school aan de slag gaat. Het is in de visie 
van Opleidingsschool Rotterdam de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van school en opleiding 
om ervoor te zorgen dat de leraar geboeid blijft 
en zich verder kan ontwikkelen, onder meer door 
een goed inductieprogramma en aandacht voor 
een doorlopende loopbaan. En dat werkt. “Dat er 
zoveel leraren zijn die het onderwijs binnen vijf jaar 
verlaten, herken ik niet. Wij hebben die ervaring in 
onze opleidingsschool in ieder geval niet.” 

Vissen

Onder de noemer ‘vissen in eigen vijver’ proberen 
de scholen om bovenbouwleerlingen in havo en 
vwo te interesseren voor het leraarsberoep, vertelt 
Fens. “Leerlingen kunnen bijvoorbeeld tutor worden 
van een jongere leerling of geven jongerejaars 
ondersteuning bij bepaalde vakken. Zo kunnen ze 
ervaren of het vak hen ligt. Dat levert geen grote 
hoeveelheden leraren op, maar alle beetjes helpen.”

Wat de school ook uitstekende docenten heeft 
opgeleverd, is ‘Eerst de klas’, een traineeprogramma, 
ontwikkeld door onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven, voor jonge academici die twijfelen 
tussen een carrière in het onderwijs of in het 
bedrijfsleven. Om te ervaren wat het beste bij hen 
past, werken zij in dit traject deels in het onderwijs 

en deels in het bedrijfsleven. Fens: “Ik betreur het 
ten zeerste dat de overheid de stekker uit dit project 
heeft getrokken, want het heeft ons echt hele goede 
mensen opgeleverd. Ik hoop dan ook dat de nieuwe 
minister daar nog eens goed naar kijkt.”

En Fens doet nóg een appèl op de nieuwe 
minister, want tot zijn grote verbazing staat er 
in het regeerakkoord niets over de vermindering 
van het maximaal aantal lesuren van docenten 
in het voortgezet onderwijs. Iets dat volgens 
Fens essentieel is als je het leraarsberoep 
aantrekkelijker wilt maken. “Ik ben ervan overtuigd 
dat er meer mensen voor het beroep zullen 
kiezen als ze meer tijd hebben om te werken aan 
hun eigen ontwikkeling, aan innovatie en aan 
onderwijsontwikkeling. Daarom is het van groot 
belang dat het nieuwe kabinet het maximaal aantal 
lesuren vermindert, bijvoorbeeld tot twintig. 
Voor de duidelijkheid: niet omdat docenten het 
te druk hebben, maar omdat het beroep daardoor 
boeiender en aantrekkelijker wordt. Want waar 
we écht mee moeten ophouden is met het verhaal 
dat je in het onderwijs zo vreselijk hard moet 
werken, dat je zo weinig verdient en dat je geen 
carrièremogelijkheden hebt. Want dat is alle drie 
niet waar, én daar haal je geen mensen mee binnen.” 
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