Onderwijsbekwaam
Anders organiseren verlaagt de werkdruk met behoud van kwaliteit.

Talent voor de klas

Er zijn grote zorgen over het
oplopende lerarentekort en over de
hoge werkdruk in het onderwijs. Om
daadwerkelijk iets aan de werkdruk
te doen, moet het onderwijs anders
w o r d e n g e o r g a n i s e e r d . U i tgangspunt daarbij is talent. Zet docenten in voor taken waarin zij goed
zijn en vul die aan met talenten van
buiten. Anders organiseren verlaagt
de werkdruk met behoud van de
kwaliteit.

Anders Organiseren
Dat anders organiseren sluit aan bij recente ontwikkelingen in het denken
over het lerarentekort en werkdruk in
het voortgezet onderwijs. In januari
2018 verscheen Het Beroepsbeeld van
Leraren. Dat manifest bespreekt de
taken van de leraar. Volgens hen is de
kern van het vak het ondersteunen van
het leren van leerlingen. Dat doen docenten door het ontwikkelen van on-

derwijs, het organiseren van onderwijs
en het ondersteunen van collega's. De
auteurs van het Beroepsbeeld zijn van
mening dat docenten geregeld moeten
wisselen tussen die taken. De differentiatie van werkzaamheden binnen de
school leidt dan tot werkdrukvermindering, waardoor het beroep
aantrekkelijker wordt.

taken waarbij de buitenwereld wordt
betrokken, door het inzetten van externen. Zij kunnen een bijdrage leveren
aan het surveilleren bij en het maken
en nakijken van toetsen, zoals oudminister onderwijs Jo Ritzen opperde,
of bij het overdragen van specialistische kennis in een les.
Externen in de school

De auteurs beperken zich in hun
oplossing tot het schuiven van taken
binnen de muren van de school. Wij
zien ruimte voor een differentiatie van

Op een aantal scholen voor voortgezet
onderwijs is de externe surveillant al
een bekend fenomeen. Tijdens
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De introducé: een competente
professional uit het
bedrijfsleven die zijn kennis en
expertise overdraagt aan
leerlingen
toetsweken en (school)examens nemen ouders, gepensioneerden en vrijwilligers deze taak van de docent over.
Externen kunnen ook worden ingezet
bij toetsing. Een toets is voor de leerling én de docent een moment om te
meten of de leerstof voldoende wordt
beheerst. De docent heeft die feedback
nodig om de leerling verder te helpen.
Een goede analyse van de antwoorden
per leerling helpt daarbij, al kost dat
docenten veel tijd. Wij zien hierbij
ruimte voor een externe die de antwo-

Externen kunnen ook
ingezet worden bij
toetsing. De docent
heeft zijn analyse,
maar zonder uren
corrigeren.

ordbladen van de docent ontvangt,
deze per vraag corrigeert en voorziet
van punten en vervolgens de docent
een overzicht stuurt waarmee deze in
een oogopslag de aandachtspunten
ziet. De docent heeft zijn analyse, maar
zonder uren corrigeren. Een vereiste hierbij is dat de corrector vakbekwaam
is.
Ook voor het maken van toetsen zien
wij een rol voor externen. Op veel scholen is het al gebruik dat de sectie gebruik maakt van de toetsen die door
één van de collega's zijn gemaakt. Deze
taak kan extern worden gedaan, mits
de deskundigheid van de maker onbetwist is.
Tot slot de introducé. Dat is een competente professional uit het bedrijfsleven of de overheid die zijn kennis en
expertise overdraagt aan leerlingen.
Denk daarbij aan een native speaker
die bij vreemde talen gedurende een

korte periode spreekvaardigheidslessen verzorgt aan de parallelklassen
van een leerjaar. Of aan een museummedewerker die de kunstklassen
over zijn specialiteit vertelt. Of aan een
IT-specialist die de informaticaklassen
uitleg geeft over kwantumcomputing.
Hun specialistische kennis zorgt voor
uitdagende verdieping van de leerstof,
legt een relatie met een beroep dat in
het verlengde van een vak ligt en enthousiasmeert de leerlingen. Dit
gebeurt op veel scholen al in gastlessen, maar het organiseren van zo'n
gastles is tijdrovend; dat werkt eerder
werkdrukverhogend dan verlagend. Als
de introducé zelfstandig die lessen verzorgt, draagt het wél bij tot werkdrukvermindering. De docent heeft in
de tijd dat de introducé de lessen geeft
de gelegenheid om zijn eigen werkzaamheden op te pakken. Na de
lessenserie kan hij verder met een
geënthousiasmeerde groep. De introducé is hiermee een aanwinst voor de

docent.
Wie zijn de introducés?
Het zijn medewerkers van bedrijven en
bij de overheid. Daar werken mensen
die veel expertise bezitten. Zij hebben
in hun loopbaan competenties verworven om die kennis over te dragen, maar
zij hebben niet de ambitie om docent
te worden. Hun werkgever ziet hun uitstap naar het onderwijs als een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en is bereid hen
een aantal dagdelen uit te lenen. We
stellen eisen aan deze introducé. Hij of
zij moet door middel van een assessment gekwalificeerd zijn en bekwaam
om die taken in de school zelfstandig
uit te voeren.
Discussie
Vanuit het onderwijsveld wordt wisselend gedacht over de inzet van mensen
van buiten het onderwijs. Hieronder
beschrijven we de meest gehoorde argumenten tegen de inzet van externen
en de weerlegging van deze argumenten.
Het eerste tegenargument wijst op het
nut van het brede takenpakket van een
docent. Een docent voert de regie over
een waaier van activiteiten om het doel
van onderwijs waar te maken: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
Door het delegeren van taken aan anderen ontvangt de docent minder informatie en kan hij zijn leerlingen minder goed begeleiden. Echter, regie voeren is volgens ons niet hetzelfde als
alles zelf doen. Een docent is in staat
om te bepalen welke taken zijn aandacht vragen en welke taken voor korte
of langere tijd aan ander kunnen worden gedelegeerd. Er gaat hierbij geen
informatie verloren. Een ervaren corrector kan met een in Excel uitgevoerde
analyse de docent wijzen op patronen
in de antwoorden. Aan zo'n analyse
komt niet elke docent bij elke toets toe.

Regie voeren is niet
hetzelfde als alles
zelf doen.
De keuze voor de inzet van een externe
is afhankelijk van de ervaring, de persoonlijkheid en de behoefte van de docent. Waar de ene kiest voor een externe toetscorrector, kiest een andere
voor een externe toetsenmaker, of voor
een externe die een specifiek leerstofdeel vanuit zijn expertise aan zijn
klassen uitlegt. Zo wordt het takenpakket van de docent met maatwerk
verlicht.
Een tweede tegenargument is dat geld
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dynamiek. Het beroep van docent ligt
dichter bij dat van coach, topsporter,
acteur, kok of ontwerper. Er zijn opleidingen voor voetbalcoach, maar clubs
contracteren soms ook een oud-speler.
Er zijn toneelopleidingen, maar zo nu
en dan breekt er ook een amateur
door. En bij de keuze van een moderne
zitbank vragen we niet naar de papieren van de ontwerper.

Brainport
Eindhoven

Ons concept draait niet om diploma's,
maar om onderwijskwaliteit. Die

Externen die onder
regie van een docent
werken, verlagen de
werkdruk en zijn zo
een aanwinst voor
het onderwijs.
kwaliteit is aan te tonen via een assessment, zoals dat ook gebeurt bij directeuren in het basisonderwijs. Als
kwaliteit de focus wordt, is er ruimte
voor enerzijds bekwame mensen die
hun diploma aan een lerarenopleiding
behaald hebben en anderzijds voor
mensen die in hun gevorderde loopbaan de docentgerelateerde competenties verworven hebben. De wet
biedt ruimte voor bekwame externen
om les te geven zonder dat zij daarvoor
bevoegd zijn. Dat is een regeling waarvan meer gebruik gemaakt kan
worden.
Tot slot

van de minister de enige oplossing is
voor het lerarentekort en de werkdruk.
Geld is welkom, maar het is geen realistische verwachting dat het salaris van
een docent kan concurreren met de beloningen van de markt, nog los van de
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
een leaseauto, bonussen, etc. die een

De keuze voor de
inzet van een
introducé is
afhankelijk van de
behoefte van de
docent. Zo wordt het
takenpakket van de
docent met
maatwerk verlicht.
geïnteresseerde moet opgegeven als
hij voor het onderwijs kiest. Wij richten
ons op het verlichten van de werkdruk.
Helaas ontvangen docenten geen topsalaris - in het VO en MBO is het een

modaal betaalde baan. Het prachtige
beroep heeft door de werkdruk aan
aantrekkingskracht verloren. Externen
die onder regie van de docent werken,
verlagen die werkdruk en zijn zo een
aanwinst.
Een derde tegenargument met betrekking tot de inzet van externen in
het onderwijs betreft de kwalificatie.
"Het kan niet, want de externe heeft
geen diploma van de lerarenopleiding".
Bij deze argumentatie wordt vaak de
vergelijking gemaakt met beroepen als
chirurg en vliegtuigpiloot. Zouden we,
zo luidt dan de retorische vraag, in een
vliegtuig durven stappen als de piloot
niet gediplomeerd is? Het is een
aansprekende argumentatie, maar het
is een drogreden. Piloten dragen de verantwoordelijkheid voor honderden
levens en moeten in een split second
de juiste besluiten nemen. Artsen
beslissen over leven en dood, of nemen
een besluit dat tot herstel of blijvende
schade leidt. Dat rechtvaardigt de
kwaliteitseisen aan de opleiding en de
gewaarborgde certificering van de piloot of arts. Lesgeven heeft een andere

Als we bereid zijn om anders over
kwaliteit te denken en we bereid zijn
het onderwijs anders organiseren, is er
ruimte voor bekwame, gekwalificeerde
externen in het onderwijs. Zij zullen het
lerarentekort niet direct oplossen,
maar zullen als surveillant, corrector,
introducé en toetsenmaker wel een
wezenlijke bijdrage leveren aan de verlichting van de werkdruk en zij zijn een
aanwinst voor het onderwijs. Voorwaarde is dat de externe beschikt over
de juiste kwaliteiten om les te geven.
Een assessment toont deze kwaliteiten
aan. Een bijkomend voordeel van de
inzet van externen is dat een aantal
van hen wellicht de smaak te pakken
krijgt en alsnog besluit om zich aan te
melden voor een lerarenopleiding.

Over de auteurs
Erik Harinck & Quintijn Schenkel
Hebben beiden ruime ervaring in het
onderwijs van docent, conrector tot
schoolleider.

De introducé als aanwinst voor het
onderwijs.
In het project van Brainport Eindhoven
is het de ambitie om 100 externen in te
zetten in het onderwijs. Voor scholen
ziet Brainport Eindhoven een voordeel
in de up-to-date kennis die aansluit bij
wat er vanuit de maatschappij en
bedrijfsleven gevraagd wordt. Vanuit
bedrijven is de relatie met scholen gunstig vanwege de mogelijke aanvullingen op het curriculum en de mogelijkheid tot het interesseren van jongeren in techniek.

Hybride
vakdocent
STC
Een voorbeeld van de inzet van docenten vanuit bedrijven is het project Hybride vakdocent bij STC. Dit project,
dat mede mogelijk is gemaakt door
subsidie vanuit de Europese Unie, heeft
ertoe geleid dat een aantal docenten in
hybride vorm aan de school verbonden
is. Twee docenten werken 3 dagen per
week bij Damen Shipyards en 2 dagen
per week op het STC. De ervaringen zijn
zeer positief. Lucie Saxton van STC: "In
het begin was er zeker weerstand. Die
is echter helemaal verdwenen: de docenten van buiten worden echt als aanwinst voor de school gezien".
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