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WIE OF WAT HEEFT JE KIJK OP HET VAK/ONDERWIJS VERANDERD?

De pet van de leraar
Het imago van leraren in het onderwijs is de afgelopen decennia achteruitgegaan. Een oorzaak lijkt onder andere te liggen in onwetendheid
over wat er allemaal komt kijken bij het leraarschap. Heeft de pandemie,
waarin ouders door het geven van thuisonderwijs zélf de leraarspet
hebben opgezet, de kijk op het onderwijs veranderd?

TEKST: RENÉ KOPS

manier. Zo werd door de één vrolijk letterbingo met
hun kleuter gespeeld en werd bij de ander het geduld
op de proef gesteld tijdens de uitleg van een breuken
som. Samia, moeder van Bilal uit groep 5, verwoordde
de veranderde blik misschien wel het beste: “Ik vind
het echt knap als ik zie wat er allemaal komt kijken
bij een rekenles. Ik word nu al gek. En dan heb ik er
maar eentje! De juf heeft er dertig in de klas.”

Welke leraar heeft zich niet ooit op een verjaardags
feestje moeten verdedigen tegen de vooroordelen
over het werken in het onderwijs? ‘Jullie hebben altijd
vakantie en werken halve dagen.’ Veel leraren beginnen
er niet eens meer aan om zich tegen dit soort uit
spraken te verdedigen. Hoe leg je aan iemand uit wat
er naast het lesgeven allemaal bij komt kijken op een
dagelijkse schooldag?
Door de Covid-pandemie werd de leraar gedwongen
om een deel van de werkzaamheden op het bordje
van de (groot)ouders te leggen. Gelukkig zijn onder
wijsprofessionals geboren met een ‘flexibel DNA-
profiel’ om snel te schakelen. Dat zorgde ervoor dat
het thuisonderwijs door veel scholen snel georgani
seerd was. Teams-, Meet- en Zoomsessies vlogen
digitaal de huiskamers binnen. Veel ouders maakten
hierdoor kennis met een voor hen tot dan toe onbe
kende wereld: de wereld van instructie, motiveren,
enthousiasmeren en geduld hebben. Oftewel...
de wereld van de leraar!
Heeft het thuisonderwijs de kijk van de ouder(s) op
het onderwijs veranderd? Een voorzichtig ‘ja’ is het
antwoord. Over het algemeen lijkt het respect voor
de juf en meester gegroeid. De ouders met wie we
spraken, ervoeren ‘de pet van de leraar’ op hun eigen

Connie van Tricht, moeder van ‘bovenbouwer’ Emma
op een Westlandse daltonschool, zegt dat zij nu meer
inzage heeft gekregen in de veelheid en diversiteit van
leerstof. “Ik was mij voorheen niet bewust dat er zo
veel verschillende methodes bestaan”, zegt Connie.
Zij vindt dat het als ouder thuis soms lastig is om iets
uit te leggen. “Ik leg het immers toch anders uit dan
de juf”, zegt Connie met een knipoog. Hoewel zij,
net als de andere ouders, positief is over de rol van
de leraar, heeft zij ook wel een kritische opmerking:
“Ik merk dat er online vrijwel elke keer direct gestart
wordt met de orde van de dag. Het programma
staat centraal en de kinderen werden overladen met
instructies. Hierdoor raakte de aandacht voor het
individuele kind nogal eens naar de achtergrond.”
Connie vindt dit jammer en zij hoopt dat dit in het
fysieke onderwijs weer snel wordt ‘rechtgezet’.
Over één ding zijn de ondervraagde ouders het
unaniem eens: petje af voor de leraar!

En wat zegt professor Hattie?
Prof. John Hattie heeft veel onderzoek gedaan naar
factoren in het onderwijs die het meeste effect hebben
op het leren van kinderen. De centrale rol van de leraar
en de manier van lesgeven blijken daarbij van groot
belang. Dit geldt voor zowel fysiek als onlineonderwijs.
De betrokkenheid van ouders bij het leren van hun
kinderen en de hoge verwachtingen van ouders spelen
eveneens een rol hoe succesvol het thuisonderwijs
verloopt, volgens Hattie.

