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WIE IS DE BAAS IN HET

klaslokaal?

Docenten hebben steeds minder gezag. De oorzaak ligt bij de ouders, zegt een meerderheid van het
onderwijspersoneel. Maar volgens deskundigen spelen ook andere factoren een rol.
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et een pak kopietjes onder zĳn arm staat de
docent in de deuropening van het klaslokaal. Hĳ
loopt richting het schoolbord, maar ziet dan uit
zĳn ooghoek een mobieltje op hem gericht. Als hĳ er iets van
zegt, gooit een leerling een tas naar zĳn hoofd. En daar blĳft het
niet bĳ. Nog meer tassen en propjes volgen en na wat duwen en
trekken zetten twee leerlingen de verbouwereerde docent met
kracht buiten de deur.
LERAAR PESTEN
Het zĳn incidenten, de ﬁlmpjes op YouTube onder de noemer
Leraar pesten. Maar een feit is wel dat het gezag van de docent
daalt. Uit onderzoek, uitgevoerd door CNV Onderwĳs onder
ruim vierduizend docenten en schoolleiders, blĳkt dat het
gezag van de docent in 2011 een lager cĳfer krĳgt dan in 1991.
Het gezag is het grootst in het basisonderwĳs en het HBO. In
het VMBO, HAVO en MBO heeft de docent het minste aanzien.
Gemiddeld geeft het ondervraagde onderwĳspersoneel het
gezag van de docent in 2011 nog wel een ruime voldoende.
Volgens Frederik Smit, onderwĳskundige en onderzoeker bĳ
het ITS in Nĳmegen, zou die ‘ruim voldoende’ een stuk lager
kunnen uitvallen als je hierover de leerlingen en de ouders
zou bevragen. Smit deed onderzoek naar orde houden in de
klas en ondervroeg hiervoor ongeveer vĳfduizend docenten,
leerlingen en ouders. Hĳ kwam tot een opvallende conclusie:
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‘Van de ondervraagde docenten zegt 98 procent dat ze prima
orde kunnen houden, maar volgens ruim een derde van de
leerlingen en de ouders in het VO en MBO is de docent niet de
baas in de klas.’ Volgens Smit is niet goed orde kunnen houden
een onderwerp waar docenten liever niet over praten en dat
verklaart mogelĳk het contrasterende beeld.
PRINSJES EN PRINSESJES
‘Ouders zĳn te vaak vriendje of vriendinnetje van hun kind’ en
‘Kinderen worden te vaak als prinsjes en prinsesjes behandeld’.
Het zĳn enkele antwoorden op de vraag ‘Wat ziet u als oorzaak
van gezagsondermĳnend gedrag?’ van CNV Onderwĳs. Uit het

“Wat je als docent zegt,
nemen leerlingen niet meer als
vanzelfsprekend aan. Liever
proberen ze te onderhandelen over
bijvoorbeeld een hoger cijfer.”
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onderzoek blĳkt dat veel docenten de oorzaak buiten zichzelf
zoeken. In driekwart van de antwoorden spelen de ouders een
hoofdrol. Zĳ zouden volgens de ondervraagden geen regels en
grenzen stellen en geen respect voor de docent hebben.
Peter Teitler is auteur van het boek Lessen in orde en werkt
als docent aardrĳkskunde en geschiedenis in het VO. Ook hĳ
signaleert een daling van gezag: ‘Wat je als docent zegt, nemen
leerlingen niet meer als vanzelfsprekend aan. Liever proberen ze
te onderhandelen over bĳvoorbeeld een hoger cĳfer.’ Volgens
Teitler is het ‘zoeken naar de marges’ voor een deel te wĳten
aan het onderhandelingshuishouden thuis, waarin kinderen veel
inspraak hebben. Maar ook het niet consequent handhaven van
regels op school werkt dit gedrag in de hand. ‘Als docenten
niet onderling dezelfde regels hanteren krĳgen leerlingen de
mogelĳkheid om docenten tegen elkaar uit te spelen.’

zĳn en te veel vakantie hebben.’ Maar daarnaast moeten volgens
hem de ouders en de school ook veel meer op één lĳn gaan
staan. ‘Het kan niet zo zĳn dat een leerling van zĳn ouders zĳn
strafwerk niet hoeft te maken. Daarmee ondermĳn je het gezag
van de docent volledig.’
Ook Bransen denkt dat het tĳ voor de docenten nog wel te
keren is. ‘Maar onze samenleving moet eerst leren accepteren
dat mensen het gezag nemen zonder dat er naar hun redenen
wordt gevraagd.’ 

‘LAAT ALTĲD AAN DE LEERLINGEN BLĲKEN DAT DE
KUNSTVAKKEN ERTOE DOEN’

Jan Bransen, hoogleraar ﬁlosoﬁe van de gedragswetenschappen
aan de Radboud Universiteit, vindt dat noch de ouders noch de
docenten de schuld moeten krĳgen van de gezagscrisis in het
onderwĳs. Hĳ plaatst het probleem in een breder perspectief:
‘We leven tegenwoordig in een samenleving die gebaseerd is
op gelĳkwaardigheid. Iedereen mag meepraten en heeft een
gelĳke stem. Gezag hebben lĳkt daarom niet vanzelfsprekend.
We denken dat we gezag alleen op grond van deskundigheid
kunnen verdienen.’ Bransen vertelt dat het verdienen van gezag
in de sociale omgang met leerlingen een lastige klus is voor een
docent. Op sociaal gebied voelen leerlingen zich namelĳk net
zo deskundig. Het gevolg: leerlingen willen democratisch mee
kunnen beslissen over de vraag of een leerling bĳvoorbeeld wel
of niet moet nablĳven.

Muziekdocent Cornel Leijdekkers over gezag en orde
houden

OPLEIDING EN PRAKTĲK
‘Er zit een gat tussen wat docenten tĳdens hun opleiding leren
en de praktĳk’, zegt Smit. Hĳ legt de verantwoordelĳkheid voor
een gebrek aan gezag in het onderwĳs voor een groot deel bĳ
de ondermaatse kwaliteit van de docentenopleidingen. Smit:
‘Die opleidingen stellen geen bal voor. Met name in het VO
en het MBO zĳn de docenten onvoldoende opgeleid om met
probleemleerlingen om te gaan.’

Meer gezag bij kunstvakken
Leijdekkers geeft zijn eigen gezag, maar ook het gezag
van zijn collega’s van de kunstsectie een goed cijfer:
een 8. Hij denkt zelfs dat er sprake is van meer gezag
bij de kunstvakken dan bij vakken als wiskunde en
Nederlands. ‘De kunstvakken vinden onze leerlingen over
het algemeen leukere vakken. Als je een vak als muziek
goed en enthousiast brengt, is het makkelijker om de
leerlingen mee te krijgen dan bij een vak als wiskunde.’

Veel beginnende docenten ervaren inderdaad dat de overgang
van de opleiding naar de praktĳk een grote stap is. Dat blĳkt
ook uit het Onderwĳsverslag 2009/2010 van de Inspectie van
het Onderwĳs. De docenten hebben onder andere moeite met
het vinden van de juiste didactische werkwĳze in verschillende
klassen, orde houden en grenzen stellen. Er ligt volgens de
inspectie een belangrĳke taak voor de docentenopleidingen
in het opleiden van docenten die hun onderwĳs goed kunnen
afstemmen op verschillen tussen leerlingen.
GASTHEER
‘Docenten moeten het nemen van gezag vanzelfsprekend gaan
vinden’, zegt Bransen. Hĳ legt uit: ‘De docent zou meer moeten
fungeren als gastheer op zĳn eigen feest. Een gastheer neemt
automatisch gezag. Het zou gek zĳn als de gasten de regels
uitmaken. Een goede docent doet dat ook.’ Maar leerlingen
moeten het aan de andere kant ook vanzelfsprekend gaan
vinden ‘te gast’ te zĳn in het klaslokaal. Bransen ziet hierin
een rol voor de ouders weggelegd. ‘Zĳ kunnen hun kinderen
duidelĳk maken dat ze zich op school net zo moeten gedragen
als een voorbeeldige gast op een feestje. En op een feestje doe
je enthousiast mee met de activiteiten, durf je te zeggen wat
je leuk vindt en wat niet, luister je naar de gastheer en ga je de
boel niet verzieken.’
Teitler denkt dat de politiek een belangrĳke rol kan spelen in
het herstellen van het gezag van de docent. ‘De overheid moet
beginnen om het beroep docent serieus te gaan nemen. Politici
spreken vaak minachtend over docenten. We zouden luilakken
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Cornel Leijdekkers is al twintig jaar muziekdocent op het
Fons Vitae Lyceum in Amsterdam waar hij momenteel
lesgeeft aan alle leerjaren van het HAVO en VWO. Hij
herkent zich niet in het onderzoek van CNV Onderwijs
over het dalende gezag van de docent. Leijdekkers: ‘Ik
ervaar precies dezelfde problemen als toen ik net begon
met lesgeven op het Fons Vitae Lyceum. Sommige
leerlingen hebben wel eens moeite om zich aan de regels
te houden. Maar minder gezag dan twintig jaar geleden
heb ik niet. Ik denk dat dit komt omdat het Fons Vitae
Lyceum een traditionele school is.’

Veel problemen met orde houden heeft Leijdekkers niet.
‘Ik mag niet klagen over de orde in mijn klassen. Het is
af en toe wel hard werken om orde te krijgen en ook te
houden. Wat helpt, is het persoonlijk aanspreken van de
leerlingen op hun gedrag. Als je ze bij hun naam noemt,
voelen ze zich gezien.’ Op de vraag welke ordeproblemen
speciﬁek zijn voor het muziekonderwijs, antwoordt hij:
‘Bij het vak muziek heb je te maken met groepsgewijs
musiceren. Ik laat de leerlingen in kleine groepjes in
studio’s samen muziek maken. Omdat ik dan niet overal
tegelijk kan zijn, maken leerlingen er wel eens een zooitje
van.’
Een grapje tussendoor
Leijdekkers heeft een paar tips voor muziekdocenten
met ordeproblemen. ‘Laat altijd aan de leerlingen
blijken dat je vak belangrijk is, ertoe doet. En breng je
vak met enthousiasme! Ik varieer ook veel tijdens de
muziekles. Ik blijf nooit op één plek in het lokaal zitten,
maar loop rond in de klas. Af en toe maak ik een grapje
tussendoor en ik varieer met mijn stemgebruik.’ Maar ook
goede faciliteiten in het muzieklokaal zijn volgens hem
belangrijk: ‘Zonder een lokaal met kleine studio’s, goede
apparatuur, instrumenten en computers is het vak muziek
ten dode opgeschreven.’
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