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Hans Wansink over professioneel handelen 
 
1. Leraren handelen professioneel als ze zich uitsluitend laten leiden door de belangen die in hun pro-
fessionele opdracht vervat zijn, en niet door andere belangen. 
2. Als leraren in loondienst zijn, worden ze belemmerd om professioneel te handelen, aangezien hun 
werkgevende organisatie in haar beleid rekening houdt met de belangen van allerhande stakeholders 
(waaronder de belangen van de eigen organisatie), en dus niet alleen met de belangen die in hun pro-
fessionele opdracht vervat zijn. Tevens fungeert hun werkgevende organisatie als doorgeefluik van 
modieuze maatschappelijke wensen die hun professionele handelen dreigen te verstoren. 
3. Leraren in loondienst moeten daarom bevorderen dat de belangen die in hun professionele opdracht 
vervat zijn, krachtig verdedigd worden. Daartoe moeten de potentiële verdedigers van die belangen ge-
organiseerd en gemobiliseerd worden, zodat ze een vuist kunnen maken. 
4. Maar dat vereist (a) dat die belangen gespecificeerd en geoperationaliseerd zijn in meetbare prestatie-
criteria; en (b) dat ten dienste van de verdedigers gemonitord wordt in hoeverre die prestatiecriteria 
gehaald worden.  
  
Dat is in abstracto de boodschap van Hans Wansink in een recent Volkskrantartikel (18-4-2008).1 Meer in 
concreto bepleit hij dat leerlingen en hun ouders grotere invloed krijgen bij de bewaking van de onder-
wijskwaliteit. Wansink is historicus en was voorheen redacteur Onderwijs van NRC-Handelsblad. Dus 
niet de eerste de beste. Laten we zijn vier stellingen stuk voor stuk onder de loep nemen. 
 
1. Leraren handelen professioneel als ze zich uitsluitend laten leiden door de belangen die in hun pro-
fessionele opdracht vervat zijn, en niet door andere belangen. 
Daar is niet zoveel tegenin te brengen. Maar cruciaal is hoe men de professionele opdracht van leraren 
formuleert. Wansink is geneigd hun opdracht te spiegelen aan die van artsen: op basis van de eigen medi-
sche expertise patiënten beter maken. Dus vertaald naar leraren: op basis van de eigen vakinhoudelijke 
expertise leerlingen wijzer maken. Dat is een slag in de goede richting, maar bij het specificeren van de 
professionele opdracht rijzen nog wel wat vragen. In hoeverre moeten leraren bijdragen aan het bereiken 
van doelen die iets verder verwijderd zijn van hun eigen vakinhoudelijke expertise, bijvoorbeeld: 
• aan het welzijn van de leerlingen; 
• aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van de leerlingen, aan de ontwikkeling van hun talenten 

en aan de planning van hun school-, studie- en beroepsloopbaan? 
• aan de ontwikkeling van algemene (niet-vakspecfieke) vaardigheden of competenties? 
• aan de voorbereiding op vervolgopleidingen en op het latere beroep? 
Verder dient men bij het formuleren van de professionele opdracht te bepalen in hoeverre de leraar ook 
andere of ruimere belangen moet dienen dan die van de individuele leerling, zoals: voorzien in de maat-
schappelijke behoefte aan bruikbaar, geschoold personeel; selectie van 'ongeschikte' leerlingen; beoor-
deling, examinering en diplomering; handhaving van de leerplichtwet; bevordering van de inburgering en 
bestrijding van radicalisering. 
 
2. Als leraren in loondienst zijn, worden ze belemmerd om professioneel te handelen, aangezien hun 
werkgevende organisatie in haar beleid rekening houdt met de belangen van allerhande stakeholders 
(waaronder de belangen van de eigen organisatie), en dus niet alleen met de belangen die in hun pro-
fessionele opdracht vervat zijn. Tevens fungeert hun werkgevende organisatie als doorgeefluik van 
modieuze maatschappelijke wensen die hun professionele handelen dreigen te verstoren. 
Hans Wansink vervalt hier in een ernstige argumentatiefout: hij vergelijkt appels met peren. Hij vergelijkt 
namelijk het ideaal van de autonome professional met de werkelijkheid van de professional in loondienst. 
Hij had zijn argumenten in een 2x2 tabel moeten ordenen: ideaal versus werkelijkheid rond de autonome 
professional en ideaal versus werkelijkheid rond de professional in loondienst. 
De werkelijkheid van de autonome professional is: 
• hij laat zich in zijn handelen niet alleen door de belangen van cliënt leiden, maar ook door zakelijk 

eigenbelang en door de belangen van de eigen beroepsgroep; 
• als kleine zelfstandige werkt hij op een eilandje, waarbij hij het risico loopt onvoldoende feedback te 

krijgen en onvoldoende te reflecteren op de kwaliteit van zijn professionele taakvervulling; 
• onderwijsprofessionals staan aan de verleiding bloot bij het stellen van leerdoelen het belang van hun 

eigen vakgebied te overschatten en zich onvoldoende te richten op de eindtermen die in het belang van 
de leerling/student zijn opgesteld; en 
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• in een beroepsopleiding hebben ze bovendien een loyaliteit aan de arbeidsmarktsector waartoe de 
student wordt opgeleid (willen wij als ontvangende beroepsgroep dat deze student tot onze gelederen 
toetreedt? en moeten we niet voorkomen dat er teveel nieuwelingen tot onze beroepsgroep toetreden?). 

Omgekeerd zal de ideale werkgever van onderwijsprofessionals in loondienst ernaar streven: 
• te bewaken dat de onderwijsprofessionals hun professionele opdracht adequaat vervullen en dat de 

bovengenoemde risico's gereduceerd worden; en 
• een werkomgeving te creëren waarin de onderwijsgevenden hun professionele opdracht optimaal 

kunnen vervullen.  
 
3. Leraren in loondienst moeten daarom bevorderen dat de belangen die in hun professionele opdracht 
vervat zijn, krachtig verdedigd worden. Daartoe moeten de potentiële verdedigers van die belangen 
georganiseerd en gemobiliseerd worden, zodat ze een vuist kunnen maken. 
Dat is een prima idee. Maar dat vereist, in aansluiting op punt 1, dat die belangen goed in kaart worden 
gebracht. Wansink denkt in de eerste plaats aan de belangen van de leerlingen/studenten en hun ouders, 
maar leidt dat automatisch tot de conclusie dat de invloed van leerlingen/studenten en hun ouders ver-
sterkt moet worden? 
• hoe wordt voorkomen dat deze belangengroepen uitsluitend hun kortetermijnbelangen verdedigen 

(verlaging van de toegangs- en diploma-eisen en vergroting van de kans op het behalen van het 
diploma)? 

• hoe wordt voorkomen dat alleen de belangen van de huidige leerlingen- of studentengeneraties worden 
verdedigd en dat de belangen van toekomstige generaties verwaarloosd worden? 

• hoe wordt voorkomen dat alleen de belangen van de gemiddelde leerling/student behartigd worden en 
dat de belangen van a-normale studenten buiten beschouwing blijven? 

Verder valt er veel voor te zeggen dat ook andere belangengroepen georganiseerd en gemobiliseerd 
worden om hun stem te laten horen: 
• de toeleverende onderwijsinstellingen; 
• het afnemende veld (vervolgopleidingen, arbeidsmarkt); 
• de alumni als ervaringsdeskundigen; 
• de belastingbetalers die het onderwijs financieren; 
• de professionele beroepsgroep als deskundige bewaakster van de kwaliteit van de leerstof. 
 
4. Maar dat vereist (a) dat die belangen gespecificeerd en geoperationaliseerd zijn in meetbare prestatie-
criteria; en (b) dat ten dienste van de verdedigers gemonitord wordt in hoeverre die prestatiecriteria 
gehaald worden.  
Jawel, maar denk dan niet alleen aan het eindrepertoire en -niveau dat leerlingen/studenten moeten be-
reiken. Het gaat ook om het onderwijs als proces, om de kwaliteit van de diensten die door de onderwijs-
professionals geleverd worden en om de onnodige zittenblijvers, vertraging en dropout die door hen ge-
genereerd worden. Verder moeten ook criteria ontwikkeld worden over het maatschappelijk rendement 
van de opleiding: zijn de gestelde onderwijsdoelen en eindtermen optimaal? zijn de aantallen gediplo-
meerden die worden afgeleverd niet te groot of klein? zijn de opleidingskosten maatschappelijk aanvaard-
baar? worden de talenten die aanwezig zijn in elk leeftijdscohort optimaal ontwikkeld? 
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1 http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/359/De_leraar_als_semiprofessional (18/4/2008; pa-
pieren krant 19/4/2008); zie ook: http:///www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/4238 (19/4/2008). 


