
Excellente
s ch o l e n
geven te
weinig les
Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 8 jan. Zelfs excel-Rotterdam, 8 jan. Zelfs excel-
lente gymnasia zijn niet veilig
voor de lesurenpolitie. Het door
de Inspectie van het Onderwijs als
‘excellent’ betitelde Christelijk
Gymnasium Utrecht krijgt moge-
lijk een boete van 6.000 euro om-
dat het te weinig lesuren heeft ge-
geven. Dat is nog coulant in verge-
lijking met sommige andere
scholen – de boete kan oplopen
tot twee ton.

De inspectie controleert op ver-
zoek van staatssecretaris Van Bijs-
terveldt (Onderwijs, CDA) streng
of scholen wel 1.040 lesuren per
jaar in de onderbouw en 1.000 in
de bovenbouw geven. Dagblad
Tr o u w meldde vanochtend dat
zestien middelbare scholen een
boete boven het hoofd hangt. Dat
aantal kan nog niet worden beves-
tigd door het ministerie van On-
derwijs. Eerder had Van Bijster-
veldt al aangekondigd dat ze
scholen zou beboeten als ze meer
dan 150 uur – zes weken les – on-
der de norm blijven.

Van de zestien scholen scoort
één afdeling van één school een
onvoldoende bij de inspectie. De
meerderheid is voldoende en
twee scholen zijn excellent – op
basis van de doorstroom van leer-
lingen, het gemiddelde examen-
cijfer en het verschil, dat niet te
groot mag zijn, tussen de cijfers
van het schoolexamen en van het
centrale examen.

Rector Adriaan Miltenburg van
het Christelijk Gymnasium
Utrecht is niet te spreken over de
boete, waartegen nog een be-
zwaar loopt. „Tellenderwijs klopt
het. Moreel niet.” Op zijn school
varieert het aantal lesuren in de
bovenbouw per leerling. Milten-
burg: „De ene leerling volgt 1.100
lesuren, een ander iets minder
dan 1.000. De inspectie kijkt al-
leen naar het minimum.”

Volgens Miltenburg bewijst het
inspectieoordeel over de zestien
scholen dat er geen directe relatie
bestaat tussen kwaliteit en kwan-
titeit van onderwijs. „Van alle
zwakke scholen in Nederland
heeft bijna geen enkele een boete
gekregen. En wij geven echte, be-
trouwbare lessen, geen nutteloze
opvuluren.”


