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‘Minimale onderwijstijd 
nodig voor kwaliteit’  

Het debat

De wettelijke eis om in de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs minimaal 1040 uur per jaar les te geven, is 

nodig om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. 

Dat zegt Tweede Kamerlid en onderwijswoordvoerder 

Jan de Vries van het CDA. Hij begrijpt helemaal niets van 

de verontwaardiging van veel scholen over de ureneis en 

de mogelijke sancties die daarmee samenhangen.

Het was De Vries die begin dit jaar samen met zijn onderwijscollega’s van VVD 
en D66, die toen nog beide deel uitmaakten van de coalitie, een amendement 
indiende tegen de mogelijkheid om te variëren in onderwijstijd. Minister Maria 
van der Hoeven stuurde aan op een bandbreedte van 1000 tot 1067 uur per 
jaar. Die zou de scholen meer vrijheid geven, wat past in de gedachte van meer 
autonomie en horizontale verantwoording. “Maar wij vonden het vreemd om 
scholen aan een maximum te binden. Waarom zou 
je het scholen verbieden om méér dan 1067 uur les 
te geven? Daar is toch niks mis mee? Tegelijkertijd 
kregen wij de indruk dat veel scholen met de gebo-
den bandbreedte in de verleiding zouden komen om 
op het minimum van 1000 uur te gaan zitten”, aldus 
De Vries. Hij ziet minimale onderwijstijd als een van 
de mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs 
te garanderen. “Zeker in de onderbouw is dat van 
belang. Ik kreeg veel klachten van ouders dat op de 
school van hun kind niet het volledige onderwijs-
programma werd aangeboden. Dat had niet alleen 
te maken met ziekte –wat natuurlijk kan voorkomen-  maar ook met de zomer-
vakantie die met twee weken werd verlengd voor rapportvergaderingen en 
afrondende en voorbereidende werkzaamheden. Ook komt het voor dat tijdens 
de examens de andere klassen minder les krijgen. Ik vind dat ouders, en natuur-
lijk vooral de leerlingen zelf, recht hebben op voldoende onderwijstijd. Als scho-
len daar niet serieus mee omgaan, hoe kunnen ze dan van hun leerlingen ver-
wachten dat zij nooit spijbelen? Minimale onderwijstijd is dus ook van belang om 
uitval te voorkomen. Het is goed voor de hele leerloopbaan!”. Het CDA-Kamerlid 
begrijpt helemaal niets van de verontwaardigde reacties van scholen die zeggen 
dat zij niet in staat zijn om met het programma voor het huidige schooljaar aan 
de norm van 1040 uur te voldoen. “Het was al in april voor alle scholen duidelijk 
dat de nieuwe eis er zou komen. Bovendien, tot 1 augustus was het officieel nog 
1067 uur!” De Vries vindt dat de scholen ook niet verontwaardigd hoeven te zijn 
over de mogelijke sancties. Bij een wettelijke norm hoort volgens hem nu een-
maal een toezichtkader. Hij verwacht wel dat er nog wat geschoven kan worden 
met de norm als een school te maken heeft met een kort schooljaar in verband 
met de vakantiespreiding. “Het zou kunnen dat we toegaan naar een gemid-
delde van 1040 uur over een bepaald aantal jaren, maar dan hebben we het over 
fine tuning.” Ook wijst De Vries erop dat het begrip onderwijstijd in de wet is 
verruimd, zodat nu bijvoorbeeld ook excursies eronder vallen.

‘Ouders 
hebben recht 
op voldoende 
onderwijstijd’

fo
to

’s
: 

G
er

h
ar

d
 v

an
 R

o
o

n



over onderwijs 17

‘Kwaliteit komt verder 
onder druk te staan’
“Quatsch”, zegt Arno Janssen, algemeen directeur van 

openbare scholengroep Schoonoord in Zeist. Hij kan 

CDA-Kamerlid Jan de Vries niet volgen. “Waar ouders 

zich aan storen, is lesuitval, en niet zozeer een geringer 

aantal lesuren. Vastigheid, dat is wat ze willen. Boven-

dien gaat het niet om het vermeerderen van de contact-

uren, maar om de kwaliteit van die uren.”

Janssen is zichtbaar verontwaardigd over de vastlegging van de minimale onder-
wijstijd in de onderbouw. Door zijn armen wanhopig in de lucht te steken, illu-
streert de algemeen directeur dat hij vooral ook boos is over de dreigende toon 
in de brief van minister Maria van der Hoeven van OCW, waarin zij sancties in het 
vooruitzicht stelt voor scholen die de 1040-urennorm niet halen. Janssen is overdui-
delijk niet de enige bij wie de verontwaardiging groot is, getuige de vele reacties 

die klonken tijdens de afgelopen regiobijeenkomsten 
en in de ledencommissie VO van VOS/ABB. “De kwali-
teit van het onderwijs komt door de minimale onder-
wijstijd verder onder druk te staan”, zegt Janssen. Hij 
rekent voor dat twee uur meer les per week, zoals de 
wet nu afdwingt, een kostenstijging van 6 procent 
met zich meebrengt. “Er komt geen geld bij, maar de 
kosten moeten wel ergens vandaan komen. Dan wor-
den wij gedwongen om bijvoorbeeld minder te doen 
aan innovatie, door de groepen groter te maken of 
door te snijden in de begeleiding van de leerlingen. 
Bovendien leiden meer uren met hetzelfde aantal 

docenten tot meer werkdruk, waardoor de kans groot is dat het ziekteverzuim 
weer toeneemt en er dus meer lessen gaan uitvallen. Kortom, allemaal zaken die 
wij als school en zeker ook de ouders niet willen.” Janssen zegt ook dat de kwali-
teit van het onderwijs niet evenredig samenhangt met het aantal lesuren. “Ik hoor 
in de dagelijkse praktijk dat de inspectie dat ook weet, maar ja, die moet de wet 
uitvoeren. De inspectie had namelijk voorgesteld om terug te gaan naar �0 uur 
per week om de scholen meer innovatieve kracht te geven. Vóór de basisvorming 
was het ook �0 uur, en daarvoor zelfs �8 uur per week, en de kwaliteit was toen 
niet minder dan nu.” De algemeen directeur uit Zeist benadrukt dat het niet zo is 
dat hij en zijn collega’s alleen maar kritiek hebben en verder geen initiatief tonen. 
“Wij willen de discussie aangaan om tot een reële norm te komen die ruimte 
laat aan innovatie, personeelsbeleid en andere actuele onderwerpen. De huidige 
dwang beperkt onze vrijheid en dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten 
goede.” Hij spreekt ten slotte het vermoeden uit dat de scholen het slachtoffer zijn 
geworden van een stunt van de 
coalitiepartners, die met de verkiezingen in het vooruitzicht een daad wilden stel-
len. “Kijk, lesuitval is natuurlijk een lekker onderwerp, dat goed ligt in de publieke 
opinie en waarmee je in de media dus gemakkelijk kunt scoren.”

Martin van den Bogaerdt
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‘Ouders 
storen zich 
vooral aan 
lesuitval’


