
• Zestien scholen krijgen een boete omdat zij de urennorm niet halen

Weinig les, toch goede resultaten
Zestien scholen worden be-
boet omdat ze te weinig les
geven. Toch bieden ze onder-
wijs van goede kwaliteit.

Hanne Obbink

Scholen die hun leerlingen veel te
weinig lesuren bieden boeken des-
ondanks bijna allemaal goede resul-
taten. Er zitten zelfs uitstekende
scholen bij.

Dat blijkt uit de lijst van zestien
scholen die een boete boven het
hoofd hangt, omdat zij ver onder het

verplichte aantal uren les zijn geble-
ven. Die vertrouwelijke lijst is in
handen van Tr o u w gekomen.

De boetes zijn afgelopen najaar
aangekondigd door staatssecretaris
Van Bijsterveldt (onderwijs). Zij
heeft steeds betoogd dat er voor kwa-
litatief goed onderwijs een flinke
hoeveelheid onderwijstijd nodig is.

Maar van die samenhang tussen
tijd en kwaliteit is niets te merken op
de lijst. Bijna alle zestien scholen
krijgen van de onderwijsinspectie
een voldoende voor de resultaten
van hun leerlingen. Alleen het Ca-
landlyceum (Amsterdam) presteert

onder de maat. Daar staan twee scho-
len tegenover die de inspectie ’excel-
lent’ noemt: het Groningse Willem
Lodewijkgymnasium en het Christe-
lijk Gymnasium Utrecht.

De zestien scholen zijn de ergste
overtreders van de regels over onder-
wijstijd. Leerlingen in de onderbouw
moeten 1040 uren onderwijs per jaar
krijgen, in de bovenbouw 1000. Vol-
gens de inspectie haalde vorig
schooljaar slechts één op de vijftien
scholen die urennorm.

Maar Van Bijsterveldt wil alleen de
scholen straffen die minstens 150
uur (zo’n zes weken school) bij de

norm achterblijven.
De boetes die deze zestien scholen

in het vooruitzicht zijn gesteld, lo-
pen uiteen van enkele duizenden eu-
ro’s tot twee ton. De meeste scholen
hebben protest aangetekend. Vol-
gende week maakt Van Bijsterveldt
bekend of ze de boetes daadwerke-
lijk oplegt. Dan spreekt ook de Twee-
de Kamer over de kwestie.

De scholen die een boete dreigen te
krijgen, betwisten dat hun onder-
wijs onder de maat is. De discussie
moet gaan over kwaliteit, zeggen de
meeste. „Dat kruidenieren met aan-
tallen zegt niets over wat er nodig is

om kinderen aan een diploma te hel-
pen”, zegt directeur Paul Scharff van
het Libanon Lyceum in Rotterdam,
een van de zestien.

Ook veel andere scholen zien wei-
nig in de geldende urennorm; die ligt
volgens hen te hoog. Scholieren zijn
evenmin blij met de norm. Als pro-
test tegen de vele ’zinloze lessen’ die
het gevolg zijn van de norm, gingen
zij eind november massaal de straat
op.
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