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’Flauw’, ’kinderachtig’, ’vervelend’.
Het is niet verbazingwekkend dat de
zestien scholen die staatssecretaris
Van Bijsterveldt wil beboeten, niet
zijn te spreken over de manier waar-
op de urennorm voor het voortgezet
onderwijs wordt gehandhaafd.

De zestien bleven zo ver onder het
wettelijk verplichte minimumaan-
tal uren dat de staatssecretaris hun
boetes wil opleggen die in een enkel
geval oplopen tot ruim twee ton.

Tr o u w sprak met elf van de zestien
schoolleiders. Een aantal van hen
hoeft maar een paar duizend euro te
betalen, en daar liggen zij niet wak-
ker van. Maar zonder uitzondering
ergeren zij zich groen en geel aan het
’gedoe’ rond de urennorm. Dat
dwingt hen soms tot koerswijzigin-
gen waarvan zij zelf het nut niet in-
zien. Zoals het Alfrink College in Zoe-
termeer. Dat koos een aantal jaren
geleden voor roosters met minder
les, maar meer andere activiteiten.

„Met goedkeuring van de onderwijs-
inspectie”, stelt rector B. Dijkmans.
„Maar nu stelt de inspectie: het mi-
nisterie draagt ons op de regels stren-
ger toe te passen, u voldoet niet aan
de norm.” Dat kan de school 16.000
euro kosten.

Het Willem Lodewijkgymnasium
in Groningen heeft een vergelijk-
baar verhaal. De school boekt vol-
gens de inspectie ’excellente’ resul-
taten. Maar ze doet dat door leerlin-

gen veel keuzevrijheid te bieden.
„Veel leerlingen gaan ver over de
norm heen, andere blijven er iets on-
der”, zegt rector A. Graafsma. „We
willen onze leerlingen in staat blij-
ven stellen hun eigen interesse te
volgen. Maar dat moeten we dus an-
ders aanpakken.” En het Leidsche
Rijn College in Utrecht had goede,
onderwijskundige redenen om les-
uren van klas 5 in het vwo te ver-
schuiven naar vwo-4 en -6. Ook dat
kan niet meer, want zo blijft vwo-5
onder de norm. Voor dat vergrijp
brengt Van Bijsterveldt 2000 euro in
rekening. Ook scholengemeenschap

Gomarus in Gorinchem ziet niet zo
goed wat ze anders had moeten
doen. De school groeide in vier jaar
tijd van 1150 naar 1800 leerlingen,
maar kan niet genoeg leraren aan-
trekken om die groei aan te kunnen.
„We hebben vooral de kwaliteit in de
gaten gehouden, niet zozeer de
kwantiteit”, zegt rector Chr.J. Flik-
weert.

Zo’n zestig Gomarus-leraren draai-
en nog steeds overuren, maar toch
weet Flikweert al dat zijn school ook
het lopende jaar niet aan de uren-
norm voldoet. Intussen hangt de
school een boete boven het hoofd
van 80.000 euro. „En dat maakt het
er niet eenvoudiger op de problemen
alsnog op te lossen.”

Jawel, er zijn ook scholen die een
zeker schuldbewustzijn vertonen.
Sommige scholen lopen tegen boe-
tes aan, alleen maar omdat ze hun
lestijden niet goed registreren. Dat
moet beter, geven zij toe. En inder-
daad, er zijn klassen die te weinig les
krijgen. „De sommetjes kloppen”,
zegt rector P. Scharff van het Libanon
Lyceum in Rotterdam.

Maar met kwaliteit heeft dit alles
weinig te maken, zeggen alle school-
leiders. Want, zegt directeur P. Smet-
sers van het Pleincollege Bisschop
Bekkers, „wij boeken de beste resul-
taten van heel Eindhoven”.

Jawel, er zijn klassen die te
weinig les krijgen, zeggen di-
recteuren van beboete scho-
len. Maar aan de onderwijs-
kwaliteit doet dat niets af.

Zestien scholen beboet
• Irritatie over rigide handhaving urennorm

Scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem voldoet niet aan de urennorm. FOTO WERRY CRONE, TROUW

’Wij boeken wel de
beste resultaten’

T
R

 0
8-

01
-0

8 
ka

te
rn

 1
 p

ag
in

a 
06


