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Geachte leden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

In het onderwijs gaat het om de leerling. De leerling floreert door de leraar, die dé spil is als het gaat 

om goed onderwijs. Het is dan ook opmerkelijk dat er in het publieke debat weinig oog is voor de 

pedagogische ruimte van de leraar. Deze ruimte is essentieel voor de onderwijsprofessional om zijn 

taak goed waar te kunnen maken.  

 

De profielorganisaties pleiten in een gezamenlijke manifest dan ook voor een ambitieuze agenda voor 

leraren met aandacht voor hun pedagogische ruimte. Dat manifest stond ook centraal tijdens ons 

Onderwijsontbijt op woensdag 8 september in Den Haag. 

 

De profielorganisaties vinden dat er meer balans moet komen in (de verschillende perspectieven op) 

het onderwijs. In de huidige brede discussie over de toekomst van het onderwijs onderstrepen de 

profielorganisaties het belang van structurele, doelgerichte investeringen in het onderwijs. 

Doelmatigheid is belangrijk. Tegelijkertijd is er veel kostbaars in het onderwijs dat niet te vangen is in 

het schema van kosten en baten, investeringen en resultaten, doelen en opbrengsten. De 

profielorganisaties vragen daarom om een publieke herwaardering van het pedagogische perspectief 

op onderwijs. Wat hebben kwalificatie en socialisatie voor zin, als ze niet gestalte krijgen in de persoon 

van de leerling, die van binnen uit weet om te gaan met zijn vrijheid en zijn verantwoordelijkheid? Voor 

die opdracht hebben scholen -publiek gewaardeerde- ruimte nodig, vanuit hun eigen idealen en 

opvattingen binnen de ruimte van onze democratische waarden.  

 

Wij vragen u om het pedagogisch perspectief mee te nemen in uw bijdrage aan het debat op 6 oktober 

over leraren(beleid).  

 

Met hartelijke groet, 

 

Gökhan Çoban (ISBO) 

Berend Kamphuis (Verus) 

Pieter Moens (VGS) 

Edward Moolenburgh (VBS) 

Hans Teegelbeckers (VOS/ABB) 

   

   

https://www.verus.nl/actueel/blogs/berend-kamphuis/pleidooi-voor-meer-pedagogisch-perspectief-op-onderwijs
https://www.youtube.com/watch?v=wpvQaOW73oI

