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Een empirische verkenning van de 
‘geschonden’ beroepseer van leraren
Mogelijke oorzaken en potentiële consequenties voor 
verloop

Jurre van den Berg, Arie Glebbeek & Rie Bosman1

Summary

Exploring the ‘damaged’ professional pride of the Dutch teacher: potential causes 
and consequences

This article explores whether secondary school teachers in the Netherlands are 
indeed – as is often claimed but not investigated empirically yet – suffering from 
‘damaged professional pride’. Based on survey data gathered among teachers (n 
= 109), pupils (n = 554) and their parents (n = 264) we present a reliable multi-
dimensional measure of professional pride, distinguishing a dimension of pride 
and a dimension of experienced esteem, which differ in their vulnerability and 
consequences. We demonstrate that while a lack of autonomy does not affect tea-
chers’ pride, it does undermine their perception of being esteemed. This is crucial, 
since particularly feeling esteemed reduces the risk of quitting teaching. 

1. Inleiding
De positie van de leraar staat hoog op de beleidsagenda (commissie-
Rinnooy Kan, 2007; Onderwijsraad, 2005): mede onder druk van de ver-
grijzing worden grote personeelstekorten verwacht in het middelbaar 
onderwijs, oplopend tot vijfduizend voltijdbanen. Deze vooruitzichten 
beperken zich niet tot Nederland, maar zijn wereldwijd een reden van 
zorg (OECD, 2001, 2005). Dit maakt de aantrekkelijkheid van het leraar-
schap voor (toekomstige) docenten een pregnante kwestie. 
 Juist in dit licht is het problematisch dat diezelfde leraar volgens 
velen in de verdrukking zit (van den Brink, Jansen & Pessers, 2005; Jan-
sen, Van den Brink & Kole, 2009; Tonkens, 2008). Een gebrek aan professi-
onele handelingsvrijheid, voorgekauwde lessen, te veel regels en papier-
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werk en miskenning van vakmanschap zouden ertoe hebben geleid dat 
leraren, maar ook andere publieke dienstverleners, zoals verpleegsters, 
welzijnswerkers en agenten, geen eer meer kunnen stellen in hun werk, 
niet meer trots kunnen zijn op hun vak en zich ondergewaardeerd voe-
len. Een breed scala aan dergelijke uitingen heeft onderdak gevonden 
onder de paraplu ‘geschonden beroepseer’. Deze diagnose kreeg vaste 
vorm in de door Gabriël van den Brink en collega’s samengestelde bun-
del Beroepszeer – Waarom Nederland niet goed werkt (2005) en de oprichting 
van de Stichting Beroepseer. Het adagium: een ‘renaissance van beroeps-
eer’ is noodzakelijk om de leraar en diens vakmanschap in ere te herstel-
len. 
 Maar is het waar dat de beroepseer van de leraar is aangetast? Een 
problematisch aspect in het beroepseerdebat is het ontbreken van empi-
risch onderzoek. Nu is het ambigue begrip beroepseer niet eerder geope-
rationaliseerd, en blijft het vaak onduidelijk wat met beroepseer wordt 
bedoeld. In dit artikel voeren we op basis van weliswaar niet representa-
tieve survey-data een eerste empirische verkenning uit onder middelba-
re schoolleraren, leerlingen en hun ouders. Ons doel is daarbij ten eerste 
het operationaliseren van (dimensies van) de tot nu toe vage notie van 
‘beroepseer’. Ten tweede trachten we te verkennen of de beroepseer van 
leraren inderdaad geschonden is, en wat daar mogelijke oorzaken en 
gevolgen van zijn. We zijn daarbij – met het dreigende personeelstekort 
in het achterhoofd – in het bijzonder geïnteresseerd in de vraag of een 
geschonden beroepseer leraren mogelijkerwijs doet overwegen te stop-
pen met lesgeven. 
 Dat in de beroepseerdiscussie leraren steeds vaker worden aangeduid 
als ‘professionals’ bemoeilijkt echter het stellen van een diagnose. De 
kern van het probleem lijkt namelijk gelegen in het feit dat leraren geen 
‘echte’ professionals zijn, maar ‘semi-professionals’ (Etzioni, 1969). Anders 
dan ‘echte’ professionals zijn semi-professionals integraal onderdeel van 
een bureaucratische organisatie. Daarin zijn ze niet zozeer behept met 
het toepassen van unieke kennis, maar veeleer met het communiceren 
ervan. Ook genieten zij minder autonomie en wordt van hen verwacht 
dat zij verantwoording over hun handelen afleggen naar een autoriteit, 
terwijl echte professionals zich verantwoorden aan hun peers.
 De publieke dienstverlener zit door de aard van zijn werk tussen twee 
vuren: enerzijds moet de dienstverlener dienstverlening bieden aan ‘de 
massa’ waarbij behandeling zonder aanziens des persoons hoog in het 
vaandel staat, terwijl tegelijkertijd maatwerk van hem verwacht wordt. 
Lipsky (1980: 190) stelt dan ook deze street-level bureaucrats ‘partly professio-
nal and partly bureaucratic’ zijn. Ze bevinden zich constant in een spagaat 
tussen de cliënt die een persoonlijke behandeling behoeft en de over-
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heid die de beleidsuitvoering wil bewaken en daartoe de handelingsbe-
voegdheid probeert te controleren.
 Juist in deze evenwichtsoefening lijken de verhoudingen de laatste 
jaren te zijn veranderd. Door beleidshervormingen en cultuuromslagen 
met de nadruk op transparantie en output zijn efficiency en het afleggen 
van verantwoording steeds pregnanter geworden in publieke dienstver-
lening (Exworthy & Halford, 1999; Freidson, 2001; Tonkens, 2008; Trom-
mel, 2006). Daarnaast zijn in de huidige meritocratische samenleving 
uitoefenaars van eerder hoogaangeschreven beroepen niet meer verze-
kerd van sociale status en gezag. Ook zij moeten erkenning ‘verdienen’, 
en die is minder vanzelfsprekend dan de erkenning die ‘echte’ professio-
nals als artsen en notarissen genieten. Door deze veranderde positie is de 
leraar geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in de dagelijkse 
uitoefening van het vak (Goodson & Hargreaves, 1996; Helsby, 1999). Dat 
dit niet altijd positief wordt beoordeeld, mag blijken uit publicaties met 
weinig verhullende titels als Teachers under pressure (Galton & MacBeath, 
2008). De leraar voldoet zodoende aan het prototype van de hedendaagse 
publieke dienstverlener en diens ongemakken. Maar hoe schadelijk zijn 
deze ontwikkelingen voor de beroepseer van de leraar, en wat zijn de 
gevolgen?

2. Theorie en hypothesen

2.1 De twee dimensies van beroepseer

De diagnose ‘beschadigde beroepseer’ is een veelkoppig monster; een 
symbool voor alles wat als onprettig wordt ervaren in het werk van 
publieke dienstverleners (vergelijk Van den Brink e.a., 2005). Het is dan 
ook vaak onduidelijk wat er met ‘beroepseer’ wordt bedoeld, en wat oor-
zaken en wat gevolgen zijn. Er zijn bovendien geen meetinstrumenten 
uit eerdere onderzoeken voorhanden. Daarom is het essentieel het con-
cept ‘beroepseer’ te definiëren. 
 Het begrip ‘beroepseer’ (het eervol vinden een beroep uit te oefenen; 
Verbrugge, 2005) en de diagnose ‘beschadigde beroepseer’ (van den Brink 
e.a., 2005; Jansen e.a., 2009) rusten bij kritische beschouwing op twee 
pijlers. Ten eerste wordt gesteld dat leraren om verschillende redenen 
niet meer trots kunnen zijn op hun vak. Ten tweede wordt gesteld dat veran-
deringen in de werkpraktijk ertoe hebben geleid dat leraren zich onderge-
waardeerd voelen. Wij stellen dan ook een tweedimensionale conceptuali-
sering van beroepseer voor, waarbij we onderscheid maken tussen een 
dimensie van beroepstrots en de een dimensie van ervaren waardering.
 Beroepstrots is geworteld in de eerbiedwaardigheid van het dienen van 
‘de goede zaak’ en het vakmanschap dat daarvoor nodig is. Zoals Richard 
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Sennett het stelt in zijn boek The craftsman (2008: 294-295): ‘Pride in one’s 
work lies at the heart of craftsmanship as the reward for skill and commitment.’ 
Freidson (2001) spreekt in dit verband van een ‘secular calling’ (‘seculiere 
roeping’) als belangrijke motivatie van publieke dienstverleners. Leraren 
zijn zo beschouwd trots op hun bijdrage aan de samenleving, en stellen 
eer in de manier waarop zij dit trachten te bewerkstelligen.
 Ervaren waardering anderzijds duidt op de gepercipieerde immateri-
ele waardering van ‘significant others’, zoals leerlingen, ouders, directe 
leidinggevenden en de overheid. Waardering is een fundamentele men-
selijke behoefte en een krachtige drijfveer voor handelen (Brennan & 
Pettit, 2004). Juist in de publieke dienstverlening mag worden aangeno-
men dat publieke waardering een belangrijk motief is, omdat dit werk 
gekenmerkt wordt door het helpen van anderen in een directe interac-
tie, terwijl daar geen riante materiële beloning tegenover staat. In de 
beroepseerdiscussie is het echter een veelgehoorde klacht dat leraren 
zich ondergewaardeerd voelen. Opgemerkt moet worden dat er een dis-
crepantie kan bestaan tussen de door leraren ervaren waardering en de 
waardering zoals anderen die rapporteren. Onderzoek laat zien dat lera-
ren zich inderdaad minder gewaardeerd voelen dan ze daadwerkelijk 
worden (Aelterman e.a., 2002; Karsten 2000; Sikkes 2000). Aan de hand 
van de perspectieven van ouders en leerlingen zal deze kwestie ook in 
dit artikel worden belicht.

2.2 Mogelijke oorzaken van een geschonden beroepseer

Discretionaire bevoegdheid en een zekere mate van autonomie ten 
opzichte van het organisationele gezag liggen aan de basis van het 
werk van publieke dienstverleners (Lipsky, 1980; de Swaan, 1990). Lera-
ren bepalen in principe zelf wie ze een onvoldoende geven, de klas uit 
sturen of extra uitleg bieden, zonder dat ze daarover verantwoording af 
hoeven leggen. Hier zijn twee redenen voor (Lipsky, 1980). 
 Ten eerste worden dienstverleners geconfronteerd met verschil-
lende, vaak onduidelijke of tegenstrijdige verwachtingen (zie ook de 
Swaan, 1990). Ze moeten schipperen tussen de eisen van de overheid en 
de instelling waarvoor zij werken, de standaarden van de beroepsgroep 
en de wensen van cliënten. Daarbij komt dat overheden en instanties 
zelf ook nogal eens tegenstrijdige eisen opleggen. Moeten leraren leer-
lingen nu in de eerste plaats socialiseren of basiskennis bijbrengen? Die-
nen zij leerlingen vooral te instrueren of het ze bij voorkeur zelf te laten 
uitzoeken? Om zulke contradicties in de praktijk op te kunnen lossen 
genieten professionele dienstverleners een zekere mate van beslissings-
ruimte, waarin ze hun eigen afwegingen kunnen maken. Ten tweede 
wordt publieke dienstverlening gekenmerkt door een hoge mate van 



48

mens & maatschappij

taakcomplexiteit. Iedere leerling, arrestant of patiënt is immers anders. 
Bovendien wordt verwacht dat dienstverleners met de menselijke maat 
meten. Hierdoor schieten richtlijnen en regels per definitie te kort om te 
voorzien in alle mogelijke scenario’s. 
 Samengevat biedt beslisbevoegdheid dienstverleners de mogelijkheid 
tot afweging van verschillende (conflicterende) belangen, maatwerk en 
compassie. Dit alles wil echter niet zeggen dat publieke dienstverleners 
gevrijwaard zijn van regels, regulering en toezicht. Integendeel: in de 
kern is overheidsbeleid erop gericht de handelingsvrijheid van dienst-
verleners te structuren en hun uitvoering te beïnvloeden (Lipsky, 1980). 
Door in het beleid te verankeren wie waar op welke manier recht op 
heeft, proberen overheden de publieke dienstverlening te controleren 
en te standaardiseren. 
 De gespannen verhouding tussen professionele ruimte voor de men-
selijke maat enerzijds en de bestuurlijke neiging tot controleren en stan-
daardiseren anderzijds leidt onvermijdelijk tot conflicten. Wij verwach-
ten dat hier twee bedreigingen voor de beroepseer van de leraar zijn 
gesitueerd: een gebrek aan autonomie en overmatige bureaucratisering. 
Dit verklaart mogelijk ook de actualiteit van de beroepseerdiscussie, 
aangezien een gebrek aan autonomie en overmatige bureaucratisering 
kunnen worden beschouwd als neveneffecten van beleidshervorming 
die standaardisering, toezicht en verantwoording centraal heeft gesteld. 
 Professionele autonomie is niet alleen zoals hierboven uiteenge-
zet een functionele vereiste voor publieke dienstverleners als leraren. 
Richard Sennett (2003, 2008) heeft erop gewezen dat autonomie een 
belangrijke voorwaarde is voor het vertonen van vakmanschap. Vakman-
schap houdt immers in dat het werk naar eigen inzicht en standaards 
verricht kan worden. Juist dit vakmanschap lijkt aan de basis te liggen 
van beroepseer: wanneer het werk naar eigen inzicht kan worden ver-
richt, kan er eer in worden gesteld en draagt het naar verwachting bij 
aan de beroepstrots van de vakman die de leraar is (Verbrugge, 2005). 
Bovendien kan uit vakmanschap waardering worden geput: er is immers 
reden om gewaardeerd te worden. Eerder is dan ook aangetoond dat 
handelingsvrijheid voor leraren belangrijk is voor zowel hun professio-
naliteitsbeleving als arbeidstevredenheid (Pearson & Moomaw, 2005). 
 Dit impliceert aan de andere kant dat een gebrek aan professionele 
vrijheid, bijvoorbeeld door standaardisering van het curriculum en een 
sterke nadruk op accountability, beroepseer kan aantasten (vergelijk Bren-
nan & Pettit, 2004; Freidson, 2001; Le Grand, 2003). Een klimaat van 
verantwoording kan de moraal van publieke dienstverleners ondermij-
nen (Lipsky, 1980). Gebonden zijn bij vakuitoefening, bijvoorbeeld door 
voorschriften en regels, ondermijnt immers vakmanschap, en controle 
plaatst vraagtekens bij het professionele beoordelingsvermogen. 
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 De verantwoordingsdruk in het onderwijs betreft traditionele school-
prestaties, maar in toenemende mate ook zaken als burgerschapsvor-
ming, sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en het school-
klimaat. Sinds de Wet op het onderwijstoezicht (2002) zijn scholen 
weliswaar in staat gesteld tot zelfevaluatie, maar deze vrijheid wordt 
ingeperkt door de eis dat scholen zich bij de zelfevaluatie houden aan 
de criteria uit het toezichtkader van de onderwijsinspectie (Herweijer & 
Vogels, 2004). Deze verantwoordingsdruk verscherpt de van oudsher col-
legiale relatie met de schoolleiding en haar managers. De relatie met de 
directe leidinggevende en het functioneren van de schoolleiding wordt 
dan ook vaak als onbevredigend bestempeld of zelfs als een reden te 
stoppen met lesgeven (Vogels & Bronneman-Helmer, 2006). 
 Leraren worden daarnaast geconfronteerd met ouders die het liefst 
in de klas zouden meekijken en bijsturen. Op basis van survey-onderzoek 
onder ouders en docenten constateerde het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (Herweijer & Vogels, 2004) dat terwijl het beleid van een terugtrek-
kende overheid ouders en leraren ‘partners in opvoeding en onderwijs’ 
(p. 1) maakt, zij juist ‘botsen’ (p. 61). Zo zien ouders opvoeding primair 
als hun taak, terwijl leraren dit ook als een taak van de school beschou-
wen. Uit recent Nederlands onderzoek onder ruim tweeduizend ouders 
blijkt voorts dat meer dan 40% van deze ouders wel eens contact heeft 
opgenomen met school, omdat men het oneens was met onderwijskun-
dige kwesties (Smit, Wester, Craenen & Schut, 2011). Een kwart van de 
ouders heeft contact met de school opgenomen vanwege onvrede over 
de opvoedkundige gang van zaken.
 De gespannen verhoudingen tussen schoolleiding en leraren, en tus-
sen leraren en ouders beperken professionele vrijheid en kunnen vak-
manschap ondermijnen. Het is daarom onze verwachting dat een gebrek 
aan autonomie (in de zin van discretionaire ruimte en autonomie ten 
opzichte van leidinggevenden) een negatief effect heeft op beroepseer 
in de zin van trots (hypothese 1a). Ook is het onze verwachting dat een 
gebrek aan autonomie leraren het gevoel geeft minder gewaardeerd te 
worden (hypothese 1b), omdat niet op hun vakmanschap wordt vertrouwd.
 Naast een gebrek aan autonomie vormt overmatige bureaucratise-
ring in de vorm van protocollen, procedures, vergaderingen en papier-
werk mogelijk een bedreiging voor de beroepseer van leraren (verge-
lijk Tonkens, 2008). Beroepstrots is geworteld in het vakmanschap dat 
gestalte krijgt in de core business van het vak: het lesgeven. Leraren, zo 
verwachten wij, ervaren deze trots omdat zij volgens hun gevoel waarde-
vol werk verrichten. De toegenomen hoeveelheid tijd die besteed wordt 
aan vergaderingen en administratie kan niet meer worden besteed aan 
inhoudelijke en betekenisvolle activiteiten, zoals lesgeven en aandacht 
voor leerlingen. Op deze manier dragen bureaucratische routines bij aan 
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vervreemding van het werk (Aiken & Hage, 1966; Hoy, Blazovsky & New-
land, 1983) en lijkt het de communis opinio onder leraren dat er weinig eer 
aan deze activiteiten te ontlenen valt (Menter & Muchamp, 1999). 
 Dit blijkt ook uit de Nederlandse praktijk. Volgens de Onderwijsagen-
da (Zonderop, 2010), opgesteld door leraren en experts, is ‘organisatori-
sche rompslomp’ het grootste probleem van het hedendaagse Nederland-
se onderwijs, waarbij vergaderen een van de meest genoemde lastposten 
is. Een quick scan van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 3500 
middelbare schoolleraren (2008) laat zien dat zien dat 57% van hen aan-
geeft één tot twee uur per dag aan administratieve taken te besteden, 
waarbij 24% aangeeft dat deze taken tot last zijn. Mede op basis van deze 
empirische aanwijzingen verwachten wij dat overmatige bureaucratie in 
de vorm van vergaderen een negatief effect heeft op beroepstrots (hypo-
these 2a). Met betrekking tot ervaren waardering zien wij echter geen 
reden een effect van overmatige bureaucratie te verwachten (hypothese 
2b). 

2.3 Beroepseer en de overweging te stoppen met lesgeven

Wellicht nog saillanter dan de vraag wat de beroepseer van leraren 
schendt, is de vraag waar een geschonden beroepseer toe kan leiden. 
Het is bekend dat naast economische motieven ook immateriële aspec-
ten, zoals sociale contacten en zingeving, bronnen van arbeidsmotivatie 
vormen (de Beer, 2001). Beroepseer, zo verwachten wij, is een dergelijke 
immateriële opbrengst van werk: trots zijn op het leraarschap en daar-
voor waardering ervaren kunnen intrinsieke redenen zijn om leraar te 
willen worden, zijn en blijven.
 Onderzoek laat zien dat immateriële en intrinsieke aspecten van werk 
in het bijzonder werknemers in de publieke sector motiveren (Crewson, 
1997; Houston, 2000). Deze werknemers blijken hierin aanzienlijk te ver-
schillen van de hoofdzakelijk extrinsiek, door salaris gemotiveerde werk-
nemers in de private sector. Ze beschikken volgens sommige onderzoe-
kers zelfs over een ‘publieke dienstverleningsmotivatie’ (‘public service 
motivation’): ze zijn gemotiveerd het publieke belang te dienen om zo 
een bijdrage te leveren aan de samenleving (Perry & Hondeghem, 2008; 
Perry & Wise, 1990; Steijn, 2006; Steijn & Leisink, 2009). Onderzoek van 
het SCP naar het Nederlands onderwijspersoneel laat zien dat dit zeker 
ook het geval is voor leraren: 90% van hen geeft aan dat werkinhoud 
hun belangrijkste motivatie is (Vogels & Bronneman-Helmer, 2006). Ter 
vergelijking: slechts de helft noemt financiële beloning. Publieke dienst-
verleningsmotivatie blijkt van positieve invloed te zijn op arbeidstevre-
denheid, prestatie en verbondenheid met het werk, terwijl het ziekte en 
verloop tegengaat (Perry & Hondeghem, 2008; Steijn, 2006). 
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 Beroepseer, zo stellen wij, is nauw verbonden met publieke dien-
stenmotivatie. Leraren kunnen trots zijn op hun beroep en voelen zich 
gewaardeerd omdat ze een bijdrage leveren aan de publieke zaak. Dit 
betekent echter ook dat een geschonden beroepseer problematisch kan 
zijn: het neemt een belangrijke motivatie weg. Arbeidstevredenheid zou 
dan kunnen afnemen met als uiterste consequentie een toename in per-
soneelsverloop, zoals eerder voor een ‘gebrek aan professionalisme’ is 
vastgesteld door Pearson en Moomaw (2005) en Evans (1998). Smithers 
en Robinson (2003) rapporteren in hun Britse onderzoek dat 20% van de 
leraren die het onderwijs verlaat een gebrek aan waardering als reden 
noemt. Op basis van deze overwegingen en bevindingen verwachten wij: 
hoe groter de door leraren ervaren trots en waardering, des te kleiner de 
kans dat zij overwegen te stoppen met lesgeven (hypothese 3a-3b).

Figuur 1 Conceptueel model van zes hypothesen

3. Methoden

3.1 Dataverzameling en steekproef

De analyses in dit artikel zijn gebaseerd op survey-data. De vragenlijsten 
zijn in 2008 ontwikkeld en verspreid als onderdeel van een onderwijs-
onderzoeksproject voor derdejaars studenten. De dataset bevat gegevens 
van docenten (n = 109), leerlingen (n = 554) en ouders (n = 264). Een pilot-
studie, bestaande uit gesprekken met acht leraren van drie verschillende 
scholen en drie wetenschappelijke experts, werd uitgevoerd om het con-
cept beroepseer af te tasten en mogelijk gerelateerde aspecten in kaart te 
brengen. De inzichten die dit opleverde zijn gebruikt om per doelgroep 
(docenten, leerlingen, ouders) een vragenlijst te ontwikkelen. 
 Met deze vragenlijsten zijn de betrokken studenten teruggegaan naar 
hun voormalige, dus niet willekeurig geselecteerde, middelbare scho-
len. Van de twintig scholen, hoofdzakelijk in Noord-Nederland, waren 
veertien bereid mee te werken. De studenten vroegen al hun, dus niet 
alleen bepaalde, bereikbare oud-docenten de vragenlijst in te vullen. Het 
risico van een zelfselectie-effect waardoor enthousiastere leraren eerder 
geneigd zijn de vragenlijst in te vullen en te retourneren kan hierbij niet 
worden uitgesloten. Van de ongeveer 250 benaderde docenten vulden 
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109 docenten van veertien verschillende scholen (variërend van drie tot 
veertien docenten per school) de vragenlijst volledig in. 
 Hoewel de data een multilevelstructuur hebben (leraren zijn genest 
in scholen, en scholen kunnen verschillen in beleid, cultuur en leerlin-
gen), is het aantal docenten per school niet toereikend voor een derge-
lijke analytische benadering. Vergeleken met populatiekarakteristieken 
(Vogels & Bronneman-Helmer, 2006) is de steekproef afwijkend waar het 
gaat om geslacht (mannen zijn oververtegenwoordigd), leeftijd (de steek-
proef is ouder), regio (hoofdzakelijk in de noordelijke regio van Neder-
land) en schoolniveau (alleen havo en vwo).
 De vragenlijsten voor leerlingen en ouders richtten zich specifiek op 
de waardering voor leraren. Deze zijn verspreid onder leerlingen van de 
dertien bezochte scholen en hun ouders. De vragenlijsten zijn in 32 wil-
lekeurige onder- en bovenbouwklassen (twee tot vijf klassen per school) 
verspreid onder bij benadering zeshonderd leerlingen, die gevraagd 
werden de vragenlijst na de les anoniem in te vullen. Deze leerlingen 
is tevens verzocht een vragenlijst met een retourenveloppe voor ouders 
door hun ouders thuis te laten invullen. Uiteindelijk resulteerde dit in 
een respons van n = 554 (nagenoeg) volledig ingevulde vragenlijsten door 
leerlingen n = 264 (nagenoeg) volledig ingevulde vragenlijsten door hun 
ouders.

3.2 Beroepseer als tweedimensionaal concept

Op basis van de uit de literatuur gedestilleerde tweedimensionale con-
ceptualisering van beroepseer, uiteenvallend in trots en ervaren waarde-
ring, is met behulp van de pilot-studie een aantal stellingen geformuleerd 
dat deze twee dimensies zou kunnen meten. Deze items zijn zodanig 
gecodeerd dat een hogere score een hogere mate van trots respectieve-
lijk een hogere mate van ervaren waardering indiceren (zie ‘Operatio-
nalisering’ voor een uitgebreidere toelichting). Omdat getracht wordt 
verschillende dimensies van het latente mentale concept beroepseer te 
onderscheiden is verkennende factoranalyse uitgevoerd, zonder het aan-
tal factoren vooraf vast te leggen. Omdat niet a priori verwacht mag wor-
den dat de onderliggende dimensies van beroepseer niet samenhangen, 
is gekozen voor een oblieke rotatie-methode (oblimin).
 De uitkomst van de datareductie in tabel 1 duidt op het verwachte 
onderscheid tussen beroepstrots enerzijds en ervaren waardering ander-
zijds (r = 0,12; p = 0,23). De desbetreffende zijn items getest op hun onder-
linge betrouwbaarheid en er zijn schaalscores berekend als somscores 
van de ongestandaardiseerde items (zie Operationalisering).
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3.3 Operationalisering

Trots, als eerste dimensie van beroepseer, is gemeten als een schaal van 
vier items (Cronbach’s α = 0,62) zoals ‘Ik ben vaak trots op het werk dat 
ik doe’ en ‘Leraar worden is een roeping’ (zie tabel 1 voor overige items). 
De antwoordcategorieën lopen van ‘helemaal mee oneens’ (1) tot ‘hele-
maal mee eens’ (4).
 Ervaren waardering, als tweede dimensie van beroepseer, is gemeten als 
een schaal van vier items (Cronbach’s α = 0,61) zoals ‘Ik krijg veel erken-
ning van mijn sociale omgeving voor het werk dat ik doe’ en ‘Ouders 
kijken vaak op mij neer’ (zie tabel 1 voor overige items). De antwoordop-
ties lopen van ‘helemaal mee oneens’ (1) tot ‘helemaal mee eens’ (4). De 
items zijn zo gecodeerd dat een hogere score een grotere ervaren waar-
dering indiceert. 
 Ter aanvulling is docenten gevraagd per bron aan te geven hoe 
veel waardering wordt ervaren van respectievelijk vaksectiegenoten, 
management/schoolleiding, leerlingen, familie en vrienden, ouders van 
leerlingen, de media en de overheid (antwoordmogelijkheden ‘geen’ (1), 

Tabel 1 Factoranalyse van dimensies van beroepseer a, b, c, d

                                                                         Factor (eigenwaarde)

Trots 
(1,65)

Ervaren waardering
(2,14)

Stelling Factorladingen Communaliteiten

Leraar ben je voor het leven 0,57 -0,08 0,36

Leraar worden is een roeping 0,58 0,12 0,34

Ik ben vaak trots op het werk dat ik doe 0,50 0,31 0,30

Zonder beroepseer is het onmogelijk een 
goede leraar te zijn

0,44 0,15 0,20

Ik krijg veel erkenning van mijn sociale 
omgeving voor het werk dat ik doe

0,21 0,64 0,42

Ouders kijken vaak op mij neer 0,10 0,49 0,24

Het aanzien van de leraar is sterk gedaald -0,07 0,65 0,46

Op verjaardagen verzwijg ik liever dat ik in het 
onderwijs werk

0,15 0,38 0,15

a  De items zijn zodanig gecodeerd dat een hogere score een hogere mate van trots respectievelijk een hogere 
mate van ervaren waardering indiceren (zie ‘Operationalisering’ voor een uitgebreidere toelichting) 

b  Geroteerde factor-oplossing (principal axis; olbimin-rotatie) o.b.v. Kaiser-criterium (eigenwaarde factor>1). 
c  Cumulatieve verklaarde variantie door factoren is 30,80%
d  De samenhang tussen beide dimensies van beroepseer is opvallend genoeg niet significant (r = 0,12; p = 0,23)
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‘weinig’ (2), ‘veel’ (3) en ‘heel veel’ (4)). Daarbij werd ook gevraagd hoe 
belangrijk waardering van de desbetreffende doelgroep werd gevonden 
(antwoordmogelijkheden: ‘onbelangrijk’ (1), ‘niet onbelangrijk, niet 
belangrijk’ (2), ‘belangrijk’ (3) en ‘heel belangrijk’ (4)). Waar het ouders 
betrof is docenten tevens de stelling ‘Ouders ondermijnen tegenwoordig 
het gezag van leraren’ voorgelegd (‘geheel mee oneens’ (1) – ‘geheel mee 
eens’(4)). 
 Autonomie is gemeten door middel van twee verschillende items als 
discretionaire ruimte (‘Er is te weinig ruimte voor het naar eigen inzicht 
invulling geven van de lessen’) en organisationele autonomie (‘Ik krijg vol-
doende vrijheid van de schoolleiding’). De twee items vormen samen 
geen betrouwbare schaal en worden daarom apart in de analyse opge-
nomen. De antwoordcategorieën waren voor beiden ‘helemaal mee 
oneens’ (1) tot ‘helemaal mee eens’ (4), waarbij de scores voor discreti-
onaire ruimte gespiegeld zijn zodat een hogere score een grotere mate 
van autonomie representeert. 
 De respons voor discretionaire ruimte is vanwege het geringe aantal res-
pondenten in sommige categorieën gedichotomiseerd tot ‘(heel) weinig’ 
(1 en 2) versus ‘(heel) veel’ discretionaire ruimte (3 en 4). Bij organisatio-
nele autonomie zijn om diezelfde reden de antwoordopties ‘helemaal mee 
oneens’ (1) en ‘mee oneens’ (2) samengevoegd, zodat de in de analyse 
opgenomen variabele drie categorieën heeft. In de multivariate analyses 
zijn voor deze variabelen dummy’s opgenomen met als referentiecatego-
rieën respectievelijk ‘(heel) weinig discretionaire ruimte’ en ‘(heel) wei-
nig organisationele autonomie’. 
 Bureaucratie is gemeten aan de hand van de vraag ‘Hoeveel tijd moet 
u besteden aan vergaderen’ met de antwoordmogelijkheden ‘te weinig’, 
‘genoeg’ en ‘te veel’. De variabele is gedichotomiseerd (‘niet te veel’ (0) 
versus ‘te veel’ (1)) en als dummy opgenomen, aangezien nauwelijks res-
pondenten voor ‘te weinig tijd’ opteerden. Ter aanvulling is gevraagd hoe 
veel voldoening en/of trots aan deze activiteit wordt ontleend (antwoordmoge-
lijkheden: ‘geen’ (1), ‘weinig’ (2), ‘gemiddeld’ (3) en ‘veel’ (4)).
 Overwegen te stoppen met lesgeven is geoperationaliseerd door middel 
van de vraag ‘Overweegt u wel eens om het onderwijs te verlaten en een 
andere baan te zoeken?’ met als antwoordmogelijkheden ‘nee’ (0) en ‘ja’ 
(1).
 Geslacht is gecodeerd als ‘vrouw’ (0) of ‘man’(1). Leeftijd en ervaring zijn 
gemeten in jaren. Zoals valt te verwachten hangen leeftijd en ervaring 
samen, maar deze samenhang is niet van dien aard dat er multicoline-
airiteit optreedt (r = 0,30; VIF<2). Salarisschaal bestaat uit drie oplopende 
salariscategorieën (b, c en d). Deze categorieën zijn als dummy’s in de 
multivariate analyses opgenomen, met de laagste schaal (b) als referen-
tiecategorie.
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4. Resultaten

4.1 De beroepseer van de Nederlandse middelbare schooldocent

Van het in de literatuur geschetste beeld van de docent die niet meer 
trots is op het leraarschap en zich niet gewaardeerd voelt, zien wij in 
onze steekproef weinig terug (tabel 3). Sterker nog, bijna alle leraren 
in onze steekproef geven aan vaak trots te zijn op hun werk. Bovendien 
geeft een ruime meerderheid aan veel waardering te ervaren in hun 
sociale omgeving, en slechts een kleine minderheid heeft het gevoel dat 
ouders op hen neerkijken. Echter, de bron-specifieke antwoorden laten 
een gemengd beeld zien. Weliswaar voelt een grote meerderheid zich 
erg gewaardeerd door collega’s en leerlingen, maar dit geldt al in minde-
re mate voor ouders en schoolleiding. Een meerderheid stelt bovendien 
dat ouders hun gezag ondermijnen. In het oog springt echter vooral dat 
slechts 6% van de leraren zich gewaardeerd voelt door Den Haag, terwijl 
deze waardering door velen wel (erg) belangrijk wordt gevonden. Daarbij 
lijkt het ooit beter te zijn geweest: een grote meerderheid geeft aan dat 
het aanzien van het lerarenberoep aanzienlijk is afgenomen, al ligt hier 
wellicht ook een ‘vroeger-was-alles-beter’-sentiment aan ten grondslag. 
Niettemin overweegt bijna de helft van de leraren in de steekproef wel 
eens te stoppen met lesgeven. Als we kijken naar factoren die mogelij-

Tabel 2 Overzicht van alle in de hypothesetoetsing betrokken variabelen (n = 109)
 
Variabele Gemiddelde (sd) Min. Max.

Geslacht
   (vrouw = 0; man = 1)

30,4% vrouw
69,6% man

Leeftijd
   (in jaren)

50,08 (9,92) 23 61

Ervaring
   (in jaren)

22,78 (10,87) 1 40

Salarisschaal
   (laag-hoog)

43,1% b 
16,5% c
40,4% d

Trots 
   (weinig − veel; vier items, α = 0,62)

11,37 (2,52) 4 16

Ervaren waardering 
   (weinig − veel; vier items, α = 0,61)

11,81 (2,02) 4 16

Overwegen stoppen met lesgeven 60,9% nee
39,1% ja

Discretionaire ruimte 40,4% (helemaal) mee oneens 
59,6% (helemaal) mee eens

Organisationele autonomie 23,0% (helemaal) mee oneens 
48,7% mee eens
28,3% helemaal mee eens

Bureaucratie 35,5% niet te veel 
64,6% te veel
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Tabel 3 Beroepseer volgens de leraar (n = 109)

Stelling / vraag Percentage

Beroepstrots % (helemaal) mee eens

Ik ben vaak trots op het werk dat ik doe 91,2

Zonder beroepseer is het onmogelijk een goede leraar te zijn 70,0

Leraar worden is een roeping 59,1%

Leraar ben je voor het leven 60,0%

Ervaren waardering 

Ik krijg veel erkenning van mijn sociale omgeving voor het werk dat ik doe 64,6

Het aanzien van de leraar is sterk gedaald 78,8%

Ouders kijken vaak op mij neer 13,2%

Op verjaardagen verzwijg ik liever dat ik in het onderwijs werk 5,2%

Ervaren waardering - per bron

Van wie ontvangt u veel en van wie ontvangt u weinig waardering, 
en van wie vindt u het belangrijk om waardering te krijgen?

% (heel) veel;
(% (heel) belangrijk)

Vaksectiegenoten 90,1 (96,4)

Management/ schoolleiding 58,8 (93,8)

Leerlingen 87,7 (96,5)

Familie en vrienden 63,2 (59,3)

Ouders van leerlingen 65,5 (86,6)

Media 10,0 (54,5)

Overheid 6,2 (69,7)

Ouders ondermijnen tegenwoordig het gezag van leraren % (helemaal) mee eens

54,8

Tabel 4 Opvattingen van leerlingen (n = 554) en hun ouders (n = 264) aangaande de 
waardering voor en status van het leraarschap

Stelling
Ouders 
% (helemaal) mee eens

Leerlingen 
% (helemaal) mee eens

Lesgeven is topsport 74,5

Ik bewonder de leraren van mijn kind 86,9

Ik heb vertrouwen in leraren 81,1

Ik ben het vaak eens met de manier  
van handelen van de leraar

74,1

De kwaliteit van leraren is de afgelopen  
25 jaar afgenomen

45,6

Het imago van het beroep is de afgelopen  
25 jaar verslechterd

85,2

Het aanzien van de leraar is sterk gedaald 27,6 26,4

Veel leerlingen hebben geen respect meer  
voor hun leraren

31,8

Ik begrijp waarom studenten geen leraar  
willen worden

21,7

Percentage slechte leraren < 25% 60,6

Het leraarschap behoort tot de belangrijkste 
beroepen die er zijn

71,8
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kerwijs van invloed zijn op beroepseer en verloop blijkt dat veel leraren 
vinden te veel tijd aan vergaderen te moeten besteden, terwijl een groot 
deel zegt hier nauwelijks voldoening of trots aan te ontlenen. 
 Maar hoe verhoudt de door leraren ervaren waardering zich tot de 
waardering zoals leerlingen en ouders die rapporteren (tabel 4)? Leer-
lingen zijn behoorlijk positief over hun leraren. De meerderheid meent 
dat leraar een belangrijk beroep is, en slechts een minderheid denkt dat 
het aanzien ervan is gedaald. Het blijkt bovendien dat leraren – in over-
eenstemming met hun eigen perceptie – erg gewaardeerd worden door 
ouders: 90% geeft aan leraren te waarderen en ongeveer 80% heeft zelfs 
‘bewondering’ voor hen. Hier tekent zich wel een discrepantie af: ouders 
zijn positiever over leraren dan dat leraren ervaren.

4.2 Hypothesen 1-2: bedreigingen voor de beroepseer van leraren 

Om vervolgens te onderzoeken of een gebrek aan autonomie en overma-
tige bureaucratie de beroepstrots van leraren (tabel 5) en de door hen 
ervaren waardering (tabel 6) ondermijnen, zijn twee multivariate line-
aire regressiemodellen geschat. 
 Tabel 5 laat zien dat discretionaire ruimte (β = -0,05 p = 0,64), organi-
sationele autonomie (β = 0,17 p = 0,20) en overmatige bureaucratie (β = 
0,01 p = 0,96) geen enkel significant effect hebben op de beroepstrots van 
leraren. Hiermee is geen ondersteuning gevonden voor respectievelijk 
hypothese 1a en hypothese 2a. 

Tabel 5 Multivariaat lineair regressiemodel voor het voorspellen van de effecten van 
autonomie en bureaucratie op beroepstrotsa 

Model 1 Model 2

b (s.e.) β b (s.e.) β

Geslacht
(vrouw = 0; man = 1)

-0,34 (0,58) -0,06 -0,33 (0,59) -0,06

Leeftijd -0,02 (0,04) -0,10 0,02 (0,04) -0,10

Ervaring 0,03 (0,04) 0,04 0,03 (0,04) 0,23

Salarisschaal cb 0,94 (0,73) 0,14 0,87 (0,76) 0,13

Salarisschaal db 0,40 (0,61) 0,08 0,38 (0,62) 0,07

Discretionaire ruimte -0,25 (0,55) -0,05

Gemiddelde organisationele autonomiec 0,74 (0,66) 0,15

Veel organisationele autonomiec 0,94 (0,73) 0,17

Overmatige bureaucratie 0,01 (0,27) 0,01

Verklaarde variantie (R2) 2,6% 4,4%

F 0,54 0,49

*p<0,05; **p<0,01
a Codering afh. var. Beroepstrots laag-hoog
b Referentiecategorie: salarisschaal b (laagste)
c Referentiecategorie: weinig organisationele autonomie
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 Tabel 6 toont daarentegen aan dat leraren die meer discretionaire 
ruimte en organisationele autonomie ervaren zich meer gewaardeerd 
voelen (respectievelijk β = 0,23 p = 0,02; β = 0,35 p<0,01). Hiermee is onder-
steuning gevonden voor hypothese 1b. Zoals verwacht werd blijkt over-
matige bureaucratie geen significante invloed te hebben op het gevoel 
gewaardeerd te worden (β = -0,14 p = 0,14) (hypothese 2b). Wel blijken 
docenten in de middelste salarisschaal (c) meer waardering te ervaren 
(β = 0,23 p = 0,02), al is dit niet het geval voor docenten in de hoogste 
salarisschaal (d). Samengevat kan worden geconcludeerd dat er sprake is 
van een patroon: terwijl het gevoel gewaardeerd te worden onder druk 
staat bij een gebrek aan discretionaire ruimte en organisationele auto-
nomie, blijkt de beroepstrots consequent ongevoelig voor deze poten-
tiële bedreigingen. Ook overmatige bureaucratie blijkt geen invloed te 
hebben op beroepseer.

4.3 Hypothesen 3a-3b: de invloed van beroepseer op de overweging te stoppen 
met lesgeven

Om tot slot hypothesen 3a-3b te toetsen dat een grotere beroepseer het 
verlooprisico verkleint, is een logistisch regressiemodel geschat, met 
‘overwegen te stoppen met lesgeven’ als afhankelijke variabele en erva-
ren trots en waardering als onafhankelijke variabelen (tabel 7).
 Uit tabel 7 valt af te leiden dat naarmate leraren zich meer gewaar-
deerd voelen, het risico dat zij overwegen te stoppen met lesgeven sig-

Tabel 6 Multivariaat lineair regressiemodel voor het voorspellen van de effecten van 
autonomie en bureaucratie op ervaren waarderinga 

Model 1 Model 2

b (s.e.) β b (s.e.) β

Geslacht
(vrouw = 0; man = 1)

-0,27 (0,47) -0,06 -0,41 (0,43) -0,10

Leeftijd -0,04 (0,03) -0,21 -0,05 (0,03) -0,24

Ervaring -0,01 (0,03) 0,07 -0,01 (0,03) 0,08

Salarisschaal cb 0,97 (0,61) 0,17 1,32 (0,57)* 0,24

Salarisschaal db 0,04 (0,48) 0,01 0,15 (0,44) 0,04

Discretionaire ruimte 0, 59 (0,39)* 0,23

Gemiddelde organisationele autonomiec 0,66 (0,47) 0,17

Veel organisationele autonomiec 1,53 (0,52)** 0,35

Overmatige bureaucratie -0,29 (0,20) -0,14

Verklaarde variantie (R2) 4,0% 24,1%

F 0,85 3,42**

*p<0,05; **p<0,01
a Codering afh. var. Ervaren waardering weinig – veel
b Referentiecategorie: salarisschaal b (laagste)
c Referentiecategorie: weinig organisationele autonomie



59

2012, jaargang 87, nr. 1

nificant afneemt (odds-ratio = 0,76; p = 0,02). Dit geldt ook voor ervaren 
trots (odds-ratio = 0,91), maar deze afname is niet significant (p = 0,30). De 
analyse biedt dan ook alleen ondersteuning voor hypothese 3b en niet 
voor hypothese 3a.

5. Conclusie en discussie
Dit artikel heeft vier empirisch onderbouwde inzichten aan het tot nu 
toe nauwelijks empirische beroepseerdebat kunnen toevoegen. Ten eer-
ste hebben we laten zien dat het tot nog toe vage begrip ‘beroepseer’ 
geoperationaliseerd kan worden door twee dimensies empirisch te 
onderscheiden: een dimensie van professionele trots en een dimensie 
van ervaren waardering. Bovendien blijken deze dimensies te verschil-
len in hun kwetsbaarheid en gevolgen. Dit bruikbare meetinstrument 
kan als precedent dienen voor toekomstig beroepseeronderzoek. Ten 
tweede hebben we in kaart gebracht hoe het gesteld is met de beroep-
seer van de docent. Anders dan vaak beweerd is, blijkt het grootste deel 
van de docenten nog steeds erg trots te zijn op hun vak. Ook blijken zij 
zich erg gewaardeerd te voelen door leerlingen en (in iets mindere mate) 
ouders – een beleving die door leerlingen en ouders wordt bevestigd. 
Hier tekent zich wel een discrepantie af: ouders geven aan leraren meer 
te waarderen dan de leraren zelf ervaren. Het meest opvallend is echter 
dat docenten extreem weinig waardering van de overheid ervaren. 
 Ten derde hebben wij laten zien dat leraren zich minder gewaardeerd 
voelen naarmate zij minder autonomie ervaren. Echter, tegen onze ver-

Tabel 7 Multivariaat logistisch regressiemodel voor het voorspellen van de effecten 
van beroepseer (trots en ervaren waardering) op de overweging te stoppen 
met lesgevena 

Model 1 Model 2

b (s.e.) Wald odds-ratio b (s.e.) Wald odds-ratio

Geslacht
(vrouw = 0; man = 1)

 0,60 (0,50) 1,43 1,82  0,57 (0,53) 1,16 1,77

Leeftijd  0,01 (0,04) 0,09 1,01 -0,00 (0,04) 0,01 1,00

Ervaring -0,01 (0,03) 0,26 0,98 -0,01 (0,04) 0,07 0,99

Salarisschaal cb -0,53 (0,66) 0,64 0,59 -0,15 (0,70) 0,05 0,86

Salarisschaal db -0,15 (0,52) 0,09 0,86 -0,11 (0,54) 0,04 0,90

Beroepstrots -0,09 (0,09) 1,06 0,91

Ervaren waardering -0,28 (0,12)* 5,57* 0,76*

*p<0,05; **p<0,01
χ2 Model 1 (df = 5;) = 3,06, p = 0,69
χ2 Model 2 (df = 2 versus model 1) = 7,76, p = 0,02 
a  Codering afh. var. (Overweegt wel eens te stoppen met lesgeven) ‘nee’ (0) − ‘ja’ (1).
b  Referentiecategorie: salarisschaal b (laagste)
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wachtingen in en opmerkelijk genoeg blijkt hun beroepstrots ongevoe-
lig voor deze bedreigingen, evenals voor overmatige bureaucratisering. 
In de slotbeschouwing zullen we uitgebreider op deze puzzel ingaan. Tot 
slot hebben we laten zien dat wanneer leraren zich meer gewaardeerd 
voelen, de kans dat zij overwegen te stoppen met lesgeven aanzienlijk 
wordt gereduceerd. In het licht van discussies omtrent de verwachte per-
soneelstekorten in het onderwijs en de daaraan gerelateerde aantrekke-
lijkheid van het leraarschap achten wij dit een relevante bevinding.
 Dit onderzoek is echter niet zonder beperkingen. Ten eerste maken 
de omvang en de selectiemethode van de steekproef dat we voorzichtig 
moeten zijn met het generaliseren van onze bevindingen. In deze zin 
kan dit onderzoek dan ook worden opgevat als een eerste empirische 
verkenning van een onderwerp waar tot nog toe empirisch onderzoek 
geheel ontbrak. Wel valt op dat de blootgelegde verbanden zeer consis-
tent zijn, en dat de leraren in de steekproef weliswaar erg trots zijn op 
hun vak, maar zeker niet louter positief oordelen gelet op de ervaren 
waardering. Ten tweede zou vervolgonderzoek de totale docentenpopu-
latie, dus ook die in het vmbo, in ogenschouw moeten nemen om een 
completer beeld te kunnen schetsen. Echter, dat we al op basis van een 
steekproef die grotendeels bestaat uit leraren die lesgeven op de havo 
en het vwo de bedreigingen van de beroepseer en consequenties voor 
verloor kunnen onderkennen, doet ons vermoeden dat de door ons aan-
getoonde verbanden onder de omstandigheden van het vmbo tenminste 
evenzeer van kracht zullen zijn. Ten derde zou beroepseeronderzoek aan 
zeggingskracht kunnen winnen door meer solide operationalisaties van 
kernconcepten als discretionaire ruimte, organisationele autonomie en 
verantwoordingsdruk.

5.1 Het bijstellen van de diagnose

Desalniettemin moet op basis van onze bevindingen de ‘beschadigde 
beroepseerdiagnose’ (Van den Brink e.a., 2005) drastisch worden bij-
gesteld. Anders dan beweerd, lijkt het helemaal niet zo te zijn dat de 
beroepstrots van leraren wordt ondermijnd door een gebrek aan profes-
sionele autonomie. Wel blijkt de door hen ervaren waardering hieronder 
te leiden, terwijl juist deze dimensie van cruciaal belang blijkt te zijn 
met het oog op verloop. Onze verklaring hiervoor is dat de twee dimen-
sies beroepseer verschillen in hun kwetsbaarheid. Beroepstrots represen-
teert klaarblijkelijk de onaantastbare ‘harde kern’, de geïnternaliseerde 
eerbiedwaardige status van het leraarschap dat bijdraagt aan de publie-
ke zaak. Het gevoel gewaardeerd te worden blijkt daarentegen kwetsbaar. 
Onze stelling is dat frustratie over een gebrek aan professionele vrijheid 
neerslaat in het gevoel niet gewaardeerd te worden door de overheid, die 
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als bron van deze kwaden wordt beschouwd. In feite betekent dit dat de 
beroepseerdiscussie een gesublimeerde discussie, een projectie van onvrede 
is: ‘een gebrek aan waardering’ is het verbale strijdmiddel om uiting te 
geven aan irritaties over beperkte handelingsvrijheid.

5.2 … en waarom behandeling uitblijft

Er is echter iets eigenaardigs aan de hand met de conclusie dat profes-
sionele vrijheid vergroot zal moeten worden om leraren het gevoel te 
geven dat ze gewaardeerd worden: niemand lijkt meer overtuigd te hoe-
ven worden! Tonkens (2008) spreekt dan ook van een ‘nieuwe ideologi-
sche consensus’. Een exemplarische uiting hiervan is te vinden in het 
regeerakkoord van het huidige kabinet VVD-CDA (2010). Op speerpunten 
als ‘De regeldruk, met name voor professionals en burgers (…) word[t] ver-
der verminderd’ (p. 5) volgt een welsprekende passage in het onderwijs-
hoofdstuk: 

In alle opleidingen komt de kerntaak van het geven van goed onder-
wijs in voldoende contacturen centraal te staan. Management en staf 
zijn hieraan dienstbaar. Vakmensen moeten hun vak kunnen uitoefe-
nen. De overhead wordt beperkt, er komt meer ruimte voor vakman-
schap in het onderwijs. (Regeerakkoord kabinet VVD-CDA, 2010: 31)

Vergelijkbare woorden stonden ook al in het regeerakkoord van het vori-
ge kabinet CDA-PvdA-CU (2007). Desondanks is het tij nog niet gekeerd en 
is het erg onwaarschijnlijk dat het tij zal keren. De reden hiervoor is dat 
de remedie ‘meer professionele vrijheid en minder regels’ mooi klinkt, 
maar zich moeilijk verdraagt met het grote belang dat door overheid 
en ouders aan het onderwijs wordt gehecht. Het onderwijs is meer dan 
ooit een project ten behoeve van economische en maatschappelijke doe-
len, dat nauwlettend bestuurd en bewaakt moet worden om te garande-
ren dat het zijn beloftes inlost. Deze ambitie vereist verantwoording en 
transparantie, die juist voor meer regels, meer resultaatverplichtingen 
en daarmee minder vrijheid zorgen. 
 Zo wil de overheid weten of scholen goed met publieke middelen 
omgaan en kwaliteit leveren. Ouders willen weten of scholen goed pres-
teren, leraren goed lesgeven en hun hoe kinderen zich ontwikkelen. 
Veel vergaderen en leerlingendossiers zouden niet nodig zijn als ouders 
school en leerkrachten niet op de lip zouden zitten over het functione-
ren van hun kind. Lange rapportbesprekingen zouden niet nodig zijn 
als ouders op het advies van de leerkracht zouden afgaan voor de vraag 
of het vmbo of de havo geschikter is voor zoon of dochter. Strikt voorge-
schreven methoden en toetsen zouden niet hoeven als we zouden accep-
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teren dat niet elke leerling hetzelfde leert en de leraar zelf als enige 
capabel is om te bepalen wat goed voor de leerling is. Inspectierapporten 
die vergaande monitoring vergen zouden niet nodig zijn als scholen er op 
vertrouwd werden goed onderwijs te verzorgen. Let wel: dit wil niet zeg-
gen dat dit allemaal wenselijk zou zijn. Wat het toont is de dynamiek van 
het streven naar transparantie en beheersing, en de consequenties die 
dit heeft voor de autonomie van vakbeoefenaars.
 Hier komt het op neer: overheid en ouders gunnen de leraar wel meer 
vrijheid, maar lijken niet bereid de consequenties te accepteren. Dit con-
flict tussen vrijheid en verantwoording wordt duidelijk in het rapport 
van de commissie-Dijsselbloem (2008: 191): ‘Bij een vergrote autonomie 
van het onderwijs hoort zowel verantwoording naar de overheid over de 
onderwijsresultaten als naar de directe omgeving van de school, de zoge-
naamde horizontale verantwoording, over resultaten, het schoolklimaat, 
de inzet van middelen enzovoorts.’ Kortom: daar gaat de autonomie. Het 
onderwijs wordt te belangrijk gevonden om aan de onderwijsgevenden 
over te laten. In het politieke perspectief van de kenniseconomie zijn 
leraren instrumenten van beleidsuitvoering en daarmee meer dan ooit 
street-level bureaucrats geworden. Hierdoor wordt hun professionele vrij-
heid ingeperkt, en is het werkelijke beroepszeer van de zich onderge-
waardeerd gevoelde leraar lastig te genezen.
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