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Oplossing voor het lerarentekort: wacht tot kind rijp is voor de leerstof
Beginnen kinderen later met de leerstof om te leren lezen, schrijven en spellen, dan kunnen we
toe met minder leerkrachten, stelt ontwikkelings- en leespsycholoog Ewald Vervaet.
Minister Slob (onderwijs) heeft van zijn voorgangers, en in het bijzonder van Sander Dekker, het
lerarentekort geërfd. Dit probleem wordt de komende jaren alleen maar groter, omdat er veel 55plussers in het onderwijs werken.
Vanuit de psychologische ontwikkeling van het kind doe ik enkele suggesties om de werkdruk te
verlichten en het beroep aantrekkelijker te maken. Er gaat nu immers heel veel tijd en energie verloren
doordat het Nederlandse onderwijsbeleid bevordert dat leerlingen stof al aangeboden krijgen terwijl ze
er nog niet aan toe zijn.
Om te beginnen krijgen te veel kinderen in groep 3 leesles, terwijl ze nog niet leesrijp zijn. Ze
kunnen vaak ook na een of twee jaar nog steeds niet lezen. Dit ontmoedigt die kinderen en hun
leerkrachten, wat extra werkdruk en dus een vergroot lerarentekort geeft. Leesles aan een leesrijp kind
maakt dat het in veertig klokuren alle letters kent én eenvoudige zinnetjes en verhaaltjes leest, met veel
plezier.
Te vroeg schrijfles
Met schrijfles beginnen bijna alle kinderen te vroeg, want gemiddeld wordt een kind ongeveer een jaar
later schrijfrijp dan leesrijp. De grootste moeilijkheid is ‘zonebesef’: ‘pot’ met naar onder uitstekende
‘p’ en naar boven uitstekende ‘t’.
Met spellingsonderwijs beginnen kinderen doorgaans twee à drie jaar te vroeg. Velen krijgen al in
groep 3 of 4 ‘hond’/‘web’ en ‘haken’/‘hakken’, wat bij de meesten pas in groep 6 landt. En met ‘jij
vindt’/‘ik landde’ begint men doorgaans al in groep 7 of 8, terwijl het gewoonlijk zelfs bij
gymnasiasten pas in klas 2 beklijft.
Door niet te vroeg met aanbod van bepaalde lesstof te beginnen is heel veel tijd te winnen. Met
bovendien meer leerrendement én meer leerplezier bij leerlingen en meer werkplezier bij leerkrachten.
Zo kan het aantal lesuren voor de leerlingen fors teruggebracht worden en kunnen leerkrachten bij een
gelijkblijvend aantal werkuren meer kinderen lesgeven, zeker als de schooltijden voor onder- en
bovenbouw niet altijd samenvallen.
In de tweede plaats is er de mogelijkheid om kinderen niet met hun vierde verjaardag naar de
basisschool te laten gaan, maar pas met 4,5 of met 5. Daar is een goede ontwikkelingspsychologische
reden voor: gemiddeld wordt een peuter rond 4,5 kleuter. Gaan kinderen later (meer schoolrijp) naar
de basisschool, dan zal een gelijkblijvend aantal leerkrachten les kunnen geven aan relatief meer
kinderen.
Pabo-opleiding verbeteren
Tot slot kunnen de opleidingen fors worden verbeterd. De meeste pabo’s behandelen de
psychologische ontwikkeling van het kind niet of te weinig. Daardoor herkennen stagiaires en pas
afgestudeerden niet of slecht of kinderen ergens aan toe zijn of niet.
Dit geldt in het algemeen maar in het bijzonder voor zij-instromers die uit andere sectoren naar het
onderwijs overstappen. Met name op het werken in de onderbouw worden de meeste pabo-studenten
onvoldoende voorbereid. Dat geldt dus des te meer voor zij--instromers met hun verkorte stoomcursus.
Met deze maatregelen is vanuit het kind en zijn ontwikkeling het lerarentekort op de korte en (als de
pabo’s beter opleiden) op de lange termijn op te lossen. Bied leerstof aan óp het ontwikkelingsniveau
van elk kind in plaats van erbóven; verhoog de aanvangsleeftijd tot 4,5 of 5 jaar; verplicht de pabo’s
tot opleiden vanuit de psychologische ontwikkeling van het kind. Dat laatste staat al in het
regeerakkoord maar komt maar niet van de grond. Regering, voer uw regeerakkoord uit!
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