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Plankje 

Ondanks de opwarming van de aarde – het zomert in april – blijven we verzekerd van een 
jaarlijkse vorstperiode. Deze danken we aan de ‘Staat van het Onderwijs’, het jaarlijkse 
onderzoek van de Onderwijsinspectie. Geheid dat in elk geval de gevoelstemperatuur op de 
dag van verschijning – ook in april! – en enkele dagen daarna tot ver onder het nulpunt zakt. 
Ook dit jaar was dat weer het geval. ‘Leerlingen zijn de afgelopen twintig jaar gemiddeld 
genomen slechter gaan rekenen, lezen en schrijven.’ BAM! 

De meester bevroor toen hij de kranten las. Dit kon niet waar zijn, dit was beslist een sterk 
staaltje fake news! Hij wachtte enkele dagen op het verlossende bericht dat de vermaledijde 
Russen de computerbestanden van de Onderwijsinspectie hadden gehackt, maar toen dat 
uitbleef werd het hem bang te moede. Twintig jaar aan ervaring, bijscholingen, studiedagen, 
invoering van nieuwe methoden, klassenbezoeken, persoonlijke ontwikkelingsplannen, 
vergaderingen en kwaliteitseisen van overheidswege waren voor niets geweest – sterker 
nog: hadden meer kwaad dan goed gedaan. De meester begreep het beroerde imago dat 
zijn beroepsgroep inmiddels had. 

De dooi trad in toen zijn leerlingen terugkwamen van hun laatste les Rots&Water. Ze konden 
dan misschien niet meer zo goed rekenen, lezen en schrijven, ze waren zeker weerbaarder 
dan twintig jaar geleden. Dat was waratje ook wat waard! Daar zou de inspectie eens 
onderzoek naar moeten doen, het was wat je noemt een doorslaand succes! De kinderen 
van tegenwoordig konden als rotsen staan en flexibel meebewegen als water, ze wisten zich 
fysiek en mentaal staande houden, ze waren in staat elkaar aan te voelen en te respecteren. 
Ze konden zich ten slotte op zelfgestelde doelen focussen en BAM!, zo een plankje 
doormidden slaan. 
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Een ruime week na de ‘Staat van het Onderwijs’ bestond de Onderwijsinspectie het met een 
volgend rapport voor de dag te komen, nu over het bewegingsonderwijs. De schrikbarende 
conclusie luidde dat ‘in tien jaar tijd de coördinatie van scholieren was afgenomen’ – 
touwzwaaien met halve draai zou de meeste kinderen niet meer lukken. ‘Het is te merken,’ 
schreef de krant, ‘dat hedendaagse kinderen vaak onderuitgezakt gamen en roerloos naar 
hun smartphone staren.’ De meester las het met kippenvel. Lang duurde de dip niet, want 
ineens schoot hem de oplossing te binnen. Weten wat? Volgend jaar de kinderen geen 
plankjes meer meegeven naar de laatste weerbaarheidles, maar hun tablets en mobieltjes – 
BAM! 

 

 

 

 

 

‘Ik gloei van trots wanneer ik kinderen op zomaar een 

moment zichzelf zie overwinnen’ 
Jack de Boer is leerkracht op SBO De Bolder in Franeker. Hij is 

meester geworden om te blijven vertoeven in wat hij de 

mooiste periode van een mensenleven vindt: de jeugd.  

Iedere dag maakt hij momenten mee waarin de kinderen hun 

ansten bevechten, hun frustraties beheersen, hun 

leermoeilijkheden overwinnen of zich verantwoordelijk 

beginnnen te voelen voor de sfeer in de groep. Dat zijn de 

momenten om trots op te zijn.  

In zijn column leest u een greep uit de dagelijkse praktijk van 

een meester in het SBO.  


