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Het onderwijs in Nederland is niet slecht, maar het kan zoveel be-
ter. Ik ken leraren die autistisch zijn of ADHD hebben. Ik ken lera-
ren die doof zijn of leraressen die bij voorkeur jongetjes uit de les 
sturen, het liefst als ze moslim zijn en volgens hen geen respect 
hebben voor vrouwen. Ik ken leraren zonder empatisch vermogen 
of leraren zonder vrienden, zodat zij hun vrienden dan op school 
zoeken, onder leerlingen, via Facebook. Ik ken leraren die ooit een 
leerling hebben geslagen en daarna nog een keer. Of leraren bij 
wie alle clichés waar zijn, omdat ze inderdaad alleen tussen half 
negen en drie werken, ieder weekend en iedere schoolvakantie 
naar hun caravan in Frankrijk gaan en daar helemaal niks uitvoe-
ren. Ik ken leraren die tegen bosjes vwo-leerlingen zeggen dat ze 
dom zijn en op de havo horen en daarmee zichzelf indekken voor 
het resultaat van hun eigen onvermogen.

Al deze leraren doen na de bel de deur van hun lokaal dicht en 
kunnen met gemak veertig jaar op dezelfde manier les geven. Dat 
gaat vaak goed, omdat iedere leraar met een gebrek dat gebrek  
vaak kan compenseren met een of meer talenten. Maar soms gaat 
het niet goed. Daarom moet het anders.

Ten eerste ontbreekt een aanspreekcultuur op veel scholen, omdat 
leraren in de regel allergisch reageren als ze kritiek krijgen – iets 
wat ze zelf overigens dagelijks wel geven aan hun leerlingen. Wat 
mij betreft slechten we deze dichte deur met een tuchtraad of 
tuchtcollege voor leraren. Heb je als docent je opfriscursus niet 
gevolgd? Voor de raad ermee en niet wegkomen met minder dan 
een fikse waarschuwing. Leerling uitgescholden voor klootzak? 
Minimaal een dag schorsing aan je broek. Leerling geslagen of 
fraude gepleegd? Lerarenbevoegdheid kwijt voor het leven en 
nooit meer voor de klas. Dat laatste lijkt dubbelop, maar in de 

praktijk geven ook veel on- of onderbevoegde leraren les.  

Ten tweede moet de Nederlandse schoolstructuur gevormd wor-
den naar het Ajax-model. Een goede schoolleiding bestaat uit de 
beste leraren die een voorbeeld zijn voor de andere leraren. Iedere 
school moet een Johan Cruijff als rector hebben met daaronder 
een financieel directeur en een technische staf die pedagogisch 
en didactisch door de wol geverfd zijn. Een teamleider gamma, 
bèta en alfa maken de schoolleiding compleet en sturen de ver-
schillende sectieleiders aan. En de rector moet zelf ook les geven. 
En daar de beste in zijn. 

Tot slot moeten lerarenopleidingen een instituut van kennis en 
kunde worden. Leraren moeten eens per twee jaar naar de leraren-
opleiding voor nascholing, gegeven door topleraren én topweten-
schappers die de nieuwste vakontwikkelingen in colleges en toet-
sen gieten. Ook moeten ze minimaal twee artikelen per jaar 
schrijven over hun onderwijspraktijk en als recensent evenveel 
artikelen bekritiseren. De beste leraren van Nederland worden er 
professor en zijn parttime premier of minister, omdat ze de meest 
wijze mannen en vrouwen van Nederland zijn. Een lerarentekort 
is er niet meer, omdat ieder kind ervan droomt om brandweer-
man, piloot of leraar te worden. 

Ik ken trouwens ook leraren die Duits geven. Daar komt het nooit 
meer goed mee.

Rob Kroes  wil een Johan Cruijff als rector

Leraren moeten eens per twee jaar naar de 
lerarenopleiding voor nascholing

Staatssecretaris Sander Dekker 
maakte onlangs bekend serieus werk 
te willen maken van open access voor 
wetenschappelijke publicaties die 
met publieke middelen tot stand zijn 
gekomen. Op twee punten heeft hij 
geheel gelijk: wetenschappelijke 
kennis zou bij voorkeur vrij beschik-
baar moeten zijn, en er is de laatste 
tien jaar weinig vooruitgang te be-
speuren in open access. Maar de geko-
zen aanpak, een eenzijdige focus op 
publicatie in open access-tijdschriften 
(de zogenoemde gouden weg) kan lei-
den tot extra kosten en verlies aan 
kwaliteit, terwijl gezonde alternatie-
ven worden uitgesloten.
In open access-tijdschriften betalen 
auteurs voor hun publicatie die ver-
volgens vrij toegankelijk is voor ie-
dereen. Een volledige overgang naar 
open access kan dure institutionele 
tijdschriftabonnementen dus over-
bodig maken. In 2013 werd echter 
nog maar 11 procent van de weten-
schappelijke artikelen open access 
gepubliceerd , en het streven voor 
Nederland is dat binnen vijf jaar 60 
procent gratis te lezen zal zijn via de 
open access-tijdschriften. Maar voorlo-
pig kunnen de traditionele tijd-
schriften dus nog niet gemist wor-
den en worden instituten op dubbele 
kosten gejaagd.
Stimulering van publicatie in open 
access-tijdschriften heeft meer nade-
len, zoals een wildgroei aan commer-

ciële open access-tijdschriften.  Ook 
het bekendste open access-initiatief, 
de Public Library of Science, ligt on-
der vuur. Het megatijdschrift Plos One 
heeft een omzet van meer dan 30 mil-
joen en publiceert – onder het motto 
publish now, judge later  – 31 
duizend artikelen per jaar. De gehele 
jaarproductie van de Nederlandse 
wetenschap zou erin passen. Is de 
wetenschap wel gebaat bij een derge-
lijke stortvloed aan artikelen? Het 
initiatief Science in Transition pleit 
juist voor minder publicatiedruk en 

meer nadruk  op meerwaarde van 
onderzoek, en deze discussie vindt 
ook weerklank in de Nederlandse po-
litiek. De ongenuanceerde stimule-
ring van open access-tijdschriften kan 
wel eens het omgekeerde gaan ver-
oorzaken. 
Cruciaal is om verder te kijken dan 
de gouden weg, en er zijn vele moge-
lijkheden. Een artikel kan altijd gra-
tis per e-mail aangevraagd worden 
bij de auteurs, die hun werk graag en 
meestal snel opsturen. Daarnaast is 
er de ‘groene weg’ naar open access: 
het deponeren van manuscripten in 
doorzoekbare elektronische archie-
ven. In Nederland werken alle onder-
zoeksinstellingen samen in het 
DARE-project voor alle wetenschap-

pelijke publicaties, en internationaal 
zijn soortgelijke initiatieven geno-
men. De voorkeur van de regering 
voor de gouden weg zou kunnen be-
tekenen dat Nederland hier verder 
niet in zal investeren en een achter-
stand op dit gebied zal oplopen. 

Toptijdschriften
Tijdschriften kunnen ook op andere 
manieren informatie toegankelijker 
maken. Voorbeeld: een tijdschrift 
van de vakvereniging op het gebied 
van de evolutiebiologie, onderge-
bracht bij een commerciële uitgever, 
besloot alle oude jaargangen digitaal 
vrij te geven, de lidmaatschapsprijs 
inclusief tijdschrift te halveren tot 
50 euro, en gratis abonnementen te 
geven aan minder ontwikkelde lan-
den. Elk artikel is na twee jaar vrij 

toegankelijk, en open access is faculta-
tief. In dit model wordt ook enige 
winst gemaakt, die de vereniging be-
steedt aan reisbeurzen, outreach, en 
zo meer. Dergelijke initiatieven zijn 
goed voor de wetenschap, en verdie-
nen eerder steun dan een willekeu-
rig open access-tijdschrift.
Paradoxaal genoeg zullen toptijd-
schriften het verplichten van open 
access van harte verwelkomen. Zij 
kunnen hoge bedragen voor open 
access-publicatie vragen (soms meer 
dan 5000 dollar) omdat een publica-
tie in bijvoorbeeld Nature de carrière 
van een wetenschapper kan maken. 
Ook de populaire pers schrijft graag 
over onderzoek dat de toptijdschrif-
ten haalt.  Wetenschappers zullen 
daarom grif bereid zijn te betalen, 
wetend dat een volgende evaluatie 
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nooit ver weg is.
Kortom, blind stimuleren of ver-
plichtstellen van gouden open access 
is niet verstandig.  Gedwongen win-
kelnering bij volledige open access-
tijdschriften kost voorlopig alleen 
extra geld in een tijd van druk op 
onderzoeksbudgetten en leidt niet 
noodzakelijkerwijs tot betere ken-
nisoverdracht, alleen tot een be-
perkte tijdwinst in beschikbaarheid. 
Voor een zinvolle stimulering van 
open access worden al indicatoren ont-
wikkeld voor open access-kwaliteit (zo-
als in het QOAM-project), niet zozeer 
gebaseerd op de impact factor van het 
tijdschrift, maar op criteria als mon-
diale toegankelijkheid, borging van 
de peer-review, lage kosten van open 
access,  organisatorische inbedding in 
een vakvereniging, en financiële 
transparantie. Tenslotte is er ook een 
ander middel om wetenschappers en 
indirect daarmee ook uitgevers te 
stimuleren: een limitatieve lijst van 
A-tijdschriften op grond van de bo-
venstaande criteria die alleen mee-
tellen in evaluaties. In een wereld 
van onderzoekvisitaties zal men zien 
dat onderzoekers dan snel hun ge-
drag veranderen.

Peter van Tienderen is hoogleraar experi-
mentele plantensystematiek en directeur 
van het Instituut voor Biodiversiteit en 
Ecosysteem Dynamica, Universiteit van 
Amsterdam en Jacintha Ellers is hoogle-
raar evolutionaire ecologie, Vrije Univer-
siteit Amsterdam

Een artikel kan altijd gratis 
per e-mail aangevraagd 
worden bij de auteurs

’Een publicatie in bijvoorbeeld Nature kan 
de carrière van een wetenschapper maken.’


