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Onderwijs geven aan jonge mensen en hun vorming is
een heel moeilijke taak.
Ik las een verontrustend bericht dat jonge docenten van het lager
onderwijs meer begeleiding nodig hebben.
Het is alsof men de taak en het belang van het lager onderwijs
bagatelliseert. Onderwijs geven aan jonge mensen en hun
vorming is een heel moeilijke taak. Hiervoor is niet enkel
deskundigheid vereist maar vooral ook bezieling en begrip voor
de zoektocht van jonge mensen. Een kind begint met
verwondering van het leven, in spel en fantasie ontdekt het zijn
vrijheid en de mogelijkheden van zijn mens zijn. Ieder kind is
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hierin uniek en ieder kind heeft intensieve begeleiding nodig om
zijn mogelijkheden te leren ontdekken. Een goede docent is in
staat het kind hierin te stimuleren, dat is niet hetzelfde als het
kind iets opleggen.
Het is vanzelfsprekend dat deze taak niet gebaseerd is op louter
verstandelijke vorming. Hiervoor is vooral praktijk en ervaring
nodig, maar vooral wijsheid want kinderen veranderen en
omstandigheden veranderen. De wijsheid van oudere docenten is
daarom van groot belang voor jonge leerkrachten en hun
begeleiding is vanzelfsprekend.
Naast deskundigheid is er meer nodig, een sterke motivatie en
bezielende energie. Die komt niet vanzelf en groeit vooral door
waardering. Deze waardering voor het onderwijzend personeel is
helaas vaak minimaal zodat hun motivatie verzwakt. Het
percentage burn out in het onderwijs is hoog. Docenten gaan
vaak over naar andere beroepen die hun, ook financieel, hoger
waarderen. Het management is vaak gemakkelijker en wordt
veel hoger gewaardeerd.
Ontslag van onderwijskrachten is een kapitaalvernietiging die
moeilijk te herstellen is. Bij de bezuiniging wordt vaak niet
gerealiseerd wat het verlies is van deze kapitaalvernietiging van
onderwijsspecialisten voor de toekomst van ons volk. Het is een
vernietiging van de mogelijkheden van onze jeugd en daarmee
van de toekomst van ons volk. Een welvarende toekomst van ons
land wordt bepaald door de jeugd van nu.
Hoe bereiden we onze jonge mensen daarop voor? Niet enkel
door kennis, maar vooral door karakter en verantwoordelijkheid.
Dat is in handen van de ouders en ook van onze docenten in het
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lager en middelbaar onderwijs. Het management krijgt
voldoende aandacht maar in het onderwijzend en opvoedend
personeel is meer investering nodig en een sterke waardering,
ook financieel.
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