
Voorstel Maurice de Hond bespaart het onderwijs tijd! 
Niet méér, maar in plaats van! 

 

 

In de Volkskrant van 2 november staat een artikel van Maurice de Hond, waarin hij voorstelt het 

spellingonderwijs verder aan te passen door ‘ei’ en ‘ou’ af te schaffen en overal ‘ij’ en ‘au’ te schrijven. 

Zijn motivatie hiervoor is dat we de verschillen toch niet meer kunnen horen en het onderwijs hierdoor 

veel instructie- en oefentijd bespaart. 

Ik wil echter niet ingaan op het aanpassen van het spellingsysteem in Nederland. Hierover heeft ieder 

wel een mening. Maar zijn artikel staat wel een uitermate belangrijke opmerking over het Nederlandse 

onderwijs die ik graag onder de aandacht wil brengen. Maurice constateert nl. dat het onderwijs altijd 

wordt genoemd, zodra er weer iets moet veranderen in ons land.  Bijvoorbeeld: 

- onze kinderen zijn te dik; dus het onderwijs moet meer bewegingslessen gaan geven.  

- Zwarte Piet mag niet meer zwart zijn; dus het onderwijs moet meer aandacht besteden aan ons 

slavernij verleden.  

- kinderen (cyber)pesten te veel en te vaak; dus het onderwijs moet anti-pestprogramma’s 

invoeren en hier iets aan doen.  

Maurice maakt na een opsomming van wat allemaal op het bordje van het onderwijs komt terecht de 

opmerking, en ik citeer: “Maar wat ik dan nooit erbij hoor, wat er dan minder geleerd hoeft te worden. 

Waaraan minder tijd op school besteed hoeft te worden.”  

Dit is een fenomenale opmerking van Maurice de Hond! 

 

Ook het programmateam van Ondernemend Onderwijs probeert meer aandacht te vragen voor 

Ondernemendheid in het onderwijs. Wij willen dit doen door meer ruimte te vragen voor docenten en 

leerlingen om te werken aan maatschappelijk relevante projecten. Maar waar moet die ruimte in het 

curriculum en schooltijd vandaan komen? Deze ruimte kun je creëren door na te gaan welke 

vakspecifieke en vakoverstijgende doelen je met een nieuw project dient.  Dit wil concreet zeggen dat er 

lessen of delen van lessen uit de reguliere methoden worden vervangen door de nieuwe inhoud en 

aanpak. Daarnaast worden vakoverstijgende lessen als Sociale Vaardigheden en Loopbaanbegeleiding 

geïntegreerd in het project.  

Een voorbeeld: leerlingen hebben via de leerlingenraad het verzoek gekregen na te denken over en mee 

te werken aan het herinrichten van de openbare ruimte rondom de school. Uit de tientallen ideeën die 

leerlingen tijdens de lessen hebben bedacht, op papier gezet en gepresenteerd kiest een werkgroep van 

docenten, leerlingen en ambtenaren de beste. De docenten van de verschillende vakken kijken 

vervolgens welke lessen uit de reguliere methoden kunnen komen te vervallen, omdat de doelen door 

het vakoverstijgende project worden ingevuld.  

Dus niet méér, maar in plaats van!  

Maurice nogmaals bedankt voor je geweldige artikel waar je het en-en-probleem oplost door de 

reguliere les te vervangen door het project. De docenten zullen overigens nog een flinke (extra) 

inspanning moeten leveren om een dergelijk vakoverstijgend project te realiseren. Maar ik voorspel dat 

het enthousiasme, de motivatie en de inzet van de leerlingen dit meer dan voldoende zal compenseren. 

 

Jan Raemaekers 

Lid Programmateam Ondernemend Onderwijs 


