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Arie

WILLEM SONNEVELD

WILLEM SONNEVELD IS SOCIOLOOG EN DOCENT MAATSCHAPPIJLEER BIJ
DE GSR. HIJ NAM DEEL AAN BROEDPLAATS010. VOOR ROM ZET HIJ ZIJN
GEDACHTEN OVER HET ROTTERDAMSE ONDERWIJS OP PAPIER.

Velen slaakten een zucht van verluchting toen een voormalig leraar
op de post van minister voor onderwijs terecht kwam. Een heuse
vakminister in plaats van een partijpoliticus. Na vier jaar Dekker zou
met een voormalig leraar aan het roer eindelijk alles goed komen.
Niet dus. Een goede politicus beschikt volgens Max Weber over gedrevenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en inschattingsvermogen.
Met het verantwoordelijkheidsgevoel van Arie Slob zit het wel goed,
de gedrevenheid en het inzicht missen.
Om maar wat te noemen, de zakelijke gedrevenheid om te zien wat
nodig is om het lerarentekort op te lossen. Simpelweg omdat de
gevolgen van dit tekort onaanvaardbaar zijn voor de samenleving.
Arie blijft maar herhalen dat meer geld er voorlopig niet in zit en
hij zal met lede ogen aanzien dat het tekort aan leraren inmiddels
endemische vormen aanneemt. Volgens Slob moet een combinatie
van zij-instroom en ‘strategisch personeelsbeleid’ door de besturen
dit probleem nu gaan oplossen. En natuurlijk moeten we ‘schouder
aan schouder staan’. Arie, je bent de belangrijkste man in het veld
en hebt de grootste zak met geld. Als u die ‘stip’ niet enthousiast,
onverbeterlijk en koppig aan de ‘horizon’ zet dan doet niemand het.
Misschien is dat het. Arie Slob is de ongevaarlijke vriend van iedereen. Het twitteraccount van Slob bevat louter foto’s van gezellige
werkbezoekjes die altijd worden voorzien van de adjectieven ‘mooi’,
‘goed’ en ‘belangrijk’, maar het lijkt de minister te ontbreken aan het
vermogen om afstand te nemen en met een eigen analyse te komen.
Arie waait liever met alle winden mee. Voorbeeld?
In zijn Slobcast is hij het met betrekking tot goed onderwijs roerend
eens met één van de grootste criticasters van curriculum.nu, Paul
Kirschner, om een week later enthousiast de bouwsteentjes en tussenproductjes van deze curriculumherziening voor te leggen aan het
onderwijsveld: u mag tot 11 augustus reageren.
Op de schaal van Dekker is het misschien allemaal heel redelijk,
onvergetelijk is het nog lang niet.
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