UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De ongemakkelijke waarheid
Cornelissen, F.; Gaikhorst, L.
Publication date
2018
Document Version
Final published version
Published in
SchoolManagement

Link to publication
Citation for published version (APA):
Cornelissen, F., & Gaikhorst, L. (2018). De ongemakkelijke waarheid. SchoolManagement,
20(5), 27. https://docplayer.nl/150957579-Schoolmanagement-verbinding-zoeken-coteaching-als-antwoord-verantwoordelijkheid-nemen-sturen-op-verandering-passendonderwijs.html

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023

SchoolManagement
VAKB LAD VOOR MANAGEMENT, B ESTUU R EN TOEZICHT

Sturen op verandering

Verbinding zoeken
Passend onderwĳs

Co-teaching als antwoord
Leiderschap van leraren

Verantwoordelĳkheid nemen

5

Jaargang 20 November 2018 Nummer

Column

De ongemakkelijke
waarheid

K

unt u het zich voorstellen dat u de operatiekamer
wordt binnengereden en er terloops wordt opgemerkt dat uw behandelend chirurg heel bekwaam is,
maar gedurende zijn loopbaan geen toegang heeft
gehad tot de laatste wetenschappelijke inzichten? Onvoorstelbaar? Toch is dit de ongemakkelijke waarheid in onderwijsland.
Honderdduizenden ouders vertrouwen hun kinderen toe aan de
deskundigheid van goed opgeleide professionals in onze scholen
die zijn afgesneden van de waardevolle kennis uit onderzoek.
Het kost hen gemiddeld 30 euro als zij één artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift willen downloaden. Dit is niet alleen heel
oneerlijk, en onverstandig, maar in de kern onethisch. Hoe kun je
onderzoek dat is gefinancierd door de belastingbetaler weghouden van onderwijsprofessionals die zo’n grote bijdrage kunnen
leveren aan de toekomst van onze kinderen?
De Amerikaanse vereniging voor onderwijsonderzoek bepleitte
al in de jaren dertig dat onderwijsprofessionals meer gebruik
zouden moeten maken van wetenschappelijke inzichten om
het onderwijs te verbeteren. Vandaag de dag buitelen beleidsmakers nog steeds over elkaar heen om maar te benadrukken
hoe belangrijk een onderwijsprofessional is die gebruik maakt
van wetenschappelijk bewijs. In samenhang daarmee worden
de laatste jaren ook de professionele, goed opgeleide leraar en
schoolleider op het schild gehesen als zijnde cruciale factoren
in de onderwijskwaliteit. Er zijn bijvoorbeeld prachtige masteropleidingen in het leven geroepen, die studenten opleiden om
onderzoek en praktijk te kunnen verbinden. Echter, eenmaal
afgestudeerd en werkzaam in de school, geven de alumni aan
dat ze zich in allerlei illegale bochten moeten wringen om nog
onderzoek te kunnen raadplegen; via de inloggegevens van
andere studenten of buitenlandse piratenwebsites zoals Sci-hub.
In maart 2016 was de maat voor het onderwijsveld vol en werd
in Den Haag aan de toenmalige staatssecretaris Sander Dekker
een petitie aangeboden waarin leraren, schoolleiders, wetenschappers en bestuurders er gezamenlijk op aandrongen dat
de overheid snel voor vrije toegang tot onderzoek zou zorgen.
Nu, ruim twee en een half jaar later, staat het onderwijsveld nog
steeds met lege handen. Natuurlijk strijdt men in de tussentijd
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voor algehele open access, wordt de samenwerking tussen
scholen en universiteiten aangemoedigd en wordt evidencebased werken gepromoot. Al deze goede initiatieven ten spijt,
heeft nog steeds niemand de benodigde vrije toegang gegeven
tot onderzoek: geen minister, beroepsvereniging, raad of vakbond. Niemand.
Is het dan zo moeilijk of duur? Schotland en Engeland bewezen
in de afgelopen jaren het tegendeel. Zij overbruggen de periode
tot vrije wetenschap een algemeen feit is. Met een investering
van 25.000 pond(!) per jaar kregen leraren in Schotland toegang
tot 1700 wetenschappelijke tijdschriften. Engeland volgde snel.
In september hebben we daarom samen met schoolbesturen en
andere onderwijsinstellingen nogmaals een dringende oproep
gedaan aan de ministers van Onderwijs op om op korte termijn
te doen waar men al een eeuw over praat: geef het onderwijs
vrije toegang tot onderzoek; niet straks in een (verre) toekomst
wanneer open access misschien een algemeen feit wordt, maar
nu. Wij roepen u op om dit geluid in uw scholen en netwerken te
versterken.
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