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Docent Marjolein Mantelaers ziet de meest 
gemotiveerde zij-instromers afhaken. Hadden  

ze maar écht goede begeleiding gekregen en  
betere voorlichting over het vak – ook over de 

minder leuke kanten.

Had ik het maar 
geweten, dan had ik 
het anders gedaan 

tie ervaring in hun rugzak is hun motivatie 
groot. Er hangt ook nogal wat vanaf als je 
een zwaar opleidingstraject in gaat waarbij 
je werk en studie combineert. En dan word 
je ook nog geacht om in twee jaar tijd te 
doen waar anderen vier jaar de tijd voor 
krijgen. Dit alles met op de achtergrond een 
gezin of een andere zorgtaak, een sociaal 
leven en een hypotheek. Dan is die flinke 
portie motivatie geen overbodige luxe! 
Toch zie ik ook de meest gemotiveerde 
zij-instromer afhaken.  

GEZIN EN HYPOTHEEK
Redenen om te stoppen zijn er genoeg. 
Het traject blijkt toch te zwaar. Dit komt 
overigens in de meeste gevallen niet omdat 
men hard moet werken, op hard werken 
hebben zij-instromers wel gerekend. Veel 
vaker ontbreekt maatwerk. Wordt er toch te 
weinig rekening gehouden met de ervaring 
die iemand al opdeed. Of er wordt te weinig 
rekening gehouden met dat gezin en die hy-
potheek op de achtergrond en de zorgen die 
daarbij horen. Of andersom. Dat gezin op 
de achtergrond heeft toch meer aandacht 
nodig dan verwacht, maar daar is weinig 
ruimte voor. Eenmaal afgestudeerd wordt 
de zij-instromer direct voor vol aangezien. 
En dat is enerzijds fijn, want het voelt als 
erkenning voor het harde werken. Het kan 
ook nogal overweldigend zijn. Werken in 
het onderwijs is immers net zoiets als auto-
rijden: als je je rijbewijs hebt, weet je in the-
orie hoe het werkt, maar je moet kilometers 
maken om echt goed te worden. Startende 
leraren krijgen regelmatig veel verantwoor-
delijkheden, terwijl ze die kilometers nog 
niet gemaakt hebben. Dat levert stress op. 
En dan blijkt in de praktijk ook nog eens 
dat werken met kinderen weliswaar heel 
leuk is, maar tegelijkertijd onvoorspelbaar 
en wellicht minder dankbaar dan verwacht. 

teeds meer mensen kiezen voor 
een carrière in het onderwijs. 
En dat is een goed teken. Alle 
campagnes die de overheid heeft 

gevoerd om nieuwe leraren te werven, lijken 
hun vruchten af te werpen. Nog altijd is het lera-
rentekort groot, maar dat meer mensen kiezen 
voor een nieuwe carrière binnen het onderwijs, 
is positief. Althans, het is een goed begin. Want 
met het starten van al die nieuwe potentiële 
leraren is een nieuw probleem ontstaan: het be-
houden van die startende en studerende leraren. 
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Hoe enthousiast deze mensen ook beginnen 
aan hun nieuwe uitdaging, veel te vaak zien we 
hen binnen een jaar of vijf het onderwijs met 
de staart tussen de benen weer verlaten. Soms 
maken starters de opleiding niet eens af.
De vraag is waar dit door komt. De starters waar 
ik het hierboven over heb, zijn niet de middel-
bare scholieren die aan een vervolgopleiding 
beginnen. Het zijn veelal volwassen mensen 
die een weloverwogen beslissing nemen en een 
tweede carrière beginnen in het onderwijs. De 
zogenaamde zij-instromers. Met een flinke por-
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Waar blijft het mbo? 
Wie je ook spreekt, politici, journalisten, je buren: iedereen geeft mij gelijk. 
Ja, het mbo is heel belangrijk, en ja, het wordt veel te vaak vergeten. En daar-
na gaat iedereen weer over tot de orde van de dag.  
Zelf heb ik voordat ik voorzitter werd, gewerkt in het mbo en daarom ben ik 
altijd alert wanneer het mbo weer vergeten wordt. En dat is best vaak. Het 
inspectierapport Staat van het onderwijs? Het gaat niet over het mbo. Veel 
kinderen uit Oekraïne die in moeten stromen? Het gaat niet over de leerlin-
gen die instromen in het mbo. Kwaliteitsimpuls voor het hele onderwijs? Het 
gaat niet over het mbo. Lerarentekort? Het gaat niet over het mbo. 
Het mbo is groot en divers, misschien soms te groot voor mensen om te snap-
pen wat hier allemaal gebeurt en kan. Op het mbo zitten een half miljoen 
studenten. Dat is net zo veel als de stad Den Haag. 
Hoe graag ik het ook zou willen, het mbo krijgt niet de aandacht die het ver-
dient. Als het gaat over het lerarentekort, heeft de maatschappij er zelf vooral 
last van als ouders merken dat de basisschool gesloten is en ze zelf niet naar het 
werk kunnen. De mbo-studenten zijn hier te oud voor en de ouders merken 
het niet. Wanneer we zakken in internationale lijstjes voor excellent universi-
tair onderwijs, dan is dat slecht voor onze internationale uitstraling, maar dat 
onderzoek wordt nooit gedaan op een mbo. Het mbo is eigenlijk het gewone 
midden. Daar waar de meeste mensen in leven. Het midden. Niet het meest 
spannende, niet het meest kwetsbare, maar wel de kurk waar alles op drijft.  
Het is een beetje vergelijkbaar met de discussies over inkomens. Vaak gaat 
het over de topinkomens, of juist over mensen die helemaal niet rondkomen. 
Terwijl de meeste mensen gelukkig een beetje in het midden zitten. Maar ook 
de mensen in het midden zoeken een huis, het beste onderwijs en willen een 
veilige omgeving. Ook in het mbo willen we het beste onderwijs voor onze 
studenten, willen we minder stress en minder werkdruk en meer waardering 
voor docenten. Ik zal de zolen onder mijn schoenen blijven verslijten voor 
iedereen in het onderwijs, inclusief het mbo.
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Kinderen zijn mondig. Pubers soms brutaal 
en vaker ongemotiveerd. Omgaan met 
ouders is in principe een vak apart, maar je 
krijgt er direct mee te maken. Alle theorie 
over klassenmanagement en gespreks-
technieken moet nu in de praktijk worden 
gebracht. Maar ja, die kilometers he…
Ik kom veel zij-instromers tegen die zeggen: 
‘Als ik had geweten dat…’. En negen van de 
tien keer is het vervolg op die zin niet ‘…dan 
was ik hier niet aan begonnen’. Integen-
deel! Veel vaker hadden ze dingen anders 
aangepakt als ze hadden geweten waaraan 
ze begonnen. Dan waren ze niet akkoord ge-
gaan met een mentoraat in hun eerste jaar 
bijvoorbeeld. Dan hadden ze onderhandeld 
over tijd om te studeren. Dan hadden ze nee 
gezegd tegen het leiden van projecten of 
aanwezigheid bij alle vergaderingen. Maar 
belangrijker, dan hadden ze vaker om hulp 
en begeleiding gevraagd bij problemen. 
Helaas is het zo dat, wanneer zij eenmaal 
wel op het punt van ‘Als ik dat geweten 
had…’ beland zijn, het vaak al te laat is. De 
motivatie is weg. De energie is op. De lol is 
eraf. De problemen lijken te groot en dus 
stoppen ze. 
Ik denk dat de juiste voorlichting, die zich 
ook richt op de minder leuke kanten van 
het werk, hierbij kan helpen. Voeg daar nog 
echt goede begeleiding, hulp bij plannen en 
organiseren van werk en studie, aandacht 
voor klassenmanagement en ondersteuning 
bij zaken als gesprekken voeren met ouders 
aan toe en ik ben ervan overtuigd dat meer 
mensen niet alleen in het onderwijs starten, 
maar er ook in blijven werken.

MARJOLEIN MANTELAERS IS DOCENT NEDER-
LANDS, EIGENAAR VAN DOCENTENLEVEN.NL EN 
AUTEUR VAN HET BOEK OPEENS WEET JE HET…  
JE WORDT LERAAR! 

Op hard  
werken hebben  
zij-instromers 
wel gerekend


