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ALLE BALLEN OP
DE LEERKRACHT
In de voorbereiding van mijn lectorale rede kwam ik het
boek ‘Zacht voor kleuren, Hard voor vlekken’ tegen van
Jacques Jacobs.
Jacques is een oud-collega van mij en besloot zijn pensioen in te
luiden met een boek waarin hij zijn onderwijservaringen op een
verfrissende en komische manier met de lezer deelt. In de introductie zegt hij dat het “een persoonlijk verhaal wordt, zonder
wetenschappelijke pretentie”. Veel van de verhalen spelen zich af
in plaatsen waar ik vaak kom: Nijmegen, Mook en omstreken, en
roepen herkenbaarheid op en af en toe zelfs een gedeelde ervaring.
Maar ook voor degenen die de regio en Jacques niet kennen zal het
boek een bron van herkenning zijn uit de eigen onderwijspraktijk.
In zijn boek laat hij de leerling, de leerkracht, de schoolleider, ouder
en inspecteur de revue passeren.
Het hoofdstuk ”Alle ballen op de leerkracht” trok in het bijzonder
mijn aandacht, omdat het aansluit bij het thema van het lectoraat.
Jacques beschrijft de leerkracht in al zijn kracht en kwetsbaarheid.
Hij laat zien hoe geweldig complex dit beroep is, maar ook hoe
geweldig mooi. Hij vertelt dat de kracht van het leren van kinderen
niet komt uit lesmaterialen, onderwijsmethodes, handelingsplannen
of computerprogramma’s maar puur vanuit de kracht en het vakmanschap van de leerkracht.
Wie denkt dat het boek zwaar op de hand is of doordrongen van
kritiek, heeft het mis. De verhalen zitten vol humor en zetten je stuk
voor stuk aan tot denken. Of zoals een collega zei: “Een oud-inspecteur met een gezonde kijk op het onderwijs. In elk geval kan hij
de boodschap uitdragen dat de bal bij de leerkracht en de schoolleider ligt. Het boek biedt een mooi tegenwicht aan wat je toch nog
veel in het onderwijs hoort: “We moeten te veel dingen die ons van
bovenaf worden opgelegd.” Dit gevoel wordt door Jacques vakkundig weggewassen in dit boek.

Zacht voor kleuren, hard voor vlekken.
Het primair onderwijs: toen, nu en straks.
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