
JONG TALENT VOOR DE KLAS ALS TUSSENSTOP

TEKST 

Goed voor de carrière  
en goed voor de  
achterstandsschool
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Teach First heeft het imago van het 
leraarschap flink verbeterd

WAT IS EERST DE KLAS? 
Eerst de klas is een gezamenlijk gedragen initiatief 
van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. 
Zij dragen gezamenlijk bij aan een programma om 
excellente jonge academici, die maximaal één jaar zijn 
afgestudeerd, in elk geval tijdelijk voor de klas te krij-
gen. Na een intensieve ‘summer school’ van drie da-
gen per week, vijf weken lang, staan ze meteen voor 
de klas. Vier dagen per week werken ze op een school 
voor voortgezet onderwijs en worden ze opgeleid als 
docent (LIO/DIO), één dag per week participeren ze 
in een ‘leadership program’. 
Uit tachtig aanmeldingen zijn de eerste negentien 
studenten – uit allerlei verschillende vakgebieden – 
geselecteerd. Half november zijn ze begonnen met 
hun training, in januari staan ze voor de klas. 
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Bedrijven garanderen leraren die het 
programma hebben doorlopen een 
sollicitatiegesprek

WAT IS TEACH FIRST?
Teach First is een van de belangrijkste buitenlandse 
voorbeelden van Eerst de klas. Het noemt zichzelf een 
onafhankelijke charitatieve instelling en wordt voor 
ongeveer de helft gefinancierd door het bedrijfsleven 
en charitatieve instellingen. De rest wordt aangevuld 
door scholen, de overheid en contributies in natura. 
Het is de missie van Teach First om buitengewone 
docenten op achterstandsscholen te krijgen. Alleen zo 
kunnen de leerachterstanden op deze scholen worden 
weggewerkt. 
Net als bij de Nederlandse variant komen de streng 
geselecteerde aspirant-leraren na een korte trainings-
periode meteen voor de klas te staan, en wordt het ze 
makkelijk gemaakt na de tweejarige onderwijsperiode 
over te stappen naar het bedrijfsleven. De focus op 
achterstandsscholen is een belangrijk verschil met de 
Nederlandse variant. 
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WAT ZIJN CHALLENGING 
SCHOOLS?
In het Verenigd Koninkrijk vallen onder de challenging 
schools, de scholen dus die in aanmerking komen 
voor Teach First:

-  Scholen waar meer dan 30% van de leerlingen in 
aanmerking komt voor het gratis maaltijdprogramma

-  Scholen waar minder dan 25% gemiddeld A* tot C 
scoort in de eindexamens (op een schaal van A* tot 
en met G)

-  Scholen waar minder dan 30% van de leerlingen vijf 
GCSEs (waaronder verplicht Engels en wiskunde) 
haalt met een score tussen A* en C (en die daarmee 
dus deel zijn van het National Challenge onderwijs-
beleid).

In het Nederlandse alledaagse taalgebruik worden 
scholen met leerachterstanden vaak in verband ge-
bracht met hun ‘etnische’ samenstelling; langzamer-
hand is het etiket ‘zwarte school’ zo synoniem gewor-
den voor ‘probleemschool’. In Engeland worden deze 
termen niet gehanteerd.
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