
impuls leiderschap IN ONDERWIJS

51e jaargang
Nr. 3 – Maart 2021

Verantwoordelijke uitgever
Uitgeverij VAN IN
Nijverheidsstraat 92/5
2160 Wommelgem

UIT DE INHOUD

ONDERWIJSVERNIEUWING: VAN MACRO NAAR 
MICRO EN OMGEKEERD

SCHOOLLEIDER AAN HET WOORD: 
DANIEL DE BLOCK

SCHOLEN IN VERANDERING: 
STEDELIJK LYCEUM QUELLIN, ANTWERPEN

VRAGEN AAN PROFESSIONALS: INTERVIEW MET 
PAUL VAN DEN BOSCH

IMPULSEN

BELEIDSWATCHER: COMMISSIONEREN EN 
REPRESENTATIVITEIT



j
a

a
r

g
a

n
g

 5
1,

 n
r

. 
3

D
rie

m
aa

nd
el

ijk
s t

ijd
sc

hr
ift

 –
 5

1s
te

 ja
ar

ga
ng

 –
 n

r. 
3 

– 
m

aa
rt

 2
02

1 
Be

lg
ië

 –
 B

el
gi

qu
e 

I A
fg

ift
ek

an
to

or
 G

en
t X

 –
 P

70
88

38

Onderwijsvernieuwing: van macro naar 
micro en omgekeerd
schoolleider aan het woord: 
Daniel De Block
scholen in verandering: Stedelijk 
Lyceum Quellin, Antwerpen



Kernredactieraad

Katrijn Ballet, Jan Bonne (redactiesecretaris), Willy Brion 
(hoofdredacteur), Luc De Man, Hilde De Meyer, Rudi Haven, 
Elias Hemelsoet, Isabelle Janssens, Peter Op ’t Eynde, Roger Standaert

Algemene redactieraad

Katrijn Ballet, Jan Bonne, Willy Brion, Jan Cumps, Bieke De Fraine, 
Luc De Man, Hilde De Meyer, Fien  Depaepe, Rudi Haven, 
Elias Hemelsoet, Isabelle Janssens, Ann Martin, Peter Op ’t Eynde, 
Roger Standaert, Firmin Troch, Ria Van Huffel, Peter Van Petegem

Contacteer ons

impuls@vanin.be

www.impuls-onderwijs.be

Suggesties voor bijdragen over actuele onderwijsthema’s zijn altijd 
welkom. Stuur een mail naar de redactiesecretaris:  
jan.bonne@telenet.be

Administratie en beheer

Uitgeverij VAN IN, Nijverheidsstraat 29, 2160 Wommelgem
Tel. 03 432 95 00
secundair.onderwijs@vanin.be – www.vanin.be

 – Abonnementsprijs (4 nummers per jaargang): E 45,00
 – Abonnementsprijs voor 4 abonnementen gegroepeerd: E 135,00

Onafhankelijk tijdschrift voor het onderwijs





1Impuls Leiderschap in onderwijs | 2020-2021/3

IMPULS
Leiderschap in onderwijs  2020-2021/3

2 Editoriaal
Wat is er aan de hand met ons onderwijs? 

Een meer uitvoerende functie voor de school en de leraar? 

Willy Brion

5 Nieuws uit de onderzoekswereld
Onderwijsvernieuwing: van macro naar micro en omgekeerd.  

Een weg met verkeersopstoppingen

R. Vandenberghe

20 Schoolleider aan het woord
Impuls sprak met Daniel De Block

Luc De Man

25 Scholen in verandering
Stedelijk Lyceum Quellin, Antwerpen: De leraar als expert, editie 21ste eeuw

Tinne Avonds, Luc De Man

31 Vragen aan professionals
Interview met Paul Van Den Bosch

Rudi Haven, Erik De Paep

38 Impulsen
Leestips

Roger Standaert, Jan Bonne

Iedereen is toch ICT-vaardig, dus een apart vak ICT is niet meer nodig?!

Katja Bongaerts en Katja Claes 

42 Beleidswatcher
Commissioneren en representativiteit

Roger Standaert



2

Editoriaal 

Wat is er aan de 
hand met ons 
onderwijs?

Een meer uitvoerende functie 
voor de school en de leraar? 

Als je het begrip ‘eindtermen’ googelt, vind je snel het synoniem 
‘minimumdoelen’. Verder verneem je dan dat het Vlaams parle-
ment beslist, welke minimumdoelen (eindtermen en ontwik-
kelingsdoelen) gehanteerd worden voor ons onderwijs. Het gaat 
over het minimum aan kennis, inzichten, vaardigheden en attitu-
des die de leerlingen moeten bereiken. Een school bepaalt zelf wat 
ze boven op deze minimumdoelen in de lessen aan bod wil laten 

komen. Meestal volgt de school de leerplannen van haar koepel (vrij onderwijs, steden en gemeenten, pro-
vinciaal onderwijs, en GO! onderwijs). Sinds kort moeten de eindtermen letterlijk in de leerplannen worden 
opgenomen.
Gelijktijdig met de modernisering van het secundair onderwijs werden de nieuwe eindtermen sinds 1 septem-
ber 2019 in ons secundair onderwijs ingevoerd. Dit schooljaar zullen deze nieuwe eindtermen in de eerste 
graad geïmplementeerd zijn. Tijdens de volgende schooljaren zullen ook in de andere graden van het secundair 
onderwijs nieuwe eindtermen ingevoerd worden.

1 MINIMALE, MAAR OOK ESSENTIËLE DOELSTELLINGEN

Allereerst lijkt het me belangrijk om de eindtermen in plaats van als minimale doelstellingen ook te omschrij-
ven als essentiële doelstellingen. Veelal wordt het woord minimumdoelstelling gebruikt om te impliceren dat 
er naast deze ‘minimale’ doelstellingen ook ruimte is voor eigen accenten, alsook voor uitbreiding en verdie-
ping.
Essentiële doelstellingen benadrukken dat deze doelstellingen noodzakelijk beheerst moeten zijn om met een 
redelijke kans op succes een volgende stap in de schoolloopbaan aan te vatten, naar een volgende graad, of om 
een kwalificering op het einde van een cyclus (getuigschrift of diploma) te krijgen. Essentiële doelstellingen zijn 
m.a.w. gerelateerd aan een diploma en hebben als voordeel dat met dit begrip ook het minimaal na te streven 
niveau omschreven wordt. Natuurlijk is het aan de klassenraad om te beoordelen of sommige hiaten daarin 
een overgang al dan niet in de weg staan. Volmaakte leerlingen die voor alle vakken honderd procent behalen, 
bestaan nu eenmaal niet.
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Een leerling die de essentiële doelstellingen op het einde van zijn opleiding beheerst, bevindt zich in poleposi-
tion om een vervolgopleiding in het hoger onderwijs te starten of om zich op de arbeidsmarkt te begeven als 
hij een arbeidsmarktgerichte opleiding volgde.
Vanuit deze optiek lijkt het me belangrijk dat de inspectie zich focust op de controle of eindtermen worden 
nagestreefd en bereikt, o.m. om gelijkwaardigheid van de certificering te garanderen.
Uiteraard moet er naast de essentiële doelstellingen voor de school en de leraar ook voldoende ruimte zijn om 
eigen accenten te leggen.
De nieuwe eindtermen zijn ambitieus geformuleerd. De vraag is of ze ook haalbaar zijn. We horen in de lera-
renkamers verzuchtingen dat het aantal lesuren niet volstaat om ze te bereiken. Het parlement wil de lat hoger 
leggen, maar vergeet dat het om essentiële minima gaat.

2  DE MANIER WAAROP JE DE EINDTERMEN NASTREEFT EN EVALUEERT, IS IN 
VLAANDEREN ALTIJD AAN HET LERARENTEAM TOEVERTROUWD EN DIT VIA HET 
PRINCIPE VAN DE VRIJHEID VAN METHODE.

Het Vlaamse secundair onderwijs is traditioneel sterk op een harmonische en brede vorming gericht. In tegen-
stelling tot vele buitenlandse onderwijssystemen focust het niet alleen op cognitieve vorming, maar ook op 
waardevorming, zoals onder meer blijkt uit de zestien sleutelcompetenties bij de eindtermen. Die focus houdt 
in dat de eindtermen en leerplannen voldoende ruimte moeten laten voor scholen, leraren en leerlingen. De 
nieuwe eindtermen zijn echter zo ingewikkeld geformuleerd dat de vraag rijst of ze niet tot overlading zullen 
leiden.
In 1996 heeft het Arbitragehof (nu: Grondwettelijk Hof) geoordeeld dat de toenmalige eindtermen ‘zo om-
vangrijk en gedetailleerd’ waren dat men redelijkerwijze niet kan verdedigen dat het om minimale doelstellin-
gen gaat. Zouden de huidige eindtermen door het toenmalige Arbitragehof ook met dezelfde argumentatie 
zijn verworpen?

3 NASTREVEN OF BEREIKEN?

Verwonderlijk is ook dat de rubriek ‘na te streven’ vervalt, behalve dan voor het kleuteronderwijs en wat 
attitudes betreft. Alle eindtermen moeten worden bereikt. Betekent dit in de praktijk dat, indien een leerling 
een eindterm niet bereikt, geoordeeld wordt dat hij niet geslaagd is? Vele leerkrachten en klassenraden ge-
bruiken de compensatiemaatregel. Een leerling die binnen het vak een kleine onvoldoende voor een bepaalde 
eindterm haalt, kan dit onvoldoende optrekken of compenseren door een excellente uitslag voor een andere 
eindterm.
Basisgeletterdheid wordt trouwens extreem geformuleerd in de zin dat iedere leerling nu individueel die eind-
termen moet bereiken. Wat als dat niet zo is en/of niet haalbaar is voor individuele leerlingen?

4 ONRUST

In allerlei onderwijskringen is er duidelijk onrust als je het onderwerp van eindtermen ter sprake brengt. Er 
wordt gevreesd dat de overheid meer en meer impact op het dagelijkse schoolleven wil krijgen. De vorige eind-
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termen gaven, zelfs na diverse partiële herwerkingen (na peilingsproeven), voldoende vrijheid aan leraren, scho-
len en koepels om deze te vertalen naar concrete doelstellingen en werkvormen. We merken dat de overheid 
meer en meer in de doelen en contouren van het onderwijs (bijvoorbeeld de geplande centrale proeven) in-
grijpt. De nieuwe eindtermen lijken op energievreters die voor de leraar en scholen te weinig ruimte laten voor 
eigen inbreng.

Aan de lezer om te bepalen of dit een gunstige evolutie is. 

 f Willy Brion 
Hoofdredacteur Impuls



5Impuls Leiderschap in onderwijs | 2020-2021/3

 Nieuws uit de onderzoekswereld

termen gaven, zelfs na diverse partiële herwerkingen (na peilingsproeven), voldoende vrijheid aan leraren, scho-
len en koepels om deze te vertalen naar concrete doelstellingen en werkvormen. We merken dat de overheid 
meer en meer in de doelen en contouren van het onderwijs (bijvoorbeeld de geplande centrale proeven) in-
grijpt. De nieuwe eindtermen lijken op energievreters die voor de leraar en scholen te weinig ruimte laten voor 
eigen inbreng.

Aan de lezer om te bepalen of dit een gunstige evolutie is. 

 f Willy Brion 
Hoofdredacteur Impuls

Onderwijsvernieuwing: van macro 
naar micro en omgekeerd

Een weg met verkeersopstoppingen

Samengevat

Onderwijsbeleid betekent tegenwoordig een aanbod van nationale eisen (eindtermen), specifieke 
richtlijnen (doelen, leerplannen) en centrale toetsen waarvan wordt verondersteld dat ze allemaal 
een positieve invloed hebben op de onderwijskwaliteit. Er wordt ook heel wat informatie (toets-
resultaten) aangeboden en uitgeverijen publiceren steeds meer ondersteunend onderwijsmate-
riaal. Om de potentiële ‘invloed’ en het ‘gebruik’ van dit externe aanbod te beoordelen en even-
tueel te optimaliseren, stellen we voor dat de betrokken leerkrachten en scholen een kans krijgen 
om concreet te beschrijven wat er gebeurt als een vernieuwing geïmplementeerd wordt en welke 
voorstellen ze hebben voor verbetering van de ondersteuning van het implementatieproces.

ONDERWIJSVERNIEUWING OP 
MACRONIVEAU

EXTERNE DRUK NEEMT TOE

Een stabiele beleidsomgeving voor het onderwijs is 
iets uit het verleden. Er is tegenwoordig in het on-
derwijs maar één constante en dat is verandering 
(boutade toegeschreven aan de Griekse wijsgeer 
Heraklitos). Politieke, economische, sociale, demo-
grafische en ecologische factoren zetten een perma-
nente druk op de structurele, functionele en inhou-
delijke aspecten van het onderwijs. In onze huidige 
samenleving wordt naar het onderwijs gekeken om 
een antwoord te bieden op diverse maatschappe-
lijke en economische problemen. Internationaal en 
nationaal is het duidelijk dat het centrale onder-
wijsbeleid steeds meer voorstellen en specifieke 
richtlijnen uitwerkt waarvan verondersteld wordt 
dat ze een positieve invloed hebben op de onder-
wijskwaliteit. Samengaand hiermee is de toename 
van het aantal externe evaluaties. De resultaten 
van deze verschillende evaluaties worden steeds 
meer ter beschikking gesteld aan een ruim publiek. 
Darling-Hammond merkt daarbij op dat er wordt 

verondersteld dat scholen en leerkrachten maar ver-
beteren als de leerlingresultaten openbaar worden 
gemaakt (Darling-Hammond, 2004, p.1047).

Deze externe druk manifesteert zich bijvoorbeeld 
via het PISA-onderzoek waardoor internationale 
vergelijkingen mogelijk zijn en waarbij nationale re-
sultaten over de jaren heen kunnen worden verge-
leken. Minder goede uitslagen leggen een druk op 

ER IS TEGENWOORDIG IN HET 

ONDERWIJS MAAR ÉÉN CONSTANTE 

EN DAT IS VERANDERING (BOUTADE 

TOEGESCHREVEN AAN DE GRIEKSE 

WIJSGEER HERAKLITOS).

 f R. Vandenberghe Emeritus KU Leuven
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het nationale beleid en er wordt gezocht om een 
verbetering van de basis (kennis, vaardigheden en 
attitudes) via eindtermen, aansluitende doelen en 
leerplannen te realiseren. Toetsresultaten worden 
een belangrijke basis voor beleidsopties. Vanaf 2023 
komen er centrale toetsen (wiskunde en Neder-
lands) voor het tweede en het zesde leerjaar van 
het secundair onderwijs en vanaf 2024 voor het 
vierde en zesde leerjaar van het basisonderwijs. 
(Voor informatie over Vlaamse peilingsproeven en 
resultaten, zie: https://ppw.kuleuven.be/mesrg/

eindtermen). Dit luisteren naar ‘externe’ signalen 
kan inhouden dat er minder aandacht is voor ‘inter-
ne’ boodschappen van leerkrachten, directies, be-
geleiders en interne coördinatoren. De huidige eco-
nomie is vooral gekenmerkt door groei en 
winstmaximalisatie. Leerwinst wordt ook in het on-
derwijs een belangrijk criterium. We moeten vermij-
den dat deze visie op economische ontwikkelingen 
en de daaraan verbonden acties wordt overgedra-
gen op het onderwijs, namelijk vooral de individue-
le vooruitgang en de vooruitgang van scholen vast-
leggen, dit extern evalueren, het te bereiken 
minimum formeel vastleggen en dat uiteindelijk als 
enig criterium gebruiken voor kwaliteitsomschrij-
ving (Smith, 2013). Alleen op basis van toetsresulta-
ten de kwaliteit van scholen vergelijken en leer-
krachten eventueel culpabiliseren, creëert geen 
effectief beleid.

VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN: 

DIFFERENTIATIE ALS OPLOSSING

Er is de vaststelling dat de ongelijkheid qua resul-
taten tussen leerlingen niet afneemt. Dit belangrijk 
probleem moet worden aangepakt via goed uitge-
werkte onderwijsactiviteiten waardoor differentiatie 
mogelijk wordt. Het introduceren van steeds maar 
nieuwe begrippen voor ongeveer hetzelfde feno-
meen werkt niet. Ter illustratie verwijzen we naar de 
begrippen die elkaar in de tijd hebben opgevolgd 
en die naar dezelfde problematiek verwijzen: indi-
vidualisering, differentiatie, zorgbreedte, authentiek 
leren, adaptief onderwijs, gelijke onderwijskansen en 
passend onderwijs. Allemaal begrippen die, zo blijkt 
uit de praktijk, niet altijd leiden tot een daadwer-
kelijke implementatie van de noodzakelijke onder-
wijsactiviteiten (van den Berg, 2009, p. 24). Van den 
Berg (2020, p.27-35) maakt een indringende evalua-
tie van de wijze waarop ‘passend onderwijs’ in Ne-
derland op de politieke agenda geplaatst wordt. Hij 
geeft een interessant overzicht van het onderzoek 
naar de effecten ervan. Leerkrachten doen bepaal-
de inspanningen en zoeken naar activiteiten waarbij 
rekening wordt gehouden met verschillen tussen 
leerlingen. Over het algemeen is de implementatie 
van de voorziene activiteiten niet zo goed geslaagd 
en bijgevolg zijn de resultaten niet altijd positief. Van 
den Berg wijst erop dat onderzoekers nog te weinig 
aandacht hebben voor het longitudinaal volgen van 
leerlingen over meerdere jaren (p.35).

In een onderzoek in 32 Vlaamse basisscholen naar 
de manier waarop er gedifferentieerd wordt, wer-
den interessante vaststellingen gedaan (Gheyssens, 
Consuegra, e.a., 2020). De leerkrachten hebben een 
vragenlijst over differentiatie-activiteiten in hun klas 
ingevuld. Daarnaast werden in 3 scholen observaties 
in de klassen uitgevoerd en volgde een interview 
met de betrokken leerkrachten. Uit de vragenlijst 
blijkt welke zelf-gerapporteerde activiteiten de leer-
krachten in hun klas realiseren. Via observaties in de 
klas wordt vastgesteld wat er zich feitelijk voordoet. 
In het interview kan verder worden ingegaan op 
activiteiten die niet vermeld werden. Zo stellen de 
onderzoekers vast dat in de vragenlijsten aangege-

DIT LUISTEREN NAAR ‘EXTERNE’ 

SIGNALEN KAN INHOUDEN DAT 

ER MINDER AANDACHT IS VOOR 

‘INTERNE’ BOODSCHAPPEN VAN 

LEERKRACHTEN, DIRECTIES, 

BEGELEIDERS EN INTERNE 

COÖRDINATOREN.
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ven wordt dat de leerkrachten hun leerlingen vaak 
‘flexibel groeperen’. Maar uit de observaties en de 
interviews blijkt dat dit niet zo vaak voorkomt. En 
vooral dat er eerder toevallig gegroepeerd wordt 
en de manier waarop dit gebeurt, bepaald wordt 
door praktische mogelijkheden (‘Ik zeg aan de leer-
lingen: draai je stoel en overleg met je gebuur’). De 
groepering gebeurt niet altijd op basis van eerdere 
prestaties van bepaalde leerlingen. Interessant is de 
vaststelling dat de zgn. ‘leerstatus’ het belangrijkste 
criterium is om te differentiëren of te groeperen. 
Verschillen in leerstatus uiten zich vooral op (meta)
cognitief vlak. Zo heeft de ene leerling meer voor-
kennis dan een andere, waardoor de eerste sneller 
weg is met de leerstof, terwijl de tweede baat heeft 
bij meer uitleg of extra oefening. Differentiatie op 
basis van leerstatus bestaat vaak uit het aanbieden 
van extra ondersteuning of extra verdieping. Reke-
ning houden met de leerstatus van leerlingen leidt 
tot een verhoogde leerwinst. De leerkracht kan 
hierop inspelen door bijvoorbeeld extra instructie, 
remediëring of verdieping te voorzien (Struyven, 
Coubergs, Gheyssens, e.a.,2016). De aandacht voor 
differentiatie is niet nieuw. In heel wat publicaties 
vinden we samenvattingen van onderzoek (Belfi, De 
Fraine & Van Damme, 2010) en worden mogelijkhe-
den voor binnenklasdifferentiatie beschreven (Cou-
bergs, Struyven, Engels, Cools & De Martelaer, 2013).

Gevraagd naar de problemen die de leerkrachten 
ondervinden om differentiatie-activiteiten in hun 
klas te implementeren, komen de volgende op-
merkingen naar voren. Eén: de verschillen tussen de 
leerlingen zijn bijzonder groot. Leerkrachten wijzen 
erop dat ze vaak te weinig informatie hebben over 
de thuissituatie. Het blijft voor hen moeilijk om op 
een juiste wijze met alle leerlingen gepast om te 
gaan. En daarbij aansluitend merken ze op dat ze 
persoonlijk meestal geen positief effect ervaren van 
hun activiteiten. Twee: ze ervaren een tekort aan 
eenduidig lokaal beleid. Door de directie wordt er te 
weinig gedaan om alle leerkrachten te betrekken in 
vernieuwingsactiviteiten en om aangepaste onder-
steuning te bieden. Drie: er is te weinig samenwer-
king tussen de collega’s. Ze voelen zich onder druk 
gezet om ‘iets te doen’, maar ze stellen ook vast dat 

elke collega de voorgestelde activiteiten verschil-
lend realiseert. Dit heeft bij een aantal leerkrachten 
geleid tot vragen zoals: ‘Zal ik dit wel aankunnen?’, 
‘Zijn mijn inspanningen wel voldoende?’ en vooral: 
‘Ik krijg geen antwoord op die vragen’.

Hierbij aansluitend willen we ingaan op een steeds 
terugkerend resultaat bij onderzoek over onderwijs-
vernieuwing (van den Berg & Vandenberghe, 1981; 
1986). Bij elke onderwijsvernieuwing zien we bij lera-
ren een sterke beleving van taakproblematieken (ge-
definieerd als taakbetrokkenheid), zich uitend in as-
pecten als werkdruk, een tekort aan tijd en 
deskundigheid, te grote klassen, verouderde metho-
den, vragen naar verantwoording die zich uitdrukt 
in administratieve taken, enz. Deze aspecten mani-
festeren zich bij elke vernieuwing en hebben hun 
invloed op de realisatie van goed onderwijs. In de 
eerste jaren van een (grootschalige) vernieuwing ge-
ven de leraren hun specifieke betekenissen aan hun 
investeringen in persoonlijke inzet en professionele 
bekwaamheid. Kenmerkend hiervoor is de zoge-
naamde zelfregulerende oriëntatie waarbij de leraar 
sterk op zichzelf betrokken is (zelfbetrokkenheid) en 
de vernieuwing beoordeelt vanuit zijn/haar per-
soonlijke onderwijstheorie. Dit geeft dikwijls een 
gevoel van onzekerheid en een verstoord gevoel van 
zelfwaarde. Iedereen zoekt dan ook naar zelfbevesti-
ging en legt de schuld van het falen elders (van den 
Berg, 2020, p.33). Deze uitweiding moet duidelijk 
maken dat er naast macro-beleid ook een nood is 
om gerichte aandacht te besteden aan het microni-
veau waar de dagelijkse implementatie gebeurt. Er is 
uiteraard nood aan een nationaal beleid, maar het is 
even noodzakelijk om bij elke concrete uitwerking 
van het beleid aandacht te besteden aan activiteiten 
en structuren die ondersteuning bieden aan de indi-
viduele leraar, het team en de directie. Een perma-
nente analyse van wat er op microniveau gebeurt, is 
inspirerend voor het macrobeleid. Systematisch on-
derzoek van het microniveau met het oog op een 
verbetering van het beleid en beleidsbeslissingen is 
er momenteel te weinig. We kunnen niet voorbij 
gaan aan het feit dat leerkrachten voldoening moe-
ten kunnen vinden in hun werk vanuit de activitei-
ten zoals ze die dagelijks in hun klas realiseren. Elke 
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ondersteuner of begeleider staat voor de opdracht 
om meer uit te gaan van de wijze waarop leerkrach-
ten hun taak ‘beleven’. Als vernieuwingen de klas-

praktijk ontregelen, zonder dat ze elementen bevat-
ten die leerkrachten meer voldoening geven in hun 
werk in de klas, dan hebben deze vernieuwingen 
weinig kans op slagen.

INTERNATIONALE VERWACHTINGEN

Er is de OECD-oproep voor aandacht voor de vaar-
digheden van de 21ste eeuw: creativiteit, innovatie, 
flexibiliteit, probleemoplossend denken en samen-
werking. Aan deze basisvaardigheden moet expliciet 
worden gewerkt. Er is de verwachting dat deze vaar-
digheden opgenomen worden in de nationale eind-
termen, wat in Vlaanderen ook gebeurt. Aan het 
belang van deze algemene vaardigheden wordt niet 
getwijfeld. Hoe daaraan expliciet en concreet moet 
worden gewerkt, blijft een centrale vraag. Deze alge-
mene verwachtingen vertalen in aangepaste onder-
wijsactiviteiten is een moeilijke opdracht.

In verschillende landen is er ook de vraag voor bij-
zondere aandacht voor STEM. En niet alleen voor 
aso-leerlingen, maar ook voor tso- en bso-leerlingen.

En ten slotte: er is groeiende samenwerking tussen 
landen (globalisering). Dit heeft o.a. tot gevolg dat 
steeds meer informatie over andere onderwijssyste-
men wordt verzameld (o.a. via bezoeken ter plaat-
se) met het oog op de nodige aanpassingen aan het 

nationale onderwijssysteem. Er is als het ware sprake 
van beleidstoerisme. Buitenlandse bedrijven verko-
pen niet alleen auto’s in Vlaanderen, maar ook idee-
en over beter onderwijs worden ‘verkocht’.

Bij dit alles wordt vaak verondersteld dat verande-
ring (vernieuwing) een top-down proces is, goed 
gepland kan worden, in verschillende fasen gerea-
liseerd moet worden en dat het gaat om een line-
air proces. Bijgevolg worden structuren (inspectie, 
begeleiding, interne coördinatoren in scholen …) in 
werking gesteld die dit proces moeten begeleiden en 
de effecten van de voorgestelde vernieuwing moe-
ten vaststellen, eventueel via nationale en interna-
tionale toetsen. In Vlaanderen werd het Steunpunt 
Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) opgericht. 
STEP ontwikkelt in opdracht van het Vlaams Mi-
nisterie van Onderwijs peilings- en paralleltoetsen 
om de eindtermen in het Vlaamse basisonderwijs 
en secundair onderwijs te evalueren. Via peilingen 
wordt onderzocht in welke mate leerlingen bepaal-
de eindtermen of ontwikkelingsdoelen hebben be-
reikt. Ook verschillen tussen leerlingen en scholen 
worden in kaart gebracht, alsook waarmee deze 
verschillen samenhangen (bijv. de sociale samen-
stelling van de leerlingenpopulatie en de thuistaal). 
Aan de hand van herhalingspeilingen wordt het 
prestatieniveau van leerlingen in het Vlaamse on-
derwijs over de tijd opgevolgd. Er is een cel school-
feedback die zorgt voor informatie aan de scholen 
over de prestaties van hun leerlingen. Scholen die 
deelnemen aan de internationale toetsen, ontvan-
gen een schoolfeedbackrapport (6 à 12 maanden na 
de deelname). Deze externe steun voor het bewa-
ken van de onderwijskwaliteit van de eigen school 
biedt ongetwijfeld veel mogelijkheden. Momenteel 
wordt de vraag naar toetsen ook gecommerciali-
seerd door uitgeverijen van handboeken. Er wordt 
verwacht dat toetsen en examens worden aange-
leverd, inclusief verbetersleutels. Daarnaast bestaat 
bijvoorbeeld Bookwidgets. Dit is een commerciële 
tool om toetsen en examens op te stellen die door 
een pc kunnen worden verbeterd (zie https://www.
bookwidgets.com). Maar ook hier kunnen we ons 
de vraag stellen hoe scholen en individuele leraren 
met deze data en bronnen omgaan. Het microni-
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veau wordt geconfronteerd met een opdracht die 
nieuw is, namelijk resultaten op toetsen vertalen 
naar de juiste onderwijsactiviteiten om de vastge-
stelde problemen op te lossen. Zinvol en foutief 
gebruik van data staan dicht bij elkaar. Heel wat on-
derzoek in de VS toont aan dat ‘test-based reform’, 
dus een vernieuwing die bijna uitsluitend gebaseerd 
is op nationale testresultaten, meestal niet tot de 
bedoelde verbetering leidt (Scott, 2016).

In het algemeen stellen we vast dat (meer) autonomie 
toekennen aan scholen vaak samengaat met initiatie-
ven van het beleid om van scholen meer verantwoor-
ding te eisen en te onderzoeken hoe bijvoorbeeld 
kwaliteitscontrole lokaal gebeurt. Maar er zijn ook 
meer beleidsinitiatieven waardoor informatie voor 
scholen beschikbaar wordt. Scholen krijgen feedback 
over hun functioneren (evaluatie door de inspec-
tie) en leerlingresultaten (zie de diverse toetsen). Er 
worden zgn. ‘school performance feedback systems’ 
gecreëerd (Visscher & Coe, 2002). Extern aangebo-
den informatie zet druk op het lokale beleid, wat een 
nieuwe taak impliceert voor de schoolleiding.

EFFICIËNT GEBRUIK VAN DATA: CRUCIAAL VOOR 

ONDERWIJSVERBETERING

Er werd onderzocht hoe vaak leraren en directies 
gebruik maken van bepaalde informatiebronnen 

voor het vormgeven van werkzaamheden binnen 
de school (Van Gaar, Vanhoof, Mahieu & Van Pe-
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tegem, 2015). Dat gebeurde via gesprekken met 12 
schoolleiders en 12 leerkrachten. 776 leerkrachten 
uit het basisonderwijs en 973 leerkrachten uit het 
secundair onderwijs beantwoordden een vragen-
lijst. Een centrale vraag had betrekking op het ge-
bruik van bepaalde informatiebronnen: ‘Hoe vaak 
maakt u gebruik van de volgende informatiebron-
nen voor het vormgeven van uw werkzaamheden 
binnen de school?’. We sommen enkele opvallende 
resultaten op.
Gestandaardiseerde toetsen ontwikkeld door een 
koepel: Nooit (52,5%), Zelden (20,4%), Heel vaak 
(3,8%).
Gestandaardiseerde toetsen vanuit de Vlaamse over-
heid: Nooit (75,6%), Zelden (16,1%), Heel vaak (0,6%).
Gestandaardiseerde toetsen n.a.v. (internationaal) 
onderzoek: Nooit (79,6%), Zelden (14,4%), Heel 
vaak (0,5%).
Doorlichtingsverslagen: Nooit (23,7%), Zelden 
(30,2%), Heel vaak (5,1%).

Het gebruik van resultaten op toetsen gebeurt niet 
zo vaak. De informatie in de doorlichtingsverslagen 
lijkt wat belangrijker. Het aanbieden van gestandaar-
diseerde toetsen blijft belangrijk, ze bieden informa-
tie over de stand van zaken op macroniveau. En van 
de kant van scholen en de directie is er wel belang-
stelling voor data. Maar deze gegevens leiden niet 
zo vaak tot aanpassingen op microniveau. Ook uit 
het onderzoek van Driessens en Faes (2008) blijkt 
dat scholen feedbackrapporten ervaren als een sti-
mulans voor hun interne kwaliteitszorg. Maar er 
wordt ook vastgesteld dat de interpretatie en het 
gebruik van de rapporten in hun schoolbeleid niet 
vanzelfsprekend is. De onderzoekers merken op dat 
externe steun, bijvoorbeeld via de pedagogische be-
geleiding, hierbij noodzakelijk is. Blijkbaar is er nood 
aan een andere soort informatie met het oog op 
het introduceren en implementeren van zinvolle 
vernieuwingen. De belangrijkste rem op datagebruik 
is meestal het tekort aan inzicht en vaardigheden 
bij directies om de inhoud van de data functioneel 
te interpreteren. Ook externe ondersteuning om de 
data te leren begrijpen en te leren gebruiken, heeft 
niet altijd het verwachte effect (Vanhoof, Verhaeg-
he, G., Verhaeghe, J-P, Valcke & Van Petegem, 2010).

In een analyse van verschillende onderzoeken over 
datagebruik komt Schildkamp (2019) tot de con-
clusie dat beslissingen gebaseerd op (externe) data 
een positieve invloed kunnen hebben op leerresul-
taten. Maar om de potentiële voordelen van data-
gebruik te realiseren, is het noodzakelijk om inzicht 
te hebben in de wijze waarop data het best worden 
gebruikt. Als het de bedoeling is om een specifiek 
probleem bij leerlingen (bijv. minder goede resulta-
ten op een toets begrijpend lezen) op te lossen, dan 
is er meer nodig dan een analyse van de data (er 
is bijv. ook een foutenanalyse door de leerkrachten 
nodig). Formele data moeten gekoppeld worden 
aan informele data: leerkrachten kunnen op basis 
van dagelijkse contacten met leerlingen de vastge-
stelde problemen heel specifiek omschrijven; uit 
gesprekken tussen collega’s verneemt de directeur 
dat de oefeningen voorzien bij de methode inhou-
delijk niet zo goed zijn; invuloefeningen aansluitend 
bij een gelezen tekst hebben volgens sommige leer-
krachten geen zin; een leerkracht vertelt dat zijn 
leerlingen telkens vervelende opmerkingen maken 
als ze schriftelijk vragen moeten beantwoorden na-
dat ze een tekst gelezen hebben, enz. Uit dergelijke 
gesprekken die een basis vormen voor informele 
data, blijkt dat bepaalde concrete doelen erkend en 
aanvaard worden door het team als een te realiseren 
vernieuwing. Externe data aan informele data kop-
pelen is noodzakelijk met het oog op het realiseren 
van bepaalde concrete doelen (bijvoorbeeld ant-
woorden na het lezen van een tekst altijd samen met 
de leerlingen analyseren). In een dergelijke situatie 
krijgen externe data dus een betekenis en motiveren 
ze de betrokken leerkrachten om zich in te zetten 
om de erkende doelen te realiseren. In deze situatie 
zijn externe data niet op de eerste plaats een basis 
voor ‘verantwoording’, maar voor het realiseren van 
leerdoelen en doelen gericht op schoolontwikke-
ling (leren samenwerken aan oplossingen, resultaten 
samen bespreken, enz.). Hier is het samenbrengen 
van formele en informele data een essentiële stap in 
het realiseren van een nieuwe didactische aanpak. 
Ondersteuning van een dergelijke lokale aanpak van 
een vernieuwingsproces kan nog versterkt worden 
door aan de samen gecreëerde databasis duidelijk 
geformuleerde onderzoeksresultaten toe te voegen.
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VERANTWOORDE VISIE OP VERNIEUWINGSPROCES: 

REALISATIE VAN EINDTERMEN

Dit alles leidt wel tot de opmerking dat het nood-
zakelijk is dat er een shift moet plaatsvinden in de 
conceptualisering en vooral ondersteuning van een 
vernieuwingsproces. Moeten we anders denken 
over de aard van een vernieuwingsproces en moet 
er onderzocht worden of de begeleidende structu-
ren anders moeten functioneren? Of: wat is een ver-
antwoorde en functionele relatie tussen macro- en 
microbeleid? Reeds in 1996 merkte Elmore op dat 
een ondersteunende verbinding tussen de algeme-
ne beleidsprincipes en de zeer concrete acties in de 
klas een fundamentele conditie is voor verandering 
in de dagelijkse praktijk (Elmore, 1996, p.18). Het 
is noodzakelijk om te onderzoeken hoe de relatie 
tussen beleid en de school- en klaspraktijk op een 
concrete manier vorm krijgt.

Scholen functioneren tegenwoordig in een beleids-
context waarin kaders worden gegeven die ze moe-
ten gebruiken om de kwaliteit van hun onderwijs 
permanent te controleren, te verbeteren of aan 
nieuwe verwachtingen aan te passen. Maar er wordt 
van de scholen ook verwacht dat ze hun realisaties 
verantwoorden. Enigszins cynisch voorgesteld: het 
lijkt erop dat de overheid de taart wil eten en daar-
toe recepten verspreidt (allerlei voorstellen) en als 
die taart niet goed smaakt, de fout bij de bakker 
(leerkracht) gelegd kan worden. Scholen worden 
geconfronteerd met een beleid dat in de feiten min 
of meer centraliserend werkt en tegelijkertijd de ver-
antwoording voor de implementatie van het beleid 
lokaal bij de scholen plaatst. Het realiseren van een 
verantwoord evenwicht tussen centraal gestuurde 
verwachtingen en een lokaal ontwikkeld innovatie-
project dat beantwoordt aan de officiële verwach-
tingen, is een moeilijke opdracht. Het ligt voor de 
hand dat scholen en leerkrachten hierop verschil-
lend reageren. Of: variatie is de regel; standaarduit-
voering van een vernieuwing blijft de uitzondering.

Laten we het voorgaande illustreren door te verwij-
zen naar de eindtermen. Via eindtermen, doelen, 
leerplannen en een te volgen didactische aanpak 

beschreven in een handboek, dringen we extern een 
bepaalde professionele identiteit op. Een bekwame 
leerkracht, althans voor de ‘controlerende’ buiten-
wereld, is iemand die op de hoogte is van de eind-
termen, de te realiseren doelen kent, leerplannen 
regelmatig raadpleegt en de aanpak beschreven in 
het handboek strikt volgt. De leerkracht is iemand 
die alles netjes afvinkt. Daardoor wordt een profes-
sionele identiteit opgedrongen die afwijkt van de 
identiteit die groeit vanuit de dagelijkse persoonlijke 
onderwijservaringen, de omgang met leerlingen en 
collega’s. Een professionele leerkracht is iemand die 
efficiënt werkt, de voorop gestelde doelen op een 
effectieve manier realiseert en erin slaagt de resulta-
ten duidelijk te verantwoorden. Hier is sprake van 
‘management professionalisme’. Een leerkracht die 
probeert alle regels te volgen, moet echter ook, en 
misschien vooral, iemand zijn die leerlingen kan mo-
tiveren en op een enthousiaste manier begeleidt in 
het ontdekken van de waarde en de betekenis van 
de leerinhoud (pedagogisch professionalisme). We 
creëren tegenwoordig in het onderwijs een hiërar-
chische piramidale structuur, terwijl tegenwoordig 
in heel wat bedrijven op een verantwoorde manier 

gezocht wordt naar horizontaal management. De 
kans op een functionele implementatie van een ver-
nieuwing wordt groter als er permanent overleg is 
tussen alle betrokkenen (Muckenthaler, Tillmann, 
Weiss & Kiel (2020)). Nieuwe, bruikbare kennis ver-
werven en het opzetten van nieuwe activiteiten in 
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de klas verlopen beter als dit gebeurt in de context 
van samenwerking tussen leerkrachten (Borko, 
2004). Dit is enigszins tegengesteld aan de structu-
ren en activiteiten die vanuit het onderwijsbeleid 
worden voorgesteld. Het is bijzonder moeilijk voor 
externe structuren om bepaalde vormen van sa-
menwerking binnen scholen of scholengemeen-
schappen op te leggen. Of en hoe er wordt samen-
gewerkt binnen het team, wordt veeleer bepaald 
door de bestaande schoolcultuur.

Anderzijds stellen we vast dat de nieuwe eindter-
men voor het secundair onderwijs (bijv. in de twee-
de graad) in hun omschrijving ‘inspirerend’ kunnen 
werken. Deze eindtermen worden opsommend uit-
voerig omschreven en bieden heel wat uitdagingen 
voor het zoeken naar een praktijkgerichte aanpak. 
Nemen we als illustratie: ‘Leercompetenties met 
inbegrip van onderzoekcompetenties, innovatie-
denken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch 
denken, informatieverwerking en samenwerken.’ 
Daaronder volgt dan: ‘Zichzelf als lerende begrijpen 
en positioneren ten aanzien van leren in het alge-
meen en van specifieke leerdomeinen.’ Het is van-
zelfsprekend dat het tegenwoordig noodzakelijk is 
om in een maatschappij, waar op diverse manieren 
informatie aangeboden wordt en verzameld kan 
worden, over vaardigheden te beschikken om de in-

houd kritisch te beoordelen en ook zichzelf te leren 
evalueren hoe men met die informatie omgaat. De 
omschrijvingen die volgen op hierboven gegeven al-
gemene omschrijvingen, zijn inhoudelijk interessant 
en bieden voor elk vak een basis voor zinvolle activi-
teiten in de klas. Zo is er sprake van: ‘leerlingen leren 
hun eigen leerstrategieën analyseren – algemeen, 
of ten aanzien van een vak’. Het ontwikkelen van 
zgn. metacognitieve vaardigheden is een thema dat 
reeds lang in onderwijspsychologisch onderzoek 
aan bod komt (De Corte, 2000). Maar wellicht is 
het voorlopig een illusie te veronderstellen dat elke 
leerkracht voldoende mogelijkheden heeft om die 
noodzakelijke verwachtingen om te zetten in effi-
ciënte leeractiviteiten. Een lokaal aangepaste bege-
leiding van scholen en leerkrachten is noodzakelijk.

ONDERWIJSVERNIEUWING OP 
MICRONIVEAU

BEGRIJPEND LEZEN EXEMPLARISCH BEKEKEN: 

ONDERZOEK EN KLASACTIVITEITEN

Recent werd in de pers aandacht besteed aan de re-
sultaten in het basisonderwijs op de internationale 
toets voor begrijpend lezen (PIRLS 2016). En deze 
resultaten hebben aanleiding gegeven tot vervolg-
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onderzoek. De toenmalige minister van Onderwijs 
Crevits heeft destijds de Taalraad Begrijpend Lezen 
opgericht om in samenwerking met Nederland het 
begrijpend lezen te ondersteunen. In een boeiend, 
lezenswaardig en uitvoerig gedocumenteerd rap-
port (Tielemans, Vanlaar, Van Damme & De Fraine, 
2019) wordt een overzicht gegeven van de resulta-
ten op PIRLS in 2006 en 2016. Op een genuanceerde 
manier wordt de werkwijze van dit onderzoek voor-
gesteld, worden een aantal misvattingen weerlegd, 
worden de resultaten van de leerlingenvragenlijst 
voorgesteld, alsook de resultaten van de oudervra-
genlijst. De onderzoekers wijzen er wel op dat de 
kwaliteit van een onderwijssysteem niet kan afge-
meten worden aan de hand van één criterium (hier: 
begrijpend lezen in het 4de leerjaar). Er is nood aan 
een breed instrumentarium bij het beoordelen van 
onderwijskwaliteit en voor het voeren van een on-
derbouwd onderwijsbeleid (p.8).

Op de website van het Vlaamse Talenplatform is er 
een interessant verslag te vinden van een hoorzitting 
van de Commissie voor Onderwijs (03.03.2020) waar 
een ‘Talenplan’ met aandachtspunten en aanbeve-
lingen wordt voorgesteld. Een eerste aandachtspunt 
betreft de noodzaak om taalleraren gericht te onder-
steunen. Taalleraren zeggen zelf dat ze onvoldoende 
gesteund worden door klassenraden en directies 
en dat aan tekorten op taalvakken niet altijd veel 
gewicht wordt gegeven. Met andere woorden, het 
gaat niet alleen om een ‘individuele’ verantwoorde-
lijkheid, maar er zijn altijd maatregelen nodig van-
uit het schoolbeleid. Of nog, bij het opzetten van 
activiteiten met het oog op het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs is het altijd noodzake-
lijk te werken aan een functionele interactie tussen 
individuele leerkrachten en de context waarin ze 
werken. Tijdens klassenraden voldoende aandacht 
besteden aan positieve en minder goede resultaten 
op taalexamens biedt een basis om in gezamenlijk 
overleg naar oplossingen te zoeken en deze samen 
uit te proberen. Verder merken de leerkrachten op 
dat ze zich wel willen bijscholen en nood hebben 
aan inhoudelijke, vakdidactische en vakinhoudelijke 
professionalisering, maar dat de tijd en de middelen 
hiervoor ontbreken. Volgens hen moet er structu-

reel ruimte komen voor professionalisering in de 
opdrachten van leerkrachten. Professionalisering op 
microniveau is een essentiële activiteit bij het im-
plementeren van een nieuwe didactische aanpak. 
Systematische verslaggeving vanuit de scholen over 
hoe ze de implementatie van een nieuwe methode 
(of nieuwe activiteiten in de taallessen) hebben aan-
gepakt, hoe ze hebben samengewerkt binnen een 
vakgroep, hoe ze met de pedagogische begeleiding 
hebben samengewerkt en hoe ze de resultaten bij 
de leerlingen hebben vastgesteld, biedt waardevolle 
informatie voor de beleidsmakers die verantwoor-
delijk zijn voor onderwijsvernieuwing. Dergelijke 
concrete verslaggeving vanuit de dagelijkse praktijk, 
niet door onderzoekers maar door de leerkrachten 
zelf, missen we in Vlaanderen. Of om het met de 
woorden van Darling-Hammond (1990) te om-
schrijven: ‘Instructional policy into practice: the po-
wer of the bottom over the top’. Meer invloed van 
‘beneden’ naar ‘boven’ is noodzakelijk.

Een tweede aandachtspunt betreft de noodzaak om 
een systematische monitoring van het taalonderwijs 
op te zetten. Systematisch monitoren van talenken-
nis en de vaardigheden van leerlingen doorheen de 
schoolloopbaan is essentieel. Men wil duidelijkheid 
over de vooruitgang van de leerlingen en precieze 
gegevens over bepaalde lacunes met het oog op 
gepaste remediëring. Welke vorm deze monitoring 
aanneemt, moet samen met alle onderwijsactoren 
worden bepaald, zodat de gedragenheid van een 
dergelijke grootschalige ingreep maximaal is. Leer-
krachten zijn blijkbaar niet op de eerste plaats ge-
interesseerd in een ‘rangschikking van leerlingen’. Ze 
willen data die het mogelijk maken hun onderwijs 
gericht aan te passen en toetsen die toelaten de ef-
fecten van hun (nieuwe) aanpak te evalueren.

De PIRLS-resultaten leiden dus tot de vraag: wat is 
goed leesonderwijs? Thoni Houtveen heeft twee 
schoolverbeteringsprojecten uitgewerkt en toege-
past in Nederland. Ook Vlaamse schoolbegeleiders 
en scholen, op voorstel van professor emeritus Jan 
Van Damme, hebben aan die projecten meegewerkt 
(Houtveen & Van Damme, 2019-2020). Beide pro-
jecten zijn ontwikkeld aan de Hogeschool Utrecht. 



14

NIEUWS UIT DE ONDERZOEKSWERELD | Onderwijsvernieuwing: van macro naar micro en omgekeerd

Het betreft LIST, dat staat voor Leesinterventie-pro-
ject voor Scholen met een Totaalaanpak, en DENK!, 
dat zich richt op begrijpend lezen (zie Houtveen, 
2018; zie ook Gobyn, Merchie, e.a., s.d.).

Houtveen en Van Damme (2019-2020) geven een 
duidelijk overzicht van de manier waarop beide 
projecten concreet in de klas kunnen worden uit-
gewerkt. Een overzicht van de concrete activitei-
ten en stappen werkt motiverend voor scholen en 
leerkrachten die de kwaliteit van aanvankelijk en 
begrijpend lezen willen verbeteren. Dit aanbod is 
van een totaal andere aard dan het formuleren (en 
herformuleren) van eindtermen en leerplandoelen. 
Het gaat om een aanbod, gebaseerd op degelijk on-
derzoek over lezen, dat onmiddellijk aansluit bij het 
microniveau. En er is ook aandacht voor een aantal 
contextfactoren.

Vlaamse begeleiders uit verschillende onderwijsnet-
ten hebben geparticipeerd aan dit schoolverbete-
ringsproject om het te implementeren in het 
Vlaamse onderwijs. Uit de ervaringen bleek dat het 
implementeren geen gemakkelijke zaak was. Leraren 
moesten intensief bijgeschoold worden, in sommi-
ge scholen moesten boeken aangekocht worden, de 
onderwijstijd moest worden herschikt, lessenroos-
ters aangepast en de klassenindeling moest op som-
mige momenten worden doorbroken. Maar een 
goede implementatie van de projecten leidde tot 
een duidelijke verbetering van de prestaties van de 
leerlingen, vooral bij zwakke presteerders (Hout-
veen & Van Damme, 2019-2020, p.272).

Hierbij aansluitend is het interessant de waarde 
van de vaak gehanteerde strategie ‘overdracht van 
in de praktijk ontwikkelde good practices’ te bekij-
ken. ‘Good practices’ kunnen helpen: er is nu een-
maal materiaal nodig om te onderwijzen. Maar het 
aangeboden materiaal biedt niet altijd de garantie 
voor een efficiënte implementatie. Fundamenteel 
gaat het immers om het doorleven van het gebruik 
van het materiaal en het geven van betekenis aan 
de ervaringen die een leerkracht opdoet. Het gaat 
om het ‘zelf doorleven’ van het gebruik. Reflectie is 
daarbij noodzakelijk. Indien het gaat om het een-
voudig overnemen zonder het proces van beteke-
nisgeving en dus zonder veranderen van opvattin-
gen, zal er meestal sprake zijn van oppervlakkige en 
tijdelijke toepassingen (d.i. de zichtbare aspecten 
van het gebruik zullen een tijdje aanwezig zijn). We 
moeten vermijden dat zgn. ‘good practices’ boekjes 
worden die slaafs kunnen worden gebruikt. In dit 
geval is reflectie over de eigen praktijk en overleg 
met collega’s niet meer nodig (Rikkerink & Ver-
beeten, 2011). Zoals een arts een ‘geneesmiddel’ 
voorschrijft, kan een leerkracht aan de leerlingen 
een paar invulblaadjes aanbieden en vragen enkele 
woorden in te vullen.

VERBETERING ONDERWIJS OP 
MICRONIVEAU

Uit dit alles blijkt dat verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs altijd inhoudt dat er gericht 
gewerkt wordt op het microniveau en de nodi-
ge aandacht wordt besteed aan medebepalende 
contextfactoren. Beleid uitdrukken in eindtermen 
en nieuwe leerpannen blijft uiteraard noodzakelijk, 
maar het realiseren van deze leerplannen is niet 
mogelijk zonder heel expliciete aandacht voor het 
microniveau. Om dit argument te verduidelijken en 
te ondersteunen is het o.i. noodzakelijk dat er door 
leerkrachten en directies concrete beschrijvingen ge-
maakt worden van de activiteiten die ertoe hebben 
geleid dat een verbeteringsproject leidde tot de 
verwachte resultaten. In samenwerking met de pe-
dagogische begeleiding is het mogelijk dat scholen 
hun ‘vernieuwingsverhaal’ aan collega’s, maar ook 

BELEID UITDRUKKEN IN EINDTERMEN 

EN NIEUWE LEERPANNEN BLIJFT 

UITERAARD NOODZAKELIJK, 

MAAR HET REALISEREN VAN DEZE 

LEERPLANNEN IS NIET MOGELIJK 

ZONDER HEEL EXPLICIETE AANDACHT 

VOOR HET MICRONIVEAU.
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aan een ruimer publiek presenteren (Pedagogische 
Begeleiding, 2020). Er moet vermeden worden dat 
in de pers alleen aandacht wordt besteed aan ‘resul-
taten’. De pers moet o.i. open staan voor concrete, 
specifieke activiteiten die gepaard gaan met werken 
aan de verbetering van het onderwijs. Meestal wor-
den we overdonderd door titels in de pers met de 
mededeling dat de kwaliteit van het Vlaamse on-
derwijs steeds zwakker wordt. Aandacht voor de 
dagelijkse concrete gang van zaken in de klas en op 
schoolniveau is uiteindelijk veel belangrijker dan de 
soms wat abstracte discussies over eindtermen en 
nieuwe leerplannen.

Hoger hebben we gewezen op eindtermen voor 
de tweede graad, waarbij zeer expliciet wordt ver-
wezen naar het belang van zelfstandig leren. Een 
belangrijk doel is: ‘Zichzelf als lerende begrijpen en 
positioneren ten aanzien van leren in het algemeen 
en van specifieke leerdomeinen’. In een goed gedo-
cumenteerd overzicht wijst De Corte (2019) erop 
dat sinds het einde van de 20ste eeuw meer onder-
zoek opgezet werd waarin de relatie tussen leren 
(leerprocessen) en de verbetering van de onderwij-
spraktijk centraal staat. Dit onderzoek is er op ge-
richt het leerproces bij de leerlingen in praktische 
situaties (klassen, laboratoria, werkplaatsen …) door 
te lichten met het oog op een optimalisering van 
de onderwijspraktijk. Dit sluit aan bij de vaststelling 
dat de huidige generatie jongeren zullen terechtko-
men in een maatschappij waarin permanent leren 
noodzakelijk zal zijn gezien de verwachtingen i.v.m. 
kritisch denken, complexe problemen oplossen, cre-
atieve oplossingen ontwikkelen, het persoonlijke 
leerproces evalueren, de professionele ontwikkeling 
in eigen handen nemen en over dat alles duidelijk 
communiceren. Dit alles opnemen in de eindter-
men en leerplandoelen is een goede zaak. Daarom 
wordt er in het onderwijs momenteel aandacht 
besteed aan ‘leren leren’ (self-regulated learning). 
Persoonlijk aangepaste leerstrategieën leren kiezen, 
deze efficiënt hanteren, persoonlijk beoordelen van 
resultaten en kritisch reflecteren zijn vaardigheden 
die in de huidige complexe maatschappij absoluut 
noodzakelijk zijn. De Corte (2019) vat het zo samen: 
‘Learning scientists discovered also the objectives, 

namely the need for a shift from the traditional 
focus of learning and teaching on the transition 
of (surface) knowledge, toward the acquisition of 
deep conceptual knowledge and learning and thin-
king skills’ (p.33). Onderwijzen is m.a.w. meer dan 
kennis ‘doorgeven’. Er moet meer aandacht worden 
besteed aan het expliciet aanleren van denkstrate-
gieën en zelfreflectie. Er werden en worden dan ook 
programma’s en concreet materiaal ontwikkeld om 
op een directe wijze het verloop van het leerpro-
ces te beïnvloeden (De Corte, Verschaffel & Op ’t 
Eynde, 2000). Uit onderzoek, zowel bij kleuters als 
bij leerlingen van het basisonderwijs en het secun-
dair onderwijs, blijkt dat de toepassing van derge-
lijke programma’s leidt tot betere resultaten. Even 
vermelden dat het ondervinden van succes door de 
leerlingen zelf – ‘ik slaag er nu in de juiste oplossing 
te vinden’ – emotioneel leidt tot een positief gevoel 
dat ook motiverend werkt (De Corte, Verschaffel & 
Op ’t Eynde, 2000).

Zelfstandig ‘leren leren’ bestaat uit drie componen-
ten:
(a) metacognitieve vaardigheden (plannen, stap-

pen volgen bij het oplossen van een probleem 
en zelfevaluatie): de leerling organiseert zijn ei-
gen leren;

(b) cognitieve vaardigheden: het gebruik van leer-
strategieën om informatie op te nemen, te ge-
bruiken, te ordenen, te memoriseren, samen-
vatten en zelf voorbeelden ontwikkelen;

(c) motivatie: gevoelens die gepaard gaan bij het 
persoonlijk nemen van initiatieven om een 
probleem te analyseren en gevoelens bij het 
ervaren van succes bij het voorstellen van de 
juiste oplossing (De Smul, Heirweg, e.a., 2019).

De Corte (2019) wijst erop dat de volgende kernac-
tiviteiten kunnen leiden tot betere prestaties:

 � begrijpen: wat is het probleem dat we moeten 
oplossen? Doelen worden vooropgesteld;

 � connectie: is het probleem gelijk aan of verschil-
lend van de problemen die we al eerder hebben 
opgelost?;

 � strategieën: welke aanpak is hier aangewezen en 
waarom? De aanpak plannen is noodzakelijk, 
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maar even belangrijk is de controle bij de uitvoe-
ring van de oplossing (monitoring);

 � evaluatie: is dit nu de juiste oplossing? Is er een 
andere manier om tot een oplossing te komen 
mogelijk? Waarom zit ik vast? Hoe kan ik dit 
verklaren? Reflectie is m.a.w. een essentieel on-
derdeel van het gehele proces (zie ook: De Smul, 
Heirweg, Devos & Van keer, 2018).

Elke kernactiviteit kan gerealiseerd worden via diver-
se concrete acties. Het is de bedoeling dat de leer-
kracht aanvankelijk dat proces expliciet begeleidt 
(door bijvoorbeeld zelf uitdrukkelijk bepaalde acti-
viteiten te formuleren en te demonstreren) en dat 
de leerlingen dit na verloop van tijd (relatief) zelf-
standig uitvoeren (voor een interessante beschrij-
ving, zie: Depaepe, De Corte & Verschaffel, 2007).

Er bestaat instructiemateriaal om deze aanpak te 
implementeren (zie: De Groof, Donche & Van Pe-
tegem, s.d.). Er is ook de vaststelling dat het zoeken 
naar een evenwicht tussen directe instructie en het 
bevorderen van zelfstandig leren bij leerlingen geen 
eenvoudige opdracht is. Uit onderzoek blijkt dat 
leerkrachten problemen ervaren bij het toepassen 
van strategieën die gericht zijn op zelfstandig leren 
(vooral bij het aanbrengen van meta-cognitieve ac-
tiviteiten), zelfs als er ondersteuning is vanuit een 
handboek met concrete suggesties. Uit onderzoek 
blijkt dat er tussen leerkrachten duidelijke verschil-
len zijn in het gebruik en het toepassen van heuris-
tieken en het expliciet aanbrengen van oplossings-
vaardigheden (Depaepe, De Corte & Verschaffel, 
2007).

De implementatie van zelfstandig leren in de klas 
impliceert een herdefinitie van de rol van de leer-
kracht, vermits er meer verantwoordelijkheid en 
controle wordt gegeven aan de leerlingen voor hun 
persoonlijk leren. De leerkracht wordt een coach. 
Dit houdt echter niet in dat verantwoordelijkheid 
voor de implementatie uitsluitend bij de individu-
ele leerkracht moet worden gelegd. Uit onderzoek 
blijkt duidelijk dat belangrijke factoren op het 
mesoniveau een invloed hebben. De implemen-
tatie wordt bevorderd als ‘leren leren’ een gekend 

en aanvaard deel uitmaakt van de schoolvisie over 
kwaliteitsvol onderwijs. Ook is er samenwerking 
noodzakelijk binnen het team om de samen vastge-
legde activiteiten in de klas te realiseren en de visie 
over ‘leren leren’ concreet uit te werken. Verder is 
een permanente communicatie, zowel formeel als 
informeel, noodzakelijk. Persoonlijke ervaringen, po-
sitieve maar ook negatieve, zijn onderwerp van ge-
sprek. De professionele ontwikkeling van het team is 
m.a.w. ingebouwd in het dagelijkse leven op school. 
De directeur /directrice heeft een belangrijke ver-
antwoordelijkheid. Specifieke feedback – aanslui-
tend bij het doel en de activiteiten die werden afge-
sproken – door de directeur is een belangrijke factor 
voor het implementeren van activiteiten die ‘leren 
leren’ bij de leerlingen bevordert. Hij/zij creëert mo-
gelijkheden voor overleg; zorgt ervoor dat uitwisse-
ling van ervaringen vanzelfsprekend wordt en dat er 
bijvoorbeeld wekelijks overleg is waardoor reflectie 
a.h.w. een onderdeel wordt van het professionele 
leven op school. Dit alles leidt tot een gedeelde ver-
antwoordelijkheid voor het realiseren van boeiende 
activiteiten in de klassen en leidt tot een persoonlij-
ke en positieve beleving van een centraal doel van 
de schoolvisie (De Smul, Heirweg, e.a., 2019).

ONDERWIJSVERNIEUWING IN DE DAGELIJKSE 

PRAKTIJK

Uit wat hierboven voorgesteld werd (begrijpend le-
zen, het begeleiden van zelfstandig leren), blijkt dat 
er heel wat data, inspirerend onderzoek en bronnen 
beschikbaar zijn voor leerkrachten en begeleiders. 
Maar ook dat het noodzakelijk is om altijd de vraag 
te stellen op welke wijze gebruik wordt gemaakt 
van deze diverse bronnen. En ook in welke mate en 
hoe die bronnen invloed hebben op de dagelijk-
se onderwijspraktijk door het gebruik ervan. Ook 
daarover is heel wat literatuur beschikbaar. Het is 
niet eenvoudig de resultaten over onderzoek van 
‘gebruik’ samen te vatten. ‘Gebruik’ moet breed 
geïnterpreteerd worden, namelijk veranderingen in 
het gedrag van leerkrachten en gebruik van inhou-
den, middelen en procedures die in de vernieuwing 
aanwezig zijn. Daarbij gebiedt de realiteit te aan-
vaarden dat er altijd sprake is van ‘aanvaardbare’ en 
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‘niet aanvaardbare’ variaties in gebruik. Maar even 
essentieel zijn veranderingen in de ‘opvattingen’ van 
de leerkrachten en de internalisering van het on-
derwijsconcept onderliggend aan de vernieuwing. 
Rikkerink en Verbeeten (2011) hebben het over het 
‘interne werkmodel’, wat een bredere omschrijving 
is dan ‘opvattingen’. ‘Het eigen werkmodel is in de 
loop van de tijd opgebouwd uit eerdere opgedane 
kennis en ervaringen, is beïnvloed door geïnstituti-
onaliseerde beelden in de maatschappelijke om-
geving (collega’s, kranten, overige media) en is ver-
bonden met wat men de persoonlijke professionele 
identiteit noemt. Interne werkmodellen of mentale 
modellen zijn lastig te veranderen juist vanwege het 
feit dat er een cumulatief proces aan de grondslag 
heeft gelegen dat heeft geleid tot een stabiel beeld 
van de onderwijswerkelijkheid. Dat houdt ook in 
dat nieuwe informatie een persoonlijke betekenis 
krijgt in termen van het bestaande model’. (Rikke-
rink & Verbeeten, 2011, p. 221). Ook wordt steeds 
duidelijker dat niet alle betrokken leerkrachten (en 
directies) ingaan op de mogelijkheden die in diver-
se bronnen worden aangeboden en dat er sprake is 
van ‘gedeeltelijk’ gebruik, van gebruik dat zeer divers 
is, van gebruik dat na verloop van tijd teruggaat naar 
de vroegere situatie enz.

Zoals reeds opgemerkt, is er momenteel te weinig 
aandacht voor het perspectief van allen die dagelijks 
en direct betrokken zijn bij een vernieuwing en voor 
de kenmerken van de context waarin ze moeten 
functioneren. Er is weinig aandacht voor factoren die 
leerkrachten en teams motiveren om vernieuwend 
te werken. Expliciet ervaren van goede resultaten bij 
leerlingen (persoonlijke doelmatigheid: ‘Ik slaag erin 
leerlingen naar goede resultaten te leiden’), ervaren 
van een bevestiging van de persoonlijke aanpak van 
leerinhouden (intern werkmodel: ‘Het is duidelijk, 
mijn aanpak bij de bespreking van vraagstukken is 
de juiste’), ervaren van positieve reacties van leer-
lingen en mogelijkheden hebben om goede relaties 
op te bouwen met leerlingen, ervaren van positieve 
opmerkingen van ouders enz. hebben een duidelij-
ke invloed (Spilt, Koomen & Thijs, 2011). Aandacht 
hebben voor deze en andere factoren is essentieel 
bij het ondersteunen van leerkrachten die gecon-

fronteerd worden met nieuwe verwachtingen en 
algemeen geformuleerde opdrachten. Fullan (2007) 
formuleert het expliciet: ‘voorgestelde vernieuwin-
gen zullen slagen, als men de individuele leerkrach-
ten en het team motiveert’ (p.32). Ondersteuning 
gericht op het motiveren van leerkrachten is m.a.w. 
altijd noodzakelijk.

Er is dus aandacht nodig voor de samenwerking 
binnen het team. Dit heeft een sterke invloed op de 
kansen voor de implementatie van een vernieu-
wing. Aandacht voor de context waarin leerkrach-
ten en de directie dagelijks moeten functioneren, is 
belangrijk. Micropolitieke factoren hebben een gro-
te invloed op de mogelijkheden tot vernieuwing en 
op het uiteindelijke resultaat. De niet uitgesproken 
opvattingen over essentiële taken van het onderwijs 
binnen een lerarenteam en de al dan niet uitgespro-
ken spanningen tussen de verschillende opvattin-
gen bij de leden van een team, bepalen in grote 
mate hoe teams en scholen reageren op beleids-
voorstellen (Vandenberghe, 2014, p.210-211).

De school (als organisatie) of een groep leerkrach-
ten moeten inderdaad ook systematisch onder-
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steund worden. Er is de duidelijke vaststelling dat 
deelname van de schoolleiding aan activiteiten ter 
ondersteuning van de leerkrachten noodzakelijk is. 
Dit kan gaan om formele leiders (schoolleiders, af-
delingshoofden, voorzitters van vakgroepen …) of 
informele leiders (leerkrachten die als ‘early adop-
ters’ het heft in handen nemen en als zodanig aan-
vaard worden door de collega’s). De rol van deze 
formele en informele leiders is dubbel. Enerzijds ge-
ven ze feedback op activiteiten die binnen de school 
ontwikkeld worden. Ze maken duidelijk dat wat 
(voorlopig) gerealiseerd wordt, beantwoordt aan de 
bedoelingen van de vernieuwing. Anderzijds geven 
ze feedforward door te wijzen op andere mogelijk-
heden en alternatieve activiteiten. Op deze manier 
sturen ze de realisatie van de vernieuwing, maar 
door deel te nemen aan de activiteiten zijn ze ook 
op de hoogte van de mogelijkheden en de grenzen 
van de groep leerkrachten die ze begeleiden.

NOOD AAN NIEUWE BRONNEN

Continue verandering, kleinschalig, bottom-up, per-
manent en improviserend doet zich steeds meer 

voor. Uitdrukkelijke aandacht voor een perspectief 
van permanente opbouwende vernieuwing, reke-
ning houdend met de lokale context, is noodzake-
lijk (Kondakci, 2020). Om deze ontwikkeling te be-
grijpen met het oog op een inspirerende visie over 
onderwijsvernieuwing is er nood aan informatie die 
niet alleen de vorm aanneemt van de bronnen die 
hierboven aan bod zijn gekomen. Er is nood aan 
bronnen waarin op een concrete en duidelijke wijze 
herkenbare informatie wordt geboden over wat zich 
dagelijks voordoet in de klassen, in het team en in 
de school. Een dergelijke beschrijving geeft aanlei-
ding tot een vorm van identificatie met diegenen 
die het verhaal neerschrijven. Dit bevordert de mo-
tivatie om ook tot acties over te gaan. Immers: ‘Wat 
zij kunnen, kunnen wij ook.’ De concrete beschrij-
ving van de complexe interactie tussen micro- en 
mesoniveau biedt veel mogelijkheden om imple-
mentatie van nieuwe activiteiten te begrijpen en te 
gebruiken als steun bij leerkrachten en scholen die 
een vernieuwing plannen. Vandaar ons voorstel om 
teams de kans te geven, gebruik makend van een 
bepaald kader, een beschrijving ter beschikking te 
stellen van collega’s over de manier waarop ze erin 
geslaagd zijn een specifieke vernieuwing vorm te 
geven. Dergelijke realistische beschrijvingen zullen 
ongetwijfeld motiverend werken omwille van de 
‘herkenbaarheid’. Maar ook inspirerend, omdat de 
informatie aangeboden wordt door collega’s die er-
varen worden als betrouwbare bronnen, en waarbij 
erkend wordt dat ze informatie geven vanuit een 
praktische situatie die inderdaad herkenbaar is.

In een beschrijvingskader kan er bijvoorbeeld infor-
matie gedeeld worden over: wat was de aanleiding; 
wat waren de eerste reacties; hoe verliep de beslis-
sing om te starten; hoe kwamen de eerste concrete 
afspraken tot stand; wat waren de eerste moeilijk-
heden; hoe werden die aangepakt; hoe werden de 
eerste resultaten geanalyseerd en geëvalueerd; welke 
externe hulp werd aangeboden; waren er vanwege 
bepaalde teamleden onverwachte reacties en hoe 
werd hierop gereageerd; welke specifieke acties van 
de directeur/directrice waren belangrijk, enz. Derge-
lijke beschrijvingen bieden zeer waardevolle infor-
matie die de andere noodzakelijke data en externe 
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bronnen aanvullen. Het is o.i. een werkbaar middel 
om de weg tussen macroniveau en meso- en mi-
croniveau open te stellen en concrete vernieuwings-

activiteiten voor iedereen beschikbaar te stellen. En 
wellicht wordt daardoor de weg tussen macro- en 
microniveau minder moeilijk te bewandelen.
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Schoolleider aan het woord 

Daniel De Block (55) komt niet uit het Daniel De Block (55) komt niet uit het 
onderwijs. Hij was een tijdlang directeur onderwijs. Hij was een tijdlang directeur 
van Sensoa, vakbondssecretaris en inter-van Sensoa, vakbondssecretaris en inter-
professioneel diensthoofd bij het ABVV, professioneel diensthoofd bij het ABVV, 
regionaal directeur van Partena en coör-regionaal directeur van Partena en coör-
dinator in de Volkshogeschool Elcker-Ik dinator in de Volkshogeschool Elcker-Ik 
in Gent. Met een masterdiploma in de in Gent. Met een masterdiploma in de 
vergelijkende cultuurwetenschappen, een vergelijkende cultuurwetenschappen, een 
diploma maatschappelijk werk en een diploma maatschappelijk werk en een 
pedagogisch bekwaamheidsdiploma werd pedagogisch bekwaamheidsdiploma werd 
hij in 2004 directeur in het Pedagogisch hij in 2004 directeur in het Pedagogisch 
Centrum Wagenschot (type 3). Even later Centrum Wagenschot (type 3). Even later 
kwam hij in dienst van het Stedelijk On-kwam hij in dienst van het Stedelijk On-
derwijs Gent, eerst als coördinator deel-derwijs Gent, eerst als coördinator deel-
tijds onderwijs, nadien als directeur van tijds onderwijs, nadien als directeur van 

het GITO en later van het CLW. Momen-het GITO en later van het CLW. Momen-
teel is Daniel directeur van Het Spectrum teel is Daniel directeur van Het Spectrum 
Gent. Hij maakte een tussenstap naar Gent. Hij maakte een tussenstap naar 
het CLB van de VGC (Vlaamse Gemeen-het CLB van de VGC (Vlaamse Gemeen-
schapscommissie) in Brussel. Zijn erva-schapscommissie) in Brussel. Zijn erva-
ringen als trainer en consultant destijds in ringen als trainer en consultant destijds in 
de sociale economie, speci� ek de relatie de sociale economie, speci� ek de relatie 
onderwijs-arbeid, komen hem nu van pas onderwijs-arbeid, komen hem nu van pas 
in de school die hij met enthousiasme in de school die hij met enthousiasme 
leidt sinds 2014.leidt sinds 2014.

Pleiten voor gelijke kansen vormt een rode Pleiten voor gelijke kansen vormt een rode 
draad in zijn leven. Het belang ervan heeft draad in zijn leven. Het belang ervan heeft 
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Impuls sprak met Daniel De Block
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HET SPECTRUM GENT – OKAN IN EEN GROOTSTEDELIJKE CONTEXT

Multiculturalisme zit in het DNA van de school, zeker in de OKAN-vestiging waar Daniel samen met zijn team van 
ca. 45 collega’s de schoolmakers zijn. 90 % van de leerlingen tikken aan op één of meer Onderwijskansarmoede in-
dicatoren (OKI – bijna 60% ervan op 3/4 of 4/4 OKI). Maar naast de 90 % komt een grote groep leerlingen niet in 
aanmerking voor omkadering. Toch kennen ze dezelfde problematieken, inclusief zorgvragen. Een OKAN-traject van 
een schooljaar volstaat niet om taalbarrières en gekwetste of afwezige schoolloopbanen om te buigen in kansen om 
aan het reguliere onderwijs deel te nemen. En toch heeft de school als missie om innovatief te zijn vanuit een grote, 
sociale bewogenheid en de kennis van een meerzijdig culturele context. De school remedieert systematisch wat niet 
spontaan of automatisch kan vanuit een zeer beladen rugzak, vaak gecombineerd met een afwezige omkadering en 
motivatie vanuit hun (soms ontbrekende) sociale context en een onbestaande of gebroken schoolloopbaan.

HEBBEN ALLE OKAN-LEERLINGEN WEL GELIJKE KANSEN?

GELIJKE KANSEN VANUIT EEN ONGELIJKE START

Het Spectrum: hoe treffend kan haar naam iets zeggen over 
de school! Het vraagt van een schoolleider specifieke inzich-
ten, kennis en skills naast didactisch-pedagogische vaardig-
heden die eigen zijn aan elke school. Ons doelpubliek kende 
de vorige jaren meer dan 70 verschillende nationaliteiten en 
bijna evenveel thuistalen. We zagen evoluties in de leer-
lingenkenmerken. Zo kennen we naast kinderen van poli-
tieke vluchtelingen (cf. de opkomst, bloei en terugval van 
IS) steeds meer leerlingen van economische vluchtelingen 
(o.m. door nieuwe vormen van arbeidsmigratie). Tijdens 
de hoogdagen van IS zag je mensen komen die vluchtten 
voor oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Het waren vaak 
hoogopgeleide ouders die hadden uitgemaakt dat het par-
cours dat ze hadden uitgestippeld in het thuisland stopte 
omwille van de oorlogen. Ze hebben voor hun kinderen 
een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. Naast de taalpro-
blematiek is er de cultuurschok die hen confronteert met 
andere normen en waarden dan in de culturele context van hun thuislanden. Integratie (of acculturatie) is naast Neder-
landse taalverwerving de tweede doelstelling van OKAN-onderwijs. Conflicterende normen en waarden leiden soms 
tot onderlinge beledigingen en discriminerende opmerkingen.

Een jaar OKAN (in werkelijkheid 8 tot 9 maanden) is eigenlijk niet voldoende om beide doelstellingen optimaal te be-
reiken. De aanpak van de taalproblematiek, inclusief de schooltaalverwerving en nadien het vakjargon, blijven – naast 
de acculturatie – voor de meesten vele jaren een drempel voor leren.

De instroom van kinderen van economische en politieke vluchtelingen op onze school dwingt ons tot andere be-
leidsopties wat organisatie en begeleiding betreft. Deze kinderen komen hier vaker dan gedacht via mensenhandel of 
-smokkel aan, alleen of in groep, met onverwerkte trauma’s bij velen.

INTEGRATIE (OF ACCULTURATIE) 

IS NAAST NEDERLANDSE 

TAALVERWERVING DE TWEEDE 

DOELSTELLING VAN OKAN-

ONDERWIJS. CONFLICTERENDE 

NORMEN EN WAARDEN LEIDEN SOMS 

TOT ONDERLINGE BELEDIGINGEN EN 

DISCRIMINERENDE OPMERKINGEN.
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Bij kinderen van economische vluchtelingen zien we vaak andere verwachtingspatronen dan bij de politieke vluchte-
lingen. Arbeidsmigranten die werk hebben, werken heel vaak in het zwarte circuit of oefenen slecht betaalde jobs uit. 
Als er al een uitgesproken verwachtingspatroon is over de schoolloopbaan van hun kinderen, is er vaak geen tijd voor 
thuisondersteuning en -begeleiding door de meestal kortopgeleide ouders.

SUPERDIVERSITEIT, MULTIPROBLEMATIEK EN VERBLIJFSSTATUUT

Beide instromen kennen een zeer heterogene afkomst. Economische vluchtelingen (met sedert een paar jaren een 
meer significante instroom van onder meer de Balkanlanden en het vroegere Oost-Europa) komen naar België om-

dat ze vaak economisch niets te verliezen hebben in hun 
thuisland. Het is niet evident om jongeren te laten geloven 
in de maakbaarheid van hun eigen toekomst, in keuzevrij-
heid en groeikansen. Ze kenden in het thuisland vaak geen 
of een zeer gebrekkig onderwijstraject en sluiten hier niet 
automatisch aan bij trajectmogelijkheden. We ontmoe-
ten multiproblematiek die niet enkel met taalproblemen 
te maken heeft, maar evengoed met zichtbare aandoe-
ningen, handicaps of stoornissen waarvoor niemand ooit 
aandacht had. Dit maakt de afstand tot ‘leren’ nog groter. 
Sommige van deze kinderen hebben recht op specifieke 
ondersteuning en begeleiding. Dat kan echter niet omdat 
ze daarvoor geen statuut hebben: ze zitten vaak gevangen 
in ‘wachtperiodes’ of in de anonimiteit. We proberen dit 
tekort zelf op te vangen i.s.m. ons CLB, maar het feitelijke 
recht op ondersteuning blijft uit. Eigenlijk zouden meer-
dere leerlingen – al dan niet tijdelijk – een traject in het 

buitengewoon onderwijs moeten doorlopen om hen op korte of lange termijn te kunnen helpen. Samen met mijn 
team blijf ik echter tegenstander van het automatisch doorverwijzen naar het buso.

OMGAAN MET CULTURELE HANDREMMEN

Meer dan bij autochtone ouders overheerst in allochtone gemeenschappen een grote weerstand tegen het buiten-
gewoon onderwijs, hoe sterk je er ook de voordelen van tracht aan te tonen zoals ondersteuning door tolken en 
paramedici, kleinere klasgroepen, terugvallen op een uitgebreider netwerk van experten en specialisten …

Er heersen nog steeds (of opnieuw?) culturele hardnekkigheden. Ook als een OKAN-traject leidt naar het reguliere 
onderwijs staan die hardnekkigheden soms op de handrem om door te stromen. De laatste jaren kennen we een gro-
tere instroom van Afghaanse vluchtelingen, naast Noord-Afrikaanse nieuwkomers. Ze zitten vast in bepaalde, strakke 
rollenpatronen en verwachtingen, niet zelden een reden om af te haken in hun vervolgtraject. Cultureel (religieus) 
geïnspireerde standpunten stroken niet altijd met onze visie over bv. de gelijkheid tussen man en vrouw, waardoor 
meisjes geen mannelijke bewoners mogen verzorgen in een woonzorgcentrum. Vooral leerlingen die onbegeleid aan-
gekomen zijn in België of thuis weinig stimulerende en ondersteunende omkadering genieten, ervaren druk of sociale 
controle, ondanks het verwachtingspatroon of de ambitie van nogal wat leerlingen zelf.

HET IS NIET EVIDENT OM JONGEREN 
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We proberen als school in deze situaties het uitgestippelde rollenpatroon om te buigen – ook wanneer dat zelfopge-
legd is. Het feit dat sommige kinderen werden uitgehuwelijkt voor ze in Vlaanderen aankwamen, is hierin een bijko-
mende, bezwarende factor.

Uiteindelijk zijn deze vaststellingen en het daaruit voortvloei-
ende gedrag in strijd met het westerse perspectief van demo-
cratische waarden en normen. Als we het hebben over gelij-
ke kansen, dan moet je dit op alle vlakken nastreven. Hoewel 
we met alle collega’s hierop ingrijpen, is het heel moeilijk om 
die kinderen aan dit culturele carcan te onttrekken.

Het voelt aan als teruggeslagen worden in de tijd: vier de-
cennia geleden maakten we dit al eens scherp mee. Ik stel 
echter vast dat het discours daarrond harder wordt, zowel 
in de samenleving als op school, met een toenemende 
polarisering als gevolg. We moeten leraren blijven steunen 
die hierop ingaan, maar evengoed begrip tonen voor som-
migen die afhaken om die discussies te voeren omwille 
van een aangevoelde machteloosheid of onwil.

LEF ALS ANTWOORD OP WAT DE SCHOOL NODIG HEEFT?

Samen met vele anderen stel ik me de vraag of de invoering van een vak als LEF (Levensbeschouwing, Ethiek, Filosofie) 
als vervanging van de afzonderlijke levensbeschouwelijke vakken in onze schoolcontext een antwoord kan bieden op 
een aantal van onze vragen. Nu hebben we vaak geen zicht op wat in die levensbeschouwelijke vakken gegeven wordt, 
of en in welke mate de polariserende dynamiek afgebouwd of net gestimuleerd wordt. De polarisering tussen culturen 
komt volgens mijn leraren levensbeschouwelijke vakken in alle levensbeschouwingen tot uiting. De meeste collega’s 
zetten zich in om polariserende standpunten te proberen 
kaderen vanuit een breder maatschappelijk perspectief en 
door gebruik te maken van het juiste bronnenmateriaal.

Ik erken een begrijpelijke reactie van sommigen die hier-
mee stoppen bij herhaaldelijke tegenwerking: collega’s 
willen zware conflicten vermijden, zeker wanneer correct 
bronnenmateriaal indruist tegen populistische opvattin-
gen of interpretaties die van het internet gehaald worden. 
We zetten ons als team permanent in om doordacht weer-
werk te bieden als er denigrerende uitspraken over bepaal-
de groepen in de samenleving gemaakt worden.

EEN ONGEKWALIFICEERDE INSTROOM EN NIEUWE EINDTERMEN IN VLAANDEREN

Leraren willen lesgeven. Dit vergt naast agogische ook sterke didactische competenties. De nieuwe eindtermen zijn 
voor hen een uitdaging, anders dan in andere schoolcontexten. Inhoudelijk zijn de eindtermen westers opgevat. Voor 
leerlingen die geen voortraject gevolgd hebben, is het zaak om vooreerst de functionele taalkennis op een werkbaar 
niveau te brengen. Heel wat leerlingen komen uit culturen waarin zowel bepaalde inhouden als het hoog gegrepen 
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beheersingsniveau van de nieuwe eindtermen geen hoofdzaak zijn. In die culturen hoeven sommige inhouden niet; er 
wordt niet verwacht dat jongeren kritische vragen stellen, of abstract leren te denken over vragen als ‘hoe sta ik in het 
leven en hoe ga ik me als burger gedragen vanuit een zelfopgelegde verantwoordelijkheid.’

SKILLS DIE ERTOE DOEN ALS SCHOOLLEIDER

Om deze leerlingen te bieden wat ze nodig hebben, heb-
ben wij als leidinggevend team cultuurkennis en cultuur-
sensitiviteit nodig, o.a. om bepaalde confl icten te duiden 
vanuit hun context en leraren te adviseren. Je moet inzicht 
hebben in herkenbare dynamieken in cultuurgemengde 
klasgroepen en daarop inspelen door je te organiseren. 
Bij ons werken we o.a. via co-teaching, waarbij in de klas 
een aantal leerlingen voor extra uitleg of oefeningen apart 
genomen worden terwijl de les verdergaat. Naast tutoring 
werken we met buddy’s, studenten uit de hogescholen en 
universiteit die als buddy meegaan met een leerling tot in 

de thuissituatie. Ze proberen de ouders bij het leren te betrekken.

Het vraagt veel van ons team en soms dreigen sommigen te buigen onder de druk en de aangevoelde onmacht om 
bepaalde zaken te veranderen. Elke dag stel ik anderzijds vast dat ons team, vanuit een sterke betrokkenheid en zorg 
voor elkaar, erin slaagt om de motivatie hoog te houden.

Een dreamteam? Beslist!
f Luc De Man

Redactielid Impuls
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Indentikit

Stedelijk Lyceum Quellin, Antwerpen

Een lerend dorp in de stad
Na een muzikantenbestaan, een masteropleiding in de muziek en een masteropleiding in de cul-
tuurwetenschappen startte Tinne als educatief medewerker in het muziekinstrumentenmuse-
um in Brussel. Daarnaast gaf ze les in het DKO en gedurende 10 jaar gaf ze ook Nederlands aan 
anderstalige volwassenen. Daarna werd ze adviseur taalbeleid bij Atlas integratie en inburgering 
Antwerpen.

Het is wel fi jn om adviezen te geven, maar vanop de zijlijn bezig zijn motiveerde haar minder dan 
een trekkersrol op te nemen in een organisatie. Dat doet Tinne vanuit een engagement en idealis-
me om zin te geven aan iets. Dit kleurt ook de volgende stap in haar loopbaan: na een selectiepro-
cedure via een assessment voor de functie van directeur in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen 
kon ze vlug en veeleer onverwacht beginnen als directeur van het Stedelijk Lyceum Quellin, een 
school in de straat met die naam, met een 60-tal nationaliteiten en een 50-tal verschillende talen. 
De school kent naast een uitgesproken OKAN-werking (met een 300-tal leerlingen) een A-, een 
B-stroom met aansluitend ASO-studierichtingen met ca. 350 leerlingen.

Vernieuwend

Onze sense of urgency was: we moeten met de modernisering van start gaan en we hangen dat 
aan de kar van onze nieuwe visie. Een opportuniteit! En het verhaal is nog niet af, we hebben nog 
een 5-tal jaar te gaan…  
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De leraar als expert,  
editie 21ste eeuw

‘Wat doen we samen? Wat doen we individueel?

Tinne Avonds1, Luc De Man

VAN IDEALEN NAAR WERKBARE IDEEËN

Onze school zit in een proces waarbij de leerling 
meer en meer leerautonomie opneemt, meer ei-
genaar wordt van zijn leerproces. Dit leidde o.a. tot 
werkvormen via projectmatig en vakoverstijgend 
werken, keuzemodules en flexplekleren. Dit is het re-
sultaat van een intens, intern voorbereidingsproces.

Als beginnend directeur had ik een heel duidelijke 
visie over het veranderingsproces. We zouden het 
curriculum als een samenhangend verhaal brengen, 
niet via versnippering van een aantal thema’s over 
de vakken. Maar toen ik de school leerde kennen, 
zag ik ook de eigenheid van die school, zag ik al 
die persoonlijkheden voor mij in hun diversiteit. Ik 
herkende en erkende de eigenheid en eigenwaarde 
van elk personeelslid. Als je dan een andere manier 
van samenwerking wil realiseren, kan je niet anders 
dan in je aanpak en tempo te differentiëren. Net als 
je in een klas moet differentiëren, wil je elk teamlid 
meenemen. Ik ervaarde het belang van werken van-
uit vertrouwen, vanuit een luisterende houding, om 

van daaruit een verhaal te realiseren dat je samen 
schrijft. Ik besef dat ik omwille van mijn school-
leiderschap wel een bepalende rol heb op school, 
maar alle mensen rond mij op school zijn specialis-
ten in hun vakgebied. Je gaat best van daaruit het 
gesprek aan, vertrekkende vanuit een visie en de 
daarbij horende vraag: ‘in welke mate zien jullie dat 
al dan niet zitten?’, ‘wat doen we samen en wat doe 
je individueel?’

Ik prijs me gelukkig dat we als school behoorlijk au-
tonoom kunnen zijn als het op innoveren aankomt. 
Ik heb de innoveringsplannen wel besproken met 
mijn netwerkdirecteur, maar inhoudelijk verander-
de er daardoor niet veel aan onze uitgangspunten. 
Er was rugdekking.

EEN VISIE ONTWIKKEL JE, 
OPPORTUNITEITEN DOEN ZICH VOOR

Toen ik startte als schoolleider, wou ik de school 
nieuwe zuurstof geven. Het is mijn stijl om dat sa-
men met het team te doen. Maar ik botste op een 
soort moeheid ‘Moeten we weer aan een visie wer-
ken? We hebben dat de afgelopen jaren al gedaan. 
Dat belandt toch allemaal in de kast!’ En toch heb-
ben we het gedaan met een beleidsteam – niet met 
het hele team. Samen met een externe organisatie 
(EduNext, zie infra) hebben we een nieuwe visie ge-
schreven, gebaseerd op 4 pijlers, kritisch en creatief 
denken, ondernemend zijn, betrokken zijn, zelfbewust 
en in balans.
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Die visie is voorgesteld en tegelijkertijd gelanceerd, 
toevallig samen met de modernisering van het se-
cundair onderwijs. Dit betekende voor ons – en al-
licht voor alle Vlaamse collega’s – beslist een sense of 
urgency. De implementatie van de transversale doe-
len, de 21ste-eeuwse vaardigheden enerzijds en 
onze nieuwe visie en de nieuwe eindtermen ander-
zijds: dat waren twee hefbomen samen die eigenlijk 
heel dicht bij elkaar aanleunen. Onze sense of urgen-
cy was: we moeten met de modernisering van start 
gaan en we hangen dat aan de kar van onze nieuwe 
visie. Een opportuniteit! En het verhaal is nog niet af, 
we hebben nog een 5-tal jaar te gaan…

CONCREET: EEN ANDERE JOBINVULLING 
VOOR DE LERAAR

Bij ons werden de laatste twee jaar zaadjes geplant 
voor verschillende aspecten van een andere jobin-
vulling van een leraar.

Zo hebben we in verband met zowel remediëring als 
uitdaging aan de vraagzijde van de leerlingen in de 
eerste en de twee graad het concept van de ‘vlinder-
leerkrachten’ ontwikkeld aan de aanbodzijde van de 
leraren. Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij Nederlands 
of Frans, Engels of wiskunde. Die samenwerking ver-
loopt heel flexibel, niet gelinkt aan een bepaalde klas 
of een bepaald lesuur. Een leraar kan vragen of hij 
ergens kan ondersteunen, maar een collega kan ook 
vragen aan iemand om even ondersteuning te komen 
geven. Co-teaching bestaat al een tijd bij ons. Het gaat 
om een samenwerking in duo voor een vak of klas.

Daarnaast kennen we in de derde graad flexplekleren 
waarbij 2 of 3 coaches voor een groep van 50 leer-
lingen de taken opnemen, vooral waar het gaat om 
begeleiding van zelfstandig leren. Dit vraagt plan-
ning en afspraken over welke leerkracht wanneer en 
voor welk vak nodig is. Maar in het zwaar getroffen 
jaar 2021 hebben we dit moeten terugschroeven. 
Omwille van de coronamaatregelen moesten de 
leerlingen vaste klassen hebben met vaste plaatsen. 
Begin dan maar eens flexplekleren te organiseren!

In de eerste graad is projectwerking stevig uitge-
bouwd. Het is bijzonder boeiend om te zien hoe 
de leraren Engels en natuurwetenschappen de pro-
jecten samen opnemen in de basisoptie moderne 
talen en wetenschappen. Zo zie je op verschillende 
vlakken teams groeien. Er zijn twee basiskenmerken 
van deze vorm van samenwerken. Om te beginnen 
moeten leraren die samenwerken, telkens inzetten 
op vakoverstijgend leren. Daarnaast raken de lera-
ren meer op de hoogte van elkaars competenties en 
die kunnen complementair of versterkend ingezet 
worden. Met dat doel hebben we speeddates geor-
ganiseerd om elkaar te leren kennen in wat ze kun-
nen en al sterk in de praktijk zetten. Ze mochten in 
kleine teams kiezen waarvoor ze zouden gaan, welke 
werkvormen ze samen willen opnemen. De voor-
waarde was dat ze het vorige schooljaar twee keer 
zouden samenwerken; de manier van samenwerken 
mochten ze zelf invullen. Er waren leraren die elkaar 
snel vonden, samen voor de klas. We stellen vast dat 
deze manier van werken heel veilig aanvoelde en ik 
had daarin ook verschillende stappen voorzien.

OVER STRUIKELBLOKKEN: ‘WETTEN EN 
PRAKTISCHE BEZWAREN’

Het is voor mij nog vroeg om onderbouwd valkuilen 
te benoemen. Ik merk wel dat we nu in een tussenfase 
zitten. Ik ervaar dagelijks dat een visie uiteraard essen-
tieel is. Maar eens je die visie begint te operationalise-
ren in concrete acties, bots je tegen een aantal moei-
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lijkheden, een aantal muren, letterlijk en figuurlijk. Het 
gaat vaak om praktische voorwaarden, o.m. wat de 
infrastructuur betreft. In onze visie is dit geen rand-
voorwaarde maar een essentiële succesfactor. We 
slaagden er tot nu al in van ons traditioneel concept 
van het schoolgebouw één verdieping aan te pakken. 
Maar je kan niet in één beweging alle infrastructurele 
aanpassingen doen die nodig zijn om je visie te con-
cretiseren. Je kan een schoolgebouw niet gedurende 
een (of twee) jaar sluiten. Daardoor kunnen we de 
geplande acties maar met mondjesmaat invoeren.

En dan zijn er de praktisch-organisatorische kanten 
die met personeel te maken hebben. Zo hebben we 
maar één leraar aardrijkskunde voor 200 leerlingen 
– een schitterende leraar. Voor hem is het echter 
bijna onhaalbaar om naast zijn dagelijkse lesop-
dracht in een aantal vernieuwingen mee te stappen. 
Organisch groeien heeft een meerwaarde en het is 
ook mijn stijl maar het kent pijnpunten. Groeien in 
verandering botst ook op mensen die niet kunnen 
samenwerken waardoor je je mooie ideeën in het 
water ziet vallen. Of je krijgt een afgezwakte, verwa-
terde uitvoering van je samen bedachte concepten.

Komt daarbij de specificiteit van onze leerlingenpo-
pulatie. We hebben een B-stroom met 90% indica-
torleerlingen, ook in de A-stroom is dat 90 %. Dit is 
beslist behoorlijk veel, maar we hebben gelukkig een 
enthousiast team met goesting in innovatie. Het is 
daarom een constante oefening om een goede ba-
lans na te streven tussen dagelijkse beslommeringen 
en innoveren. We hebben heel weinig gedragsproble-
men op school, heel weinig conflicten. Het is veeleer 
op socio-emotioneel en economisch vlak dat we zien 
dat een aantal leerlingen het moeilijker heeft. 80% van 
de kinderen heeft niet het Nederlands als moedertaal. 
Vaak spreken en begrijpen de ouders nog slechter het 

Nederlands waardoor ze onvoldoende kunnen onder-
steunen bij het schoolwerk. Zeker nu in deze corona-
maanden is dat echt lastig. In combinatie met voort-
gang willen met onze innovatiedoelen is dat voor het 
team niet gemakkelijk. De dagelijkse focus ligt soms 
op andere aspecten waaraan wij moeten werken, dan 
de realisatie van onze innoverende doelen.

EEN TRADITIONEEL SCHOOLGEBOUW 
KAN OOK GEZELLIG ZIJN

Nadat we twee jaar geleden onze visie hebben her-
werkt, hebben wij ook aanpassingen gedaan aan de 
infrastructuur en hierbij open ruimtes gemaakt van 
gesloten ruimtes. De school telt negen verdiepingen. 
Om onze visie visueel vorm te geven, willen we in zee 
gaan met een interieurarchitectenbureau. We willen 
hun professionele ondersteuning omdat we ‘warme’ 
uniformiteit willen uitstralen. Door zelf te beginnen 
‘bricoleren’ merk je dat je een kakofonie van kleuren 
en hoeken en kanten aan het maken bent.

We zijn begonnen met de zevende verdieping aan 
te pakken en hebben de muren tussen drie lokalen 
gesloopt. We willen een kleine instructieruimte en 
aan de zijkanten grote ruimtes voor zelfstandig werk 
inrichten. We willen gezelligheid en een huiselijk ge-
voel creëren. Onze missie is ‘een lerend dorp in de 
stad’. Niet makkelijk om dit te realiseren in een koel 
gebouw van 9 verdiepingen! Hoe ga je je schoolvisie 
integreren in die fysieke ruimte? We willen vanuit 
onze pedagogisch-didactische visie een totaal ver-
haal waardoor mensen zich goed voelen op school.

WITH A LITTLE HELP, EEN EXTERNE BLIK

Om onze visie wervend te maken voor leerlingen 
en het lerarenteam, werken we samen met vzw 
EduNext, een organisatie die als doelstelling heeft 
leerlingen centraler te plaatsen en hen te leren om 
hun eigen leren in de hand te nemen. Deze externe 
organisatie begeleidt scholen in hun transformatie-
proces. Daarnaast is het advies van de pedagogische 
begeleidingsdienst van grote waarde. Ook de in-

WE WILLEN GEZELLIGHEID EN EEN 

HUISELIJK GEVOEL CREËREN. ONZE 

MISSIE IS ‘EEN LEREND DORP IN DE STAD’.
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breng van andere experten helpt je om out of the box 
te denken, dat geeft zuurstof. Zo zijn we op bezoek 
geweest bij een ontwerpbureau Deusjevoo. Hun in-
steken over de impact van de omgeving op het brein 
zijn inspirerend.

Van Edushock naar EduNext

Het verhaal van EduNext begint in 2011 wanneer het boek Edushock 
verschijnt. Dat slaat aan bij heel wat mensen in onderwijsland. 
Spontaan ontstaat rond het boek op LinkedIn een community die 
de behoefte voedt om met de doelen van het boek iets te doen. 
In Zwijndrecht komen leraren, directies, ouders en mensen uit het 
bedrijfsleven samen. Zij bedenken de missie voor hun beweging: 
‘samen het onderwijs van binnenuit veranderen om mensen te laten 
schitteren’. In 2012 organiseren ze in een fabriekshal van Philips in 
Turnhout een eerste leerfestival. Ondertussen biedt het Leerfestival al 
vijf jaar – verspreid over alle provincies – een podium aan innovatieve 
onderwijsvoorbeelden, telkens met een groeiend aantal deelnemers. 
In 2017 verschijnt vanuit de opgerichte vzw EduNext het gelijknamige 
boek EduNext. Centraal staat de doelstelling om scholen te begelei-
den in hun transitie, waarbij leerlingen stap voor stap in het centrum 
van hun leerproces gezet worden.

EduNext opereert via een coachingsteam met regionale begeleiders 
die al meer dan tien Vlaamse scholen begeleid hebben in hun trans-
formatieproces.

DE SCHOOLLEIDER DOET ERTOE

Naast je inzichten, idealen en de visie die je met het 
team concreet maakte, is er de voortgang die je moet 
bewaken als schoolleider. In je evaluatiecultuur moet 
je als schoolleider ook momenten vrijmaken om te 
luisteren naar hoe het gaat, waar je misschien moet 
bijsturen, wat iemand nodig heeft. Je moet de vinger 
aan de pols houden en betrokken blijven als schoollei-
der. Het vergt een ingesteldheid om vanuit een heli-
kopterzicht de vragen te lezen die leven in het team 
en een antwoord te zoeken op deze vragen: ‘Hoe kan 
ik meer faciliterend werken op het gebied van middelen 
voor infrastructuur en onderzoek?’ Eigenlijk moet je als 
directeur naast de teamleden te gaan staan om zelf te 
detecteren wat nodig is, opdat je van de verandering 
gaandeweg en systematisch een succesverhaal kan 
maken. Maar anderzijds zijn er momenten en situaties 
waar je best toch sturend handelt, o.m. in de samen-
stelling van groepjes. Je komt hierin tussen om ervoor 
te zorgen dat het wisselende groepjes zijn, dat het niet 
altijd dezelfde personen zijn. Dit kan immers weinig 
inspirerend werken in de teams.

En dan zijn er de regels, decreten en omzendbrie-
ven. Hoe je daarmee omgaat, is een kernvoorwaar-
de om innoverend te kunnen zijn. Het spreekt voor 
zich dat we de regelgeving respecteren, maar het 
remt me soms om de juiste profielen op de juiste 
plaats in te zetten. Zo is er de master die heel erg 
open staat om in de eerste graad les te geven en 
heel creatief is, iemand die echt het profiel heeft 
dat je nodig hebt. Maar ja, dan zijn er regeltjes, be-
talingsmodaliteiten en opdrachturen die dit tegen-
werken. Als je daarmee als schoolleider heel crea-
tief omgaat, kan het in het nadeel zijn van collega’s 
door bijvoorbeeld al dan niet anciënniteit binnen 
een vak op te bouwen. Leraren zijn ook niet altijd 
op de hoogte van wat kan en niet kan en wat in 
hun nadeel kan zijn.

WAT IK TOT NU ONTHOUD 
OVER SCHOOLLEIDERSCHAP IN 
VERANDERINGSMANAGEMENT?

Doorheen de enkele jaren dat ik nu in onze boeien-
de school leiding mag geven in transitie, ervoer ik 
dat een aantal persoonlijkheidskenmerken en ago-
gische vaardigheden troeven zijn.

Dat je authentiek bent, dat je van een oprechte 
nieuwsgierigheid getuigt bij mensen op wie je betrok-
ken bent. Dat je vertrouwen en rust uitstraalt, niet 

IN JE EVALUATIECULTUUR MOET JE 

ALS SCHOOLLEIDER OOK MOMENTEN 

VRIJMAKEN OM TE LUISTEREN NAAR 

HOE HET GAAT, WAAR JE MISSCHIEN 

MOET BIJSTUREN, WAT IEMAND 

NODIG HEEFT.
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zozeer technieken doen ertoe maar je persoonlijk-
heid.

Hoewel elke ouder op zijn manier betrokken is, 
hebben we een ouderpubliek dat niet meteen gaat 
inloggen op smartschool en krijgen we weinig vra-
gen van ouders over ons pedagogisch project. Dit 
willen we in de nabije toekomst graag anders zien. 
We hebben een oudergroep op school waarin we 
samen over zulke zaken nadenken. Als schoollei-
der kan ik hierin een rol spelen. Schoolleiderschap 
wordt – zo ervaar ik – bij onze ouders als een ver-
trouwenwekkende baken gezien.

Communicatie is cruciaal, niet makkelijk maar cru-
ciaal. Mensen moeten vooraf duidelijk weten waar 
ze aan toe zijn en waar de school met hen naartoe 

wil gaan, via welke stappen. Je moet in gedachten 
hebben welke (nieuwe) rollen collega’s in een vol-
gende fase van een veranderingstraject kunnen en 
zullen opnemen. Zo geef je hen perspectief om als 
professional hun belangrijke rol te kunnen blijven 
opnemen. Daarmee bouw je aan hun vertrouwen 
in de verandering. Vanuit veiligheid aan iets nieuws 
kunnen werken, focus geven, duidelijkheid, facilite-
ren van wat zij willen nastreven. Kortom, hun eigen-
waarde respecteren en hen daarin erkennen. Men-
sen vertrouwen geven om te doen wat ze te doen 
hebben. Mensen inspireren om te blijven gaan, te 
blijven bewegen door hierin zelf het voorbeeld te 
geven en tegelijkertijd een ankerpunt en een kapi-
tein te zijn.

Noot

1. De tekst is gedeeltelijk gebaseerd op Tinne Avonds’ bijdrage tot 

een artikel in ‘De leraar is een team’ in de reeks Beleid voeren in 

het onderwijs (uitgeverij Politeia).

HET SPREEKT VOOR ZICH DAT WE DE 

REGELGEVING RESPECTEREN, MAAR 

HET REMT ME SOMS OM DE JUISTE 

PROFIELEN OP DE JUISTE PLAATS IN 

TE ZETTEN.

 f Tinne Avonds en Luc De Man
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 Vragen aan professionals

Professionals van in of buiten het onderwijs vertellen 
over hun eigen ervaringen en uitdagingen in de 
onderwijswereld.

Paul Van Den Bosch werkte 38 jaar als leraar lichamelijke 

opvoeding. Van 1982 tot 1988 was hij ook triatleet. Daarna werd hij 

coach van heel wat topsporters, onder andere van Eric Geboers, 

Georges Jobé, Marc Herremans, Sven Nys, Tim Wellens en 

André Greipel. Met zijn atleten behaalde hij vijf Europese en tien 

wereldtitels in vijf verschillende sportdisciplines. In 2009 richtte hij 

samen met Bob Verbeeck, CEO van Golazo, Energy Lab op. Paul 

Van Den Bosch schreef meer dan twintig boeken waaronder ‘Coach 

voor het leven’, ‘Act like a Coach’, ‘Egopreneur’ en ‘ConneXion’.

Interview met Paul Van Den Bosch
U had een gevulde loopbaan als leraar, triatleet, medewerker op het kabinet van onderwijs-
minister Crevits en coach van topsporters. Kan u dat even toelichten?
Ik heb 38 jaar lichamelijke opvoeding gegeven in Rozenberg S.O. in Mol, wat ik altijd heel graag heb gedaan. Ik 
vind dat nog altijd een fantastische school. Toen ik stopte met lesgeven, ben ik nog een drietal jaar actief geble-
ven als adviseur op het kabinet van toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits. Zij vroeg mij om mee te werken 
aan een plan rond vier pijlers: beweging op school, gezonde voeding op school, EHBO voor alle leerlingen en 
het ter beschikking stellen van schoolse sportinfrastructuur voor buitenstaanders. Ik heb vooral meegewerkt 
aan de eerste pijler: meer beweging voor leerlingen. Ik wilde daarvoor starten in het basisonderwijs en directies 
en leerkrachten ervan overtuigen om elke leerling elke dag een kwartier extra te laten bewegen tijdens de lesu-
ren. Elke vorm van beweging was welkom. Ik introduceerde daarvoor de term ‘zontijd’. Wanneer we elk kwartier 
beweging zouden gelijkstellen met het lopen van een mijl, dan zouden we met alle kinderen van het basison-
derwijs samen op een jaar de afstand van de aarde tot de zon hebben afgelegd. Hoewel dat niet helemaal gelukt 
is, hebben we na één jaar toch miljoenen denkbeeldige kilometers afgelegd.
Al tijdens mijn jaren als leraar was ik ook actief als sportcoach van een aantal topatleten, tijdens de laatste tien 
jaar vooral via Energy Lab dat ik samen met Bob Verbeeck van Golazo had opgericht om mensen te stimuleren 
meer te bewegen en gezonder te leven. Dat doe ik nog altijd, maar dan als consultant, zonder nog dagelijks 
operationeel betrokken te zijn bij Energy Lab. Ik begeleid nog altijd topatleten, onder andere een aantal renners 
van de wielerploeg Lotto Soudal en het veldritteam van Sven Nys. Sinds ik in 2016 gestopt ben als leraar, heb ik 
ook nog drie boeken geschreven.

Hoe bent u als leerkracht uiteindelijk in die rol van coach terechtgekomen?
Van 1982 tot 1988 was ik triatleet. Triatlon is ontstaan in 1978 en ik was een van de pioniers in België. Ik be-
oefende deze sport als amateur naast mijn job in het onderwijs. Ik was toen ook enorm gefascineerd door de 
wetenschappelijke sportbegeleiding die nog in de kinderschoenen stond. Toen ik stopte met triatlon, wilde ik 
coach worden, helemaal gebaseerd op de wetenschappelijke principes die toen volop in opgang waren. Ik heb 
mijn garage omgebouwd tot een testcentrum. Ik was de eerste individuele coach-trainer met een eigen labo. 
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Dan ben ik zonder enig vooropgezet plan in een schuitje terechtgekomen dat beginnen te varen is en dat van-
daag nog altijd verdervaart. Ik werd in 1990 coach van motorcrosser Eric Geboers die toen zijn vijfde wereldtitel 
behaalde. Toen kwam meervoudig wereldkampioen Georges Jobé aankloppen en ondertussen begeleidde ik 
een professioneel triatlonteam met goede resultaten. Daarna kwam ook nog het semiprofessionele wielerteam 
van Eddy Merckx aankloppen. Ik gaf toen ook nog les, maar ik ben dan overgeschakeld op deeltijds en later op 
halftijds lesgeven. En dat bootje vaart nog altijd, zonder dat ik weet waar het zal stoppen.

Er zijn ontzettend veel verschillende vormen van coachen: oplossingsgericht, provocatief, 
prestatiegericht, resultaatsgericht, ontwikkelingsgericht, perspectiefgericht, waarderend, 
verbindend, creatief, narratief, enzovoort. Zijn dat nu allemaal verschillende dingen of is er 
een gemeenschappelijke baseline?
Er zijn ook tal van soorten coaches: opruimcoaches, businesscoaches, personal coaches, lifestylecoaches, ge-
zondheidscoaches, performancecoaches, burn-outcoaches, enzovoort. Het probleem is dat coach een niet-be-

schermd beroep is. Iedereen kan zich coach noemen. 
Maar er is maar één baseline en dat is coachend leider-
schap. Er zijn ook allerlei vormen van leiderschap zoals 
democratisch, circulair, autoritair, ondersteunend leider-
schap. Er worden zoveel vormen genoemd, terwijl het in 
coaching maar op één zaak aankomt en dat is mensen 
beter maken. En mensen beter maken betekent dat je ze 

nu eens inspraak geeft en dat je dan weer autoritair moet zijn. Dat geldt net zo goed voor een leraar. Ik spreek 
van coachend leiderschap. Een leider die mensen niet beter maakt, is geen leider en een coach die mensen niet 
beter maakt, is geen coach. De essentie van leiderschap en coaching is dezelfde: mensen boven zichzelf laten 
uitgroeien. Al de rest zijn daar afgeleiden van. Leerkrachten zouden de beste coaches van de wereld moeten zijn, 
want zij krijgen jonge mensen voor zich en zij moeten die beter maken, zij moeten die zo goed maken dat zij 
alleen verder kunnen. Ik heb in het ‘Sportkot’ gestudeerd van 1974 tot 1978 en wat ik altijd heb onthouden was 
een quote uit de allereerste les pedagogie van professor Geerts: ‘De opvoeder streeft ernaar zichzelf overbodig te 
maken’. Dat is de essentie van coachen: mensen zo goed proberen te maken dat ze alleen verder kunnen. Ouders 
moeten hun kinderen opvoeden. Dat betekent dat ze hen moeten coachen tot ze alleen verder kunnen in het 
leven. Leerkrachten moeten hun leerlingen coachen, zodat ze naar het volgende leerjaar kunnen en uiteindelijk 
alleen verder kunnen. Men moet het niet te ingewikkeld maken. Er is maar één richting: maak die mensen beter 
en daarvoor kan je een aantal handvatten gebruiken zoals empathisch luisteren, feedback geven, focus leggen op 
sterke punten, een vertrouwensvolle omgeving creëren, de lat op de juiste hoogte leggen, de juiste druk geven.

Het coachen van leerlingen is dus heel erg te vergelijken met het coachen van topsporters.
De principes zijn net dezelfde. Ik vind het voor mezelf als coach in de topsport een enorme verrijking dat ik 
heb kunnen lesgeven. Ik ben heel mijn leven bezig geweest om te proberen mensen beter te maken. Ben ik een 
goede leraar geweest of de ideale coach? Daarover moeten vooral anderen oordelen. Ik heb zeker ook fouten 
gemaakt zoals iedereen. Maar als leraar, als coach, als ouder of als teamleider in een bedrijf moet het telkens 
om hetzelfde gaan: de mensen waarmee je te maken hebt proberen beter te maken, boven zichzelf te laten 
uitgroeien, klaar te maken om de volgende stap te zetten.

Is iedereen in staat om een goede coach te worden?
Dat is een goede vraag. Er wordt van heel veel mensen verwacht dat ze een goede coach zijn. Ouders, leer-
krachten, CEO’s, managers, teamleiders zouden coaches moeten zijn. De doelen die men wil behalen worden 
maar gehaald als alle mensen die ze moeten halen, op een goede manier ondersteund worden. Zij moeten 

ER IS MAAR ÉÉN BASELINE EN DAT 

IS COACHEND LEIDERSCHAP.
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de mogelijkheden krijgen om te groeien, om zich bij te scholen. Dan is het natuurlijk de vraag of iedereen 
dat kan. Er bestaat een gezegde: ‘Teaching is science and coaching is an art’. Lesgeven kan je leren, maar om 
te coachen heb je fingerspitzengefühl nodig. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Als sportcoach heb ik 
mijn diploma lichamelijke opvoeding en moet ik voortdurend de basisprincipes van inspanningsfysiologie, 
van trainingsleer, van voedingsleer, van psychologie, van mental coaching toepassen. Ik moet de laatste 
vakliteratuur kennen en de evolutie in de disciplines van mijn atleten. Ik moet beschikken over communi-
catieve vaardigheden om mijn ideeën over te brengen. Als er een nieuw tactisch systeem is moet ik zien of 
dat geïmplementeerd kan worden, rekening houdend met de capaciteiten van mijn atleten. Ik moest stages 
organiseren, medische afspraken maken, mijn atleten verdedigen bij Bloso of het BOIC. Ik heb duizenden 
schema’s gemaakt en dan moeten toezien of ze juist uitgevoerd werden. Ik moest coachen voor, tijdens en 
na de wedstrijd. Dat is heel wat en dat komt niet zomaar. Dat vergt heel veel werk, studie en opvolging. Ik 
geloof dat er in het onderwijs nog altijd te veel nadruk gelegd wordt op het louter cognitieve aspect en te 
weinig op de ontwikkeling van de coachingskwaliteiten van de leerkracht.

Lesgeven wordt dikwijls tegenover coachen gezet.
Dat is juist de grote fout: elke leerkracht moet een coach zijn. Stephen Covey zegt in zijn boek ‘Zeven eigen-
schappen van effectief leiderschap’: ‘Als je wil begrepen worden, dan moet je eerst begrijpen’. Wanneer leer-
krachten proberen hun leerlingen beter te begrijpen, 
gaan die leerlingen hen ook beter begrijpen. Hoeveel 
leerkrachten zijn daarmee bezig wanneer er een pro-
bleem is met een leerling? Een klein voorbeeld: leerlin-
gen moeten in orde zijn met hun sportgerief. Maar er 
zijn veel leerlingen die met een enorme rugzak naar 
school komen. Veronderstel dat hun ouders geschei-
den zijn. Het sportmateriaal ligt bij de vader en de moeder wil niet dat zoon of dochter het daar nog gaat halen. 
Als die leerling dan zonder sportgerief op school aankomt, dan volgt er bij veel leraren automatisch een sanctie. 
Daar win je niets mee als leerkracht, alleen onbegrip en weerstand. Als je begrip toont voor het probleem en 
samen zoekt naar een manier om dat op te lossen voor de volgende keer, dan voelt die leerling dat je hem of 
haar begrijpt en gaat die mee naar oplossingen zoeken. Daarom moeten we in de lerarenopleiding veel meer 
inzetten op coachingskwaliteiten. Er wordt nu heel veel ingezet op STEM. Dat is goed, we hebben dat nodig, 
maar dat is niet het enige zaligmakende. Maar om kinderen voor te bereiden op onze complexe maatschappij 
moeten we ze ook weerbaar maken en begripvol. Wij zouden kinderen ook moeten leren om te gaan met 
stress. Zij zouden al heel vlug de positieve impact van ademhalingsoefeningen moeten leren kennen. Dat zijn 
basistechnieken die de mentale gezondheid van kinderen op lange termijn ten goede zouden komen. Ze zijn 
niet allemaal in staat om ingenieur te worden.

Laten we eens kijken naar de figuur van de 
 directeur: een manager of een coach?
In de eerste plaats een coach. Maar elke manager zou 
een coach moeten zijn. Een school is als een bedrijf en 
dus zijn er zeker management skills nodig, maar er is 
tevens een grote nood aan coaches. Van leerkrachten 
wordt zeer veel gevraagd en ze hebben het niet gemak-
kelijk, zeker nu in COVID-tijden. Als die in hele situatie 
alleen maar gemanaged wordt, dan loopt het fout. Als 
men dan echter niet alleen managet maar ook coacht, 

‘ALS JE WIL BEGREPEN WORDEN, DAN 

MOET JE EERST BEGRIJPEN’.

OM KINDEREN VOOR TE BEREIDEN 

OP ONZE COMPLEXE MAATSCHAPPIJ 

MOETEN WE ZE OOK WEERBAAR 

MAKEN EN BEGRIPVOL.
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dan krijgen we een heel ander verhaal. De vraag is of directeurs geselecteerd worden op basis van coaching 
skills. Directies worden ook overbevraagd. Ofwel zijn er problemen met leerkrachten, ofwel met leerlingen, 
ofwel met ouders. De voortdurend wijzigende regelgeving vanwege de overheid maakt het hen ook niet ge-
makkelijk. Daarom zou men binnen een schooldirectie ook structuren kunnen creëren waarin die coachfunctie 
eventueel door anderen mee opgenomen kan worden.

Zijn functionerings- en evaluatiegesprekken goede instrumenten om aan coaching te doen?
Een functioneringsgesprek dat één keer om de twee tot drie jaar plaatsvindt, is waanzin. Het functioneren moet 
continu geëvalueerd worden. Dat kan formeel zijn, maar ook informeel. Een functioneringsgesprek is pas zin-

vol als het gesteund wordt door continue, informele 
feedback. In de sport geldt de uitspraak: ‘Feedback 
is food for champions’. In de sport geven we voort-
durend feedback, in het onderwijs wordt die vaak 
verschoven naar functioneringsgesprekken. Ik heb 
er persoonlijk geen enkele moeite mee om mensen 
feedback te geven, ook buiten de sport. Ik begrijp dat 

die dikwijls niet goed aankomt, maar in de sport leren we dat op een constructieve manier te doen. Je zegt nooit 
zomaar dat iets slecht is, maar je gaat heel objectief een bepaald gedrag beschrijven en nagaan wat de impact 
ervan is. Dan bekijken we samen hoe we dat kunnen oplossen. Als coach geef ik dan aan hoe ik denk dat die fout 
vermeden kan worden en hoe het beter kan. In de sport is dat echt ingebakken, terwijl dat niet alleen in het on-
derwijs maar ook elders heel vaak een heikel punt is. Ook in het bedrijfsleven hoor ik dikwijls de opmerking dat er 
te weinig of helemaal geen feedback gegeven wordt. Feedback is een van de sterkste punten die een coach heeft 
om mensen beter te maken.

Directeurs liggen momenteel wakker van het feit dat het aantal mensen dat nog voor het 
onderwijs kiest drastisch is afgenomen. Bovendien houden veel beginnende leerkrachten er 
binnen de vijf jaar mee op. Op welke manier zou coaching dit kunnen verhelpen?
Dat is een zeer complexe problematiek. Ik stoor mij aan de uitspraak dat men het onderwijs moet opwaarderen, 
dat men het aantrekkelijker moet maken voor jonge mensen. Wanneer je dat zegt, impliceert dat al dat het 
onderwijs heel laag staat op de maatschappelijke ladder. Ik heb ervaring binnen en buiten het onderwijs en 
voor mij is het duidelijk dat het niet opgewaardeerd hoeft te worden. Ik heb de job van leraar altijd zeer hoog 
ingeschat en ik ben vandaag zeer blij dat ik dat zoveel jaren heb kunnen doen. Een job in het onderwijs is een 
job met een hoog profiel en de verloning is zeer behoorlijk als je die vergelijkt met de privésector. Er wordt soms 
met afgunst gekeken naar de veelverdieners in de privésector, maar die zijn niet zo talrijk en het is absoluut niet 
gezegd dat alle mensen uit het onderwijs met hun profiel in de privésector tot die categorie van veelverdieners 
zouden behoren. Heel wat mensen met een gelijkwaardig diploma verdienen in de privésector een pak minder 
dan in het onderwijs. Maar niet enkel de verloning in het onderwijs is fair, ook het pensioen is aantrekkelijk. Aan 
de andere kant ken ik heel wat jonge mensen die maar geen vaste benoeming krijgen, tenzij na vele jaren, en die 
van het ene statuut in het andere belanden. Jonge mensen worden soms plots van de ene naar de andere school 
verplaatst, ze moeten op verschillende scholen lesgeven en krijgen weinig of geen toekomstperspectief. Dat is 
het grote struikelblok. Wie begint in het onderwijs heeft heel vaak in juni nog geen flauw idee of hij het volgende 
schooljaar nog een job heeft en in welke school of in welke scholen. Dat schrikt jonge mensen af en daar moet 
een oplossing voor gezocht worden.

‘FEEDBACK IS FOOD FOR 

CHAMPIONS’
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Momenteel worden er opnieuw mentoruren toegekend voor de begeleiding van jonge leer-
krachten. Vindt u dat een goede zaak of vindt u dat eigenlijk elke leerkracht een coach van 
zijn jonge collega’s zou moeten zijn?
Ik vind mentoruren zeer belangrijk in de veronderstelling dat ze aan de juiste mensen toegekend worden. In 
die context vind ik het ook jammer dat er geen mogelijkheid geboden wordt om mensen die met pensioen 
gaan nog een bepaalde rol te geven, al dan niet betaald. Na 38 jaar in het onderwijs kan ik zeggen dat ik heel 
wat kennis en ervaring heb opgedaan en plots is dat van de ene dag op de andere gedaan. Ik denk dat heel wat 
gepensioneerde leerkrachten bereid zijn om zelfs gratis in hun school nog een aantal mentoruren op te nemen.

Burn-outs komen in het onderwijs zeer vaak voor. Kan de directeur daarbij ook preventief 
coachend optreden?
Dat is geen specifiek probleem van het onderwijs. Het is een maatschappelijk probleem, maar in het onderwijs 
piekt het wel. Eén van de belangrijkste redenen is dat er in het onderwijs van mensen te veel gevraagd wordt 
dat afwijkt van hun eigenlijke opdracht: lesgeven en 
leerlingen coachen. Er wordt zoveel gevraagd dat som-
migen zich niet meer op die corebusiness kunnen con-
centreren en dat is lesgeven. Dat is op zich al een intens 
belastende opdracht. Dat betekent continu met een 
groep van soms 25 tot 30 leerlingen in gesprek gaan en 
ook continu door hen beoordeeld worden. De focus 
moet op dat lesgeven liggen en dan moeten we kijken 
wat daarbuiten nog kan. Niet iedereen heeft dezelfde 
belastbaarheid en het is de taak van de directeur om 
daarbij te coachen. In de sport bekijken we ook wat 
de belastbaarheid is van elke atleet en wat zijn recupe-
ratievermogen is. De directie moet er mee op toezien 
dat leerkrachten niet overbelast worden. Dat kan enkel wanneer er tussen directie en leerkracht voldoende 
connectie is. Een burn-out komt trouwens niet plots. Mensen zenden signalen uit, maar die herkennen is voor 
een leidinggevende ook weer complex, want dat vergt een zeer individuele opvolging. Misschien moet er een 
tussenniveau komen van mentoren die de directeur daarin bijstaan. Dat vergt natuurlijk meer middelen, maar 
die recupereer je doordat er minder mensen gaan uitvallen.

Momenteel is er sprake van een modernisering van het onderwijs. Er worden nieuwe eind-
termen en leerplannen geschreven, maar fundamenteel verandert er toch niet zoveel. Het 
leerstofjaarklassensysteem blijft bestaan, de individuele leerkracht voor een klasgroep blijft 
bestaan, terwijl vanwege ouders gevraagd wordt om meer aandacht te hebben voor de spe-
cifieke noden van elke leerling. Kan een individuele leerkracht dat nog aan?
Ik denk dat die dat nog aankan, wanneer die niet bedolven wordt onder een massa nutteloze administratie. 
Ik denk daarbij aan jaarplannen waar achter elk onderdeel een code moest komen die verwees naar vak-
overschrijdende eindtermen die gehaald moesten worden. Sommigen besteden daar dagen aan, maar ik heb 
ervaren dat niemand dat ooit nakeek. Stagiairs die bij mij les kwamen geven, waren verplicht om voor één les 
pagina’s lesvoorbereidingen te maken waar ze urenlang aan werkten. Daar schrik je mensen mee af. Ga naar de 
essentie en dat is: je vak heel goed kennen en op een goede manier omgaan met je leerlingen. Deze mindset 
is belangrijk: lesgeven en die lessen afstemmen op de belastbaarheid van je leerlingen. Die komen vaak met 
een hele rugzak naar school en daar moet je oog voor hebben. We moeten meer geloven in de bekwaamheid 
en de kunde van de leerkracht. Maar daarvoor moet de lerarenopleiding in orde zijn. Daarbij is vakkennis 

EÉN VAN DE BELANGRIJKSTE 

REDENEN IS DAT ER IN HET 

ONDERWIJS VAN MENSEN TE VEEL 

GEVRAAGD WORDT DAT AFWIJKT 

VAN HUN EIGENLIJKE OPDRACHT: 

LESGEVEN EN LEERLINGEN COACHEN.
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naast coachingskwaliteiten het begin van alles. Wie 
zijn vak onvoldoende beheerst, kan ook niet vol-
doende aandacht hebben voor leerlingen. Ik denk 
dat er nog heel wat werk weggelegd is voor de le-
rarenopleiding, zeker nu we merken dat de kwalita-
tieve instroom er lijkt te verminderen. Zo krijg je op 
het einde mensen die eigenlijk minder geschikt zijn 
voor die job. De problematiek van de burn-out start 
al bij de opleiding. Wanneer we mensen krijgen die 

onvoldoende vakkennis hebben en die dan nog overspoeld worden door administratie, dan ga je zien dat het 
al snel fout loopt.

In de internationale peilingen doen we het al een aantal jaren niet zo goed. Dat roept tegen-
stellingen op: moeten we gaan voor excellentie of streven naar het welbevinden van leerlin-
gen. Kennisoverdracht en de zorg voor de leerling worden als tegenstelling tegenover elkaar 
gezet. Hoe staat u daar tegenover?
Ik zie dat niet als een tegenstelling. Kennisoverdracht kan zeer goed gecombineerd worden met zorg voor de 
leerling. Kennisoverdracht is zeer belangrijk als we beter willen scoren, maar daarnaast moeten we er ons ook 
van bewust zijn dat de maatschappij dermate complex geworden is dat er heel veel aandacht moet zijn voor 
de ondersteuning van de leerling. Dat kan enkel maar wanneer in de administratieve mallemolen het hakmes 

wordt gezet. Daarvoor is het ook belangrijk dat in de 
lerarenopleiding voldoende aandacht wordt besteed 
aan zowel vakinhoud als aan coaching capaciteiten. 
Het vertrekt van de opleiding, maar ook de manier 
waarop de school georganiseerd wordt en wat ze van 
buiten aan verplichtingen opgelegd krijgt, speelt daar-
bij een rol.

Het antwoord van minister Weyts op de dalende PISA-resultaten zijn centrale toetsen. Die 
toetsen zouden samen met de versterking van de inspectie de onderwijskwaliteit moeten 
verbeteren. Wat denkt u daarvan?
Enerzijds is dat geen slecht idee omdat zo het niveau dat gevraagd wordt, in de verschillende scholen geëga-
liseerd kan worden. Momenteel worden gelijkwaardige diploma’s afgeleverd door scholen waar de eisen niet 
dezelfde zijn. Het zou een mogelijkheid zijn om het niveau in een aantal scholen op te krikken. Anderzijds 
bestaat het gevaar dat het lesgeven volledig in functie gaat staan van die toetsen, waarbij de ondersteunende 
zorg voor de leerlingen minder belangrijk wordt. Het label goede leerkracht en goede school zou dan enkel nog 
toegekend worden aan diegenen die louter inzetten op kennisoverdracht. Er zit dus wel iets in, indien de zorg 
voor leerlingen niet uit het oog wordt verloren.

Welk advies zou u nog willen geven aan onze minister?
Er zou een commissie moeten komen die met een luizenkam door de administratieve mallemolen gaat waar-
mee leerkrachten geconfronteerd worden. Er moeten hoge eisen gesteld worden op het vlak van kwaliteit 
van lesgeven en dan moet men nagaan wat daarbij aan administratie strikt noodzakelijk is. Een tweede zaak 
is dat we vandaag door COVID-19 zien hoe kwetsbaar onze maatschappij is op basis van onderliggende ge-
zondheidsaandoeningen. De grootste slachtoffers van de coronacrisis zijn naast de ouderen ook mensen met 
onderliggende gezondheidsproblemen zoals obesitas, hoge bloeddruk of diabetes type twee. Zonder te cul-
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pabiliseren weten we dat heel wat van die aandoe-
ningen te maken hebben met levensstijl: ongezonde 
voeding en te weinig beweging. Als we een gezonde 
en weerbare maatschappij willen, dan is er maar één 
plaats waar dat kan starten, namelijk in het onder-
wijs. Kinderen moeten in heel hun onderwijstraject 
gesensibiliseerd worden om meer te bewegen en 
om gezond te eten. We weten allemaal dat niet alle 
kinderen thuis dezelfde kansen hebben. Er zijn ge-
zinnen waar daar aandacht voor is, maar er zijn ook 
gezinnen waar dat helemaal niet het geval is. Wan-
neer die gezinnen op het einde van de maand de eindjes aan mekaar hebben kunnen knopen, dan is het voor 
hen al lang goed. Kinderen zijn buiten het onderwijs dus niet gelijk. Er is één plaats waar ze wel allemaal gelijk 
zouden moeten zijn, gelijk behandeld zouden moeten worden en dezelfde kennis zouden moeten krijgen en 
dat is op school. Daar ligt een zeer grote verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Het kost bovendien niet veel 
moeite om die gezondheidscultuur te integreren in de scholen: een gezond voedingsaanbod, meer bewegen 
en kinderen leren omgaan met stress. Dat moet starten in de basisschool en doorlopen over het hele school-
traject. Het zou interessant zijn mocht er ook een internationaal rapport komen over gezondheidsopvoeding: 
hoe scoren wij daar internationaal op en hoe kunnen we dat verbeteren? Dan gaan we niet enkel zorgen voor 
mensen met voldoende vakkennis, maar werken we ook aan een weerbaardere maatschappij.
En nog een laatste advies: maak heel het benoemingssysteem transparanter zodat mensen langer aan boord 
willen blijven dan de eerste vijf jaar.

Hebt u nog adviezen voor onze directeurs?
Ik heb altijd een zeer goede, begrijpende en coachende directie gehad. Het belangrijkste is dat directies maxi-
maal connectie leggen met hun mensen omdat menselijk contact ontzettend belangrijk is. Ik heb ook zeer veel 
goede bedrijfsleiders gezien en altijd komt het op hetzelfde neer: contact houden met je mensen, formeel maar 
ook informeel, constructieve feedback geven en begrijpend luisteren.

Hebt u nog gezondheidsadviezen voor ons?
Drie dingen: voldoende bewegen, gezond eten en voldoende slapen.
Een half uur bewegen per dag volstaat. Wandelen is al voldoende. Voor wat voeding betreft, heb ik twee be-
langrijke adviezen: vermijd enkelvoudige suikers zoals in snoepgoed, gebak en chocolade en beperk je tot drie 
maaltijden per dag. Eet niets tussendoor. En wat slapen betreft: elke mens heeft zeven tot acht uur slaap per dag 
nodig. Als je deze regels handhaaft, zal je al een heel eind komen. En omdat niet elk gezin dit kan, vind ik dat de 
school absoluut die rol op zich moet nemen.

ALS WE EEN GEZONDE EN WEERBARE 
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Slagen met dyscalculie in het hoger onderwijs
Annemie Desoete e.a.
Borgerhoff & Lamberigts OWL Press, 2020

Als het over partiële leermoeilijkheden gaat, is dyscalculie vaak een ietwat ondergeschoven kind-

je. Goede en verstaanbare informatie over dyscalculie is zeldzaam. Voor het boek over dyscalculie 

voor studenten hoger onderwijs geldt dit gelukkig niet. Binnen een door de stad Gent opgezette 

studiegroep ‘City of people: inclusie in 4D’ werkten acht specialisten uit de Associatie Universiteit 

Gent samen om voor het deelproject dyscalculie een duidelijke en ondersteunende handleiding te 

schrijven voor studenten hoger onderwijs met die leermoeilijkheid. Dit boek is erin geslaagd om het 

beschikbare onderzoek over dyscalculie, dat normaliter moeilijk bereikbaar is, op een voorbeeldig 

heldere wijze weer te geven. De titel verwijst naar het hoger onderwijs, maar de inhoud geeft ook weer hoe dyscalculie zich 

manifesteert in het kleuteronderwijs, de lagere school en het secundair onderwijs. Verder spitst het boek zich toe op het hoger 

onderwijs en de moeilijkheden die studenten met dyscalculie ondervinden tijdens hun studies. Het boek geeft ook waardevolle 

tips voor deze studenten om zo goed mogelijk te memoriseren, te plannen en te structureren. Daarnaast wordt ook verwezen 

naar examenfaciliteiten en er worden zelfs suggesties gegeven om te solliciteren. Dat het boek zo helder leesbaar is, blijkt bij 

nader toezien ook te verklaren door de deelname van twee onderzoekers uit het domein communicatiewetenschappen. Wie 

met leermoeilijkheden in het onderwijs bezig is of ermee wordt geconfronteerd, zou dit boek best binnen handbereik houden.

Roger Standaert, redactielid Impuls

Je impact als leerkracht vergroten.
Annick Jehaes en Liesbet Moortgat
Pelckmans, 2020

Kun je je nog herinneren wie of wat je over de brug gehaald heeft om in het onderwijs te stappen? 

Heel zeker iemand die impact op je had. Of was het een gebeurtenis die je overtuigde? Wat de drijf-

veer ook was, je bent ondertussen al jaren bezig of je bent net begonnen en je geeft het beste van 

jezelf. Je steekt er heel zeker veel energie en vakkennis in. Meestal haal je veel voldoening uit je beroep. 

Maar helaas leveren je inspanningen niet altijd het gewenste resultaat op. Hoe kun je je impact als 

leerkracht vergroten en wat meer is: hoe kun je blijvend impact hebben? Volgens de auteurs spelen 

drie ankerpunten een belangrijke rol: authenticiteit, samenwerking en participatie. Die illustreren ze 

met getuigenissen van leraren, zodat de connectie met de dagelijkse onderwijspraktijk zichtbaar blijft.

De auteurs adviseren om af en toe een pauze te nemen, te reflecteren, tijd te nemen om tot jezelf te komen en daarvoor dienen 

dan de pauzemomenten met bijhorende denkoefeningen. Ik lees een oproep om niet bij de pakken te blijven zitten en een op-

lossing te zoeken wanneer de daadkracht begint te verzwakken en de ‘goesting’ begint weg te ebben. De interessante inzichten 

en doe-opdrachten in deze praktijkgerichte gids zullen je daar zeker bij helpen.

Jan Bonne, redactiesecretaris Impuls



39Impuls Leiderschap in onderwijs | 2020-2021/3

Rebelleren kan je leren.
Fanny Matheusen
Pelckmans Pro, 2020

Er zijn nogal wat jongeren die zich genegeerd voelen. En dat zijn niet alleen de klimaatjongeren die 

hun ongenoegen op straat ventileren, maar ook jongeren in kwetsbare situaties, met een andere 

huidskleur, met een andere seksuele oriëntatie, met andere culturele roots, met een ander geloof, 

met een lage sociaaleconomische status, met een niet voor de hand liggend levenspad … In een 

sterk normatieve samenleving heb je dan niet veel nodig om je anders te voelen. Het leven geven aan 

anders-zijn is rebelleren. In dat rebelleren zit een enorm potentieel. Maar dat moeten we ook willen 

zien. Rebellen zijn wakkere jonge mensen met lef, verbeelding en empathie, die moeten weerbaar zijn 

voor een wereld in transitie. Om die jongeren op hun levenspad te begeleiden, laat de auteur ons in een handige praktijkgids 

kennismaken met deep democracy, een internationaal gelauwerde methode voor besluitvorming en conflictresolutie. Nu de 

democratie onder druk staat, lijkt het me hoogdringend dat we jongeren leren dat elke invalshoek waarde heeft, dat je oog 

moet hebben voor verschillende perspectieven en dat je creatieve wegen moet zoeken om tot een dynamische besluitvorming 

te komen.

Jan Bonne, redactiesecretaris Impuls
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Iedereen is toch ICT-vaardig, dus een apart vak ICT is niet meer nodig?!

Katja Bongaerts en Katja Claes, praktijkonderzoekers Art of Teaching en lerarenopleiders ICT & 
informatica, UC Leuven-Limburg

Naar aanleiding van de modernisering van het secundair onderwijs, de onvermijdelijke veranderingen die te-
weeggebracht werden door de coronacrisis, en de nieuwe leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is 
het werkveld erg zoekend naar de manier waarop het deze veranderingen moet realiseren in de schoolcontext.

Enerzijds maakt de coronacrisis – soms zelfs pijnlijk – duidelijk dat digitale vaardigheden een absolute nood-
zaak zijn voor elke leraar en leerling. De leraren ICT/informatica en de ICT-coördinatoren worden in deze peri-
ode overbevraagd door het schoolteam en de leerlingen.

Anderzijds is er binnen de vernieuwde leerplannen een gemeenschappelijk leerplan ICT dat op verschillende 
manieren geïmplementeerd kan worden in het secundair onderwijs.

In het licht van deze onderwijsvernieuwing moet u als schoolleider een belangrijke keuze maken: integreert u 
ICT volledig binnen de andere vakken of zorgt u toch voor een apart vak ICT, naast een integratie binnen de 
andere vakken? De keuze die gemaakt wordt, hangt samen met of heeft gevolgen voor de visie van de school 
op het leren.
Aangezien er een gemeenschappelijk leerplan ICT is waar geen lesuren aan gekoppeld worden, zorgt enerzijds 
een volledige integratie in andere vakken voor een makkelijkere organisatie. De middelen kunnen dan integraal 
naar de andere vakken gaan. Anderzijds zal een apart vak ICT ervoor zorgen dat er eerst een basis van digitale 
kennis en vaardigheden aanwezig is, vooraleer er geïntegreerd kan worden.
Vanuit de cruciale keuze die u als schoolleider met betrekking tot digitale kennis en vaardigheden moet maken, 
hebben we via een bevraging zicht gekregen op de manier waarop de schoolleiders van de Limburgse katholie-
ke scholen met deze mogelijkheden omgaan.
De response rate was voldoende hoog om te spreken over een representatief onderzoek, we kregen namelijk 
een antwoord van 21 van de 45 bevraagde schoolleiders1.

Ongeveer 90% van de scholen biedt een apart vak ICT aan in de eerste graad. Dit vak wordt in ongeveer 70% 
van de gevallen gegeven door leraren met een diploma educatieve bachelor secundair onderwijs informatica 
of burotica. In de helft van deze scholen wordt enkel een apart vak ICT aangeboden. De integratie gebeurt dan 
binnen dit lesuur zelf. In ongeveer 40% van deze gevallen wordt er gekozen voor een apart vak ICT, in combi-
natie met een integratie binnen andere vakken. In slechts 10% van alle bevraagde scholen wordt het leerplan 
volledig geïntegreerd binnen andere vakken.

Ons advies voor schoolleiders is om te werken met een apart vak ICT om de basisleerstof aan te leren en dit 
geheel aan te vullen met integratie binnen de andere vakken, waarin deze basis ingeoefend en/of uitgebreid kan 
worden. Dit is ook volledig in overeenstemming met de aanbeveling van de pedagogische begeleidingsdien-
sten. Een goede basiskennis is immers nodig om op een degelijke manier te kúnnen integreren. Er wordt te vaak 
verkeerdelijk verondersteld dat leerlingen en leraren reeds over de juiste basiskennis beschikken. De noodzaak 
van het bezitten van deze basiskennis werd pijnlijk duidelijk tijdens de coronacrisis.

Het blijft dus noodzakelijk om te investeren in een apart vak ICT om zo de kwaliteit van het onderwijs te kun-
nen borgen. Dit geldt niet enkel voor de eerste graad, maar moet doorgetrokken worden naar de tweede en 
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derde graad van het secundair onderwijs. Het vak ICT heeft dus wel degelijk nog bestaansrecht, bovenop de integratie 
van ICT-vaardigheden in andere vakken. Zo is elke leraar ook een taalleraar maar twijfelt niemand aan het bestaans-
recht van het vak Nederlands. Ook hier moet eerst een degelijke basis gelegd worden vooraleer men de taal op een 
correcte manier kan gebruiken en integreren in het dagelijkse leven, zo blijkt ook uit onderzoek van Ed Elbers (Elbers, 
2013)2

Nu wordt er al te vaak aan leerlingen een geïntegreerde ICT-opdracht gegeven, zonder dat ze eerst de basiskennis 
ICT verworven hebben. We kennen allemaal het voorbeeld van de leerkracht Frans die vraagt om een presentatie te 
maken voor zijn/haar vak, maar de leerlingen hebben nog nergens geleerd hoe ze dit moeten doen. Het is naar onze 
mening ook niet de taak van de leerkracht Frans om dit aan te leren, maar het is wel nodig dat de leerlingen eerst een 
degelijke basis krijgen in het ontwerpen van presentaties alvorens ze deze kennis moeten integreren. Het is net in het 
leggen van die basis dat een belangrijke taak is weggelegd voor de leerkracht ICT/ informatica. Elke leerkracht wordt 
immers opgeleid om ICT te integreren in zijn/haar vak, maar het is enkel de leerkracht ICT/ informatica die wordt op-
geleid om ervoor te zorgen dat digitale vaardigheden bijdragen tot het realiseren van een krachtige leeromgeving. ICT 
kan dus niet zomaar door iedereen gegeven worden. Enkel een specifiek opgeleide leraar is in staat om leerlingen de 
onontbeerlijke basiskennis ICT bij te brengen en het leerproces van leerlingen op een positieve manier te beïnvloeden.

Vormt dit niet de bevestiging van de meerwaarde van een apart vak ICT in de eerste, tweede en derde graad, gegeven 
door een opgeleide leraar ICT-informatica?

Wie interesse heeft in de ruwe onderzoeksresultaten kan deze via mail opvragen: katja.bongaerts@ucll.be en katja.
claes@ucll.be. 

Noten

1. Het volledige rapport kan nagelezen worden via https://bit.ly/2L3Do3j

2. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/viewFile/548/540.

 f Katja Bongaerts en Katja Claes 
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Beleidswatcher 

Commissioneren en 
representativiteit
Op centraal politiek vlak zie je 
vaak dat politici een parlemen-
taire commissie samenstellen 
om een probleem te ontmijnen 
waarover hevig gediscussieerd 
wordt. Er zijn dan twee moge-
lijkheden. Ofwel raken ze op 
die wijze uitgediscussieerd en 
verdwijnt het probleem naar de 
achtergrond. Dat is het mecha-
nisme van het ‘encommissione-
ren’. De druk is dan van de ketel 
en de diverse belanghebbenden 
lijden geen gezichtsverlies door 
vage en breed interpreteerbare 
conclusies. In het andere geval is 
er een zodanige consensus van 
ongenoegen dat de betrokken 
commissie wel tot goede aanbe-
velingen leidt.
Zo ook zie je dat het onder-
wijsbeleid soms sterk politiek 
gedragen staatscommissies or-
ganiseert. Die zijn eerder uit-
zonderlijk en komen vaak voor 
tijdens crisisperiodes. Een recent 
voorbeeld is de Commissie Dijs-
selbloem in Nederland, die in 
2008 een rapport uitbracht met 
aanbevelingen voor beleidsver-
anderingen. Uit een studie van 
de Onderwijsraad in 2014 bleek 
dat deze aanbevelingen echter 
nauwelijks in de praktijk omge-
zet waren.
Dit voorbeeld illustreert dat het 
onderwijs als subsysteem van 
de samenleving een grote stabi-
liteit vertoont. Je kan dat posi-
tief bekijken, maar ook als grote 
weerstand tegen verandering 

beschouwen. Als je dan commis-
siewerk uitbreidt naar een lagere 
divisie (zonder parlement), bots 
je nog meer op de grote ver-
scheidenheid aan opvattingen 
over wat belangrijk is. Tijdgebon-
den verschijnselen krijgen dan 
vaak overdreven veel aandacht, 
terwijl de evenwichten zich na 
een aantal jaren opnieuw her-
stellen.
Het is een bijna onmogelijke op-
dracht om een commissie samen 
te stellen die de veelheid aan 
standpunten kan vertegenwoor-
digen en met elkaar kan vereni-
gen.
Dat is het geval met de com-
missie Beter Onderwijs. De aan-
leiding voor die commissie is, 
zo blijkt uit de toelichting, de 
wel erg benadrukte kwaliteits-
visie van de OESO met haar PI-
SA-toetsen. Het grote probleem 
van die commissie en alle der-
gelijke commissies is echter de 
representativiteit ervan. Het gaat 
om zeven leraren uit een gro-
te variëteit van onderwijstypes 
(aso, bso, kso, tso, buitengewoon 
onderwijs, kleuteronderwijs, la-
ger onderwijs). Verder zijn er 
nog de criteria van een regionale 
spreiding, een verhouding man-
vrouw, landelijke en stedelijke 
scholen en ook netgebonden 
criteria. Dat alles moet door ze-
ven leraren vertegenwoordigd 
worden. Als het vooral om lera-
ren gaat, is het merkwaardig dat 
de helft van de commissie uit 

experten bestaat die moeilijk als 
representatief kunnen worden 
beschouwd. Ze komen, aldus 
de voorzitter, uit het adresboek-
je van de vroeger aangesproken 
voorzitter, een duidelijke repre-
sentant van het OESO-denken. 
Het gevaar is niet denkbeeldig 
dat de zeven leraren overklast 
zullen worden door een over-
vloed van onderzoeken en we-
tenschappelijke evidenties die el-
kaar in de realiteit nochtans vaak 
tegenspreken. Een minderheid 
van experten spreekt dan na-
mens de overgrote meerderheid 
van mensen in de praktijk.
Verder is er nog de groepsdy-
namische kant van een tijdelijk 
samengestelde groep. Er spelen 
zich dan allerlei groepsdyna-
mische processen af, omdat de 
deelnemers elkaar nauwelijks 
kennen. Geboren leiders zullen 
al vlug het voortouw nemen. De 
resultaten zullen wel voorgelegd 
worden aan een klankbordgroep, 
die uiteraard ook zeer divers is 
qua samenstelling en opvattin-
gen. Wellicht zal het resultaat 
dan ook tijdsgebonden en ex-
pertgebonden zijn, net zoals bij 
de in een hogere divisie spelende 
commissie Dijsselbloem. Corona 
zal meespelen en dus zal er voor-
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al ingezet worden op ICT; goede 
leraren zijn belangrijk, maar dat 
wisten we al; er is meer kennis 
dan vaardigheden nodig en ook 
meer professionalisering van le-
raren. Van de experten mogen 
we wellicht ook nog meer op-
gelegde geüniformiseerde en 

gestandaardiseerde toetsen ver-
wachten.
Representativiteit zal altijd een 
moeilijkheid blijven bij een zo gro-
te verscheidenheid aan structuren 
en opvattingen.
Misschien kan het werk van deze 
commissie een diepgaand debat 

op gang brengen over de funda-
mentele doelen van ons onder-
wijs. Door het ontstaan van een 
resem decreten in de vorige jaren, 
is een dieper, reflecterend debat in 
de verdrukking geraakt. 

 f Roger Standaert 
Redactielid Impuls
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