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IS ONS ONDERWIJS 
IN VRIJE VAL?

Voor  iedereen  

De kennis van onze leerlingen daalt en de lat

in ons onderwijs ligt lager. Hoe keren we het

tij? Op alle niveaus wordt daarover nagedacht:
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meer met taal bezig, maar met: ‘Hoe
kan ik slaagcijfers halen?’ Dat vind ik
gevaarlijk.»
Het valt op dat leerkrachten wiskunde
of wetenschappen door de band ge -
nomen positiever reageren. Zij zien
het als een kans om ook voor zichzelf

 individuele vrijheid van de leer-
kracht», zegt Schepens. «Ik weet hoe
het er in Nederland aan toegaat — 
daar hebben ze zo’n centraal examen.
Er is één auteur die per schooljaar het
examen mag opstellen en dan moet
iederéén z’n leerlingen daarop voor-
bereiden. Stel dat die auteur jou als
leerkracht echter niet aanspreekt, dan
hang je eraan voor een volledig jaar. 
Ik zou dat verschrikkelijk vinden.»
Ook Iris Haentjens, voorzitster van 
de Belgische Vereniging van Leer-
krachten Frans, heeft ernstige twijfels.
«Ik ben absoluut tegen. Zodra leer-
krachten doorhebben hoe het centraal
examen in elkaar zit, zullen ze hun
leerlingen massaal klaarstomen voor
die ene test. Al de rest doet er dan niet
meer toe. Bovendien ben je dan niet

kunnen halen. Je krijgt dus
‘goede’ en ‘slechte’ scholen.
We weten ook dat leerlingen
in sommige landen gedrild
worden om een goeie score te
halen. Ze krijgen enkel nog te
zien wat er in de test gevraagd
zal worden. Niks meer.» Ook
in het onderwijsveld kijkt
men sceptisch naar het
 concept van centrale
 examens. Leerkrachten 
en scholen staan niet te
 springen om de vrijheid die
ze nu genieten af te geven.

Verschrikkelijk
«Als ze dat invoeren, dan stop ik
 ermee.» Kathleen Schepens, leer-
kracht Latijn en Grieks in een school 
in Oost-Vlaanderen, vertaalt het
 gevoel van heel wat leerkrachten 
als het over centrale examens gaat.
Van de twintig met wie we de voorbije
 weken spraken, zijn er slechts zeven
die openstaan voor het idee. «Ik zou
het een beknotting vinden van de

oplossing kan zijn voor een aantal
problemen. «Het grote voordeel is dat
je als school individueel de lat niet kan
laten zakken», legt Duyck uit. «Men
moet dus veel harder aan de leerlingen
trekken. Aan de onderkant, waar 
men leerlingen over de lat zal moeten
hijsen, maar óók in het midden en 
aan de  bovenkant. Want die laatste
twee groepen zijn belangrijk om het
 gemiddelde van een school zo hoog
mogelijk te brengen. De dynamiek die
ontstaat, is goed voor iedereen.» Ook
Van Damme denkt er zo over. «Nu geeft
men mensen diploma’s vanuit een
soort  defaitisme.
 Leerlingen
 kunnen eigen -
lijk niet mee,
maar krijgen
een diploma
 omdat men
de statistieken
naar omhoog
wil halen. 

Met een  centraal examen wordt dat
onmogelijk. Dan zal je slecht preste-
rende leerlingen veel beter moeten
begeleiden om hen te laten slagen. Je
zal meer inspanning moeten leveren.»
Wim Van den Broeck van de VUB vult
aan: «Je creëert met zo’n examen ook
veel meer transparantie en je zou de
studiekeuze objectiever kunnen
 maken.» Werkgeversorganisatie 
Voka is eveneens voorstander van 
een  centraal examen. «Zo zouden we
beter kunnen inschatten welke school
 kwalitatief werk levert en welke
 minder.» Mieke Van Houtte, onder-
wijssociologe aan de UGent, wijst
 echter ook op gevaren. «Alles hangt
 ervan af hoe je de resultaten van zo’n
examen gebruikt. In de VS en in het 
VK zien we desastreuze gevolgen.

Scholen weigeren daar leerlingen
die het gemiddelde naar omlaag

Kijkt u even naar het kaartje op deze
pagina’s. Die witte vlek, dat zijn wij.
Ingesloten door landen waar het
 onderwijssysteem één of andere vorm
van centrale examens kent. Eenvoudig
gezegd wordt er in die landen van 
alle leerlingen verwacht dat ze over
dezelfde lat springen. Ze krijgen aan
het einde van het lager of secundair
onderwijs allemaal dezelfde toets
voor hetzelfde vak. Op die manier zou
‘de lat’ voor alle scholen even hoog
moeten liggen. In Vlaanderen werken
we anders. Wij hebben de eindtermen.
Die bepalen voor ieder vak het absolute
minimum van wat een leerling moet
kunnen aan het einde van het school-
jaar. Dat zou een ‘centrale lat’ moeten
zijn. Alleen blijkt dat die lat vrij makke-
lijk verschoven kan worden op lokaal
niveau. Want eindtermen zeggen bij-
voorbeeld niks over de moeilijkheids-
graad van een examen. Die bepalen de
scholen en leerkrachten zelf. Gevolg?
In de ene school is het examen wis-
kunde een pak uitdagender dan in de
andere. Voor Frans kan het dan weer
omgekeerd zijn. Bovendien kunnen
leerlingen achteraf nog gedelibereerd
worden. Ook op dat vlak genieten
scholen veel vrijheid.
«Maar op het einde van de rit krijgen
alle leerlingen tóch hetzelfde diploma»,
zegt Dirk Van Damme, onderwijs -
expert bij de OESO. «Je weet als samen-
leving of als werkgever echter niet wat
dat diploma waard is. Om het scherp
te stellen: er lopen heel wat mensen
rond die hun diploma secundair eigen-
lijk niet hadden mogen krijgen.» Bieke
De Fraine, onderwijskundige aan de
KU Leuven, vult aan. «We  hebben in
Vlaanderen nauwelijks controle over
de mate waarin de  eindtermen vol-
doende gekend zijn. We geven veel
autonomie aan onze scholen en de
 onderwijskoepels om te bepalen waar
de lat ligt. De  dynamiek in iedere school
kan daardoor anders zijn. Veel inter-
nationale studenten aan wie ik lesgeef,
vinden het zeer vreemd dat wij geen
enkele vorm van centrale monitoring
kennen.» Steeds meer experts pleiten
ervoor om dat te veranderen.

Gedrild
Eén van de grootste vaandeldragers
voor een centraal examen is Wouter
Duyck van de UGent. Hij slaat al meer
dan een jaar op die nagel. «Weten-
schappelijk is het een goed idee. Daar
is iedereen het over eens.» Het klopt
dat veel van Duycks collega’s het
 principe van een centraal examen
 ondersteunen. Alle vijf de weten -
schappers die we spraken tijdens 
ons onderzoek,
 gaven aan 
dat het een

Wij zijn voorstander.
Zo zouden we beter
kunnen inschatten welke
school kwalitatief werk 
levert en welke minder

WERKGEVERSORGANISATIE VOKA

Met zo’n examen zouden
scholen veel harder
aan de leerlingen moeten
trekken. Oók aan
degenen in het midden
en aan de bovenkant,
om het gemiddelde 
op te krikken

COGNITIEF PSYCHOLOOG 
WOUTER DUYCK (UGENT)

Voor sommige scholen 
zou het zeer bruusk 
ontwaken zijn, maar 
ik ben pro. De vraag is 
dan wel wie het examen 
mag opstellen en hoe 
hoog het niveau is

ANDY RENIERS, LERAAR CHEMIE
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Bijna  overal 
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behalve  bij  ons

Schaken  in  de  klas
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Beter strategisch
denken, functioneel lezen, redeneren,
argumenteren en discussiëren — en
dat allemaal door te schaken. Lerares
Tania Folie is heilig overtuigd dat het
bordspel leerlingen sterker maakt.
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van de top tot de basis. Alleen kijkt niet

 iedereen in dezelfde richting. Zo pleiten

 almaar meer gezaghebbende stemmen voor

een  centraal examen, maar wordt dat in de

 onderwijswereld sceptisch onthaald. «Als ze

dat doen, dan stop ik ermee.» • JEROEN BOSSAERT •
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Het kunnen omgaan met anderstalig-
heid is een probleem in veel scholen.
Leerkrachten en directies worstelen
ermee. En de koepels hebben ver -
schillende visies op hoe je de achter-
stand op vlak van Nederlands zo snel
mogelijk kan wegwerken. Voor Tania
is het antwoord ook hier: schaken. 
«Ik herinner mij in het bijzonder een
jongetje uit Pakistan uit het derde
leerjaar», vertelt ze. «Dat kind had in
maanden nog geen woord gezegd. Ik
zette een schaakstelling op het bord,
maar niemand vond het antwoord. 
Hij stak plots zijn vinger op en kwam
de oplossing op het bord zetten. De
hele klas applaudisseerde spontaan.
Dat mannetje bloeide daardoor hele-
maal open. Hij had zijn klasgenootjes
kunnen tonen hoe slim hij was, ook 
al sprak hij nog geen Nederlands. Ik
liet hem voortaan helpen tijdens de
schaak les en hij begon als vanzelf te
praten. Ik ben ervan overtuigd dat het
schaken hem geholpen heeft om aan
zelfvertrouwen te winnen.»

Actief meedenken
Het pilootproject ‘Schaken in de Klas’
loopt ondertussen al in veel lagere
scholen in West-Vlaanderen en Tania
hoopt dat ook
de rest van
Vlaan -
deren de
komende
jaren op
de kar
springt.
Met dit
soort
inno -
vatieve
projecten

 bewijst een deel van de leerkrachten
alleszins dat ze actief meedenken over
hoe de school van morgen eruit zou
kunnen zien. Een denkoefening die
broodnodig is, want in een steeds
sneller veranderende wereld dreigt
Vlaanderen uit de boot te vallen als
het onderwijs zich niet aanpast. 
Onder meer de werkgevers maken
zich daar zorgen over. Bereiden we
onze kinderen voldoende voor op de
arbeidsmarkt van  morgen? In deel 4
zoeken we het voor u uit.

workshop die leerlingen opnieuw
goesting moet doen krijgen om zich in
de Franse taal te verdiepen. «Ik heb
ooit een citaat gezien: ‘Engels is een
taal, Frans is een vak.’ Veel leerlingen
zien dat effectief zo», vertelt Karolien.
«Ik ben daarom op het idee gekomen
om leerlingen op een andere manier
warm te maken voor Frans.» Ze com-
bineerde haar eigen liefde voor het
Franse chanson met de passie voor
lesgeven en creëerde een sessie waar-
bij ze leerlingen zingend de microbe
voor de taal probeert door te geven. Ze
trekt naar klassen in heel Vlaanderen
en leert de leerlingen in klasverband
Franse nummers aan. Ze doet dat in
samenspraak met de leerkracht en
speelt in op de specifieke noden van
een klasgroep. «Op een interactieve 
en toegankelijke manier probeer ik
 leerlingen creatief te laten zijn in het
Frans. En dat heeft effect. Je merkt echt
dat jongeren tijdens zo’n sessie veel
bewuster met Frans bezig zijn dan
 tijdens een gewone les.» De bedoeling
is dat leerlingen ook achteraf meer zin
krijgen om zich toe te leggen op Frans.
Het is een voorbeeld van een klein-
schalig initiatief dat ‘in het veld’ is
 ontstaan en dat op z’n eigen bescheiden
manier een oplossing probeert te
 bieden voor de niveaudaling in ons
onderwijs. En Karolien staat daarmee
niet alleen.

Spontaan applaus
Want ver weg van alle discussies aan
de top van het onderwijs, probeert
ook Tania Folie al jaren via lokale
 initiatieven het niveau opnieuw op 
te krikken. Tania is leerkracht in een
lagere school in hartje Brugge en
 hevig pleitbezorgster van schaken 
in de klas. Ze is er heilig van overtuigd
dat er geen betere manier is om álle
leerlingen in een klas uit te dagen dan
met een potje schaken. «Kinderen
 leren beter strategisch denken en
functioneel lezen. Maar het helpt 
ook bij redeneren, argumenteren en
 discussiëren met elkaar. Dat is weten-
schappelijk bewezen.» Oorspronkelijk
gaf ze enkel schaken aan de hoog -
begaafde leerlingen in haar klas.
«Maar het schaken verspreidde zich
als een virus», glimlacht ze. «Ook 
de zwakkere leerlingen toonden
 interesse.» Met effect, getuigt Tania.
«Ze leerden zich beter concentreren
en konden zich langer focussen op de
andere taken. Ze kregen het gevoel
iets te kunnen wat volwassenen
 bestempelen als extreem moeilijk.
 Inzetten op de toppresteerders sluit
dus helemaal niet uit dat je de laag-
presteerders even hard prikkelt.»
 Tania ziet schaken daarom als een 
vrij eenvoudig en goedkoop middel
om te differentiëren in een klas. «Je
kan iedereen uitdagen. Zélfs anders-
talige kinderen. Als je probleem -
oplossend denken zuiver in een
 taalomgeving aanbiedt, dan scoren
anderstaligen sowieso laag. Ze
 hebben weinig aan die lessen zolang
ze de taal niet voldoende onder de
knie hebben. Maar als je ze vervangt
door schaaklessen, dan zijn ze fier 
dat ze ook kunnen tonen wat ze 
waard zijn. Schaken is eigenlijk een
universele taal.»

maken bijvoorbeeld andere groepen
voor wiskunde of Nederlands. En ik
merk ook dat co-teaching en team-
 teaching ingang vinden.»
Hoewel alle experts de koepels bij -
treden in dat pleidooi voor een
 creatievere aanpak in de klas, waar-
schuwen  sommigen ook voor een
overdreven focus op het individuali-
seren van de school. «Men is dat nu 
op grote schaal aan het doen», zegt
Wim Van den Broeck (VUB). «Dat is
een problematische ontwikkeling.
Leerkrachten zitten vandaag met 
een enorm dilemma. Ze willen voor
iedereen goed doen: de toppers naar
omhoog halen en de zwakken zoveel
mogelijk aandacht geven. Dat is quasi
onmogelijk. Het toverwoord is dan
‘differentiëren’, maar als we daar blind
op gaan inzetten, dan wordt het een
ramp. We moeten terug naar sterke,
klassikale lesmomenten. Iedereen
 samen optillen. Maar wel in combinatie
met slimme differentiatie.» Van den
Broeck zegt dus dat differentiëren
kan, maar slechts voor specifieke
 aspecten. «In Nederland werken ze
bijvoorbeeld met schakelklassen voor
anderstaligen. Kinderen met taal -
achterstand worden in een aparte klas
gezet en krijgen intensief Nederlands.
Pas als ze daar slagen, sluiten ze
 opnieuw aan bij de andere klassen.
 Ideologisch ligt dat soort aparte
 klasjes voor sommigen in ons onder-
wijs zeer moeilijk, maar ik vrees 
dat die mensen door de realiteit
 ingehaald zullen worden.»

Goesting
Terwijl men aan de top van het onder-
wijs en in de wetenschappelijke wereld
volop discussieert over de beste op-
lossingen, zoeken veel leerkrachten
ook op eigen houtje naar een creatieve
manier om het niveau van leerlingen
op te tillen. Eén van die leerkrachten 
is Karolien Voets. Ze geeft Frans in 
een school in Gent, maar ze reist ook
Vlaanderen rond met een speciale

antwoord op de daling van het niveau
van ons onderwijs. «We moeten meer
inzetten op andere  vormen van les -
geven», vindt Raymonda Verduyck,
topvrouw van het GO. «Wij horen
voortdurend van onze leerkrachten
dat de toegenomen diversiteit in de
klassen de grootste uitdaging is ge-
worden. Omgaan met de verscheiden-
heid aan culturen en achtergronden,
dat is niet evident.» Ze ziet scholen
naar oplossingen zoeken. «In het lager
onderwijs is men bijvoorbeeld sterk
bezig met differentiatie. Ze maken
aparte groepjes met verschillende
 ritmes of laten leerlingen elkaar  helpen.
In het secundair proberen we dan
weer in te zetten op ‘co-teaching’ en
‘team-teaching’. Dan staan meerdere
leerkrachten voor een grote groep,
 zodat ze specifieker aandacht kunnen
geven aan bepaalde groepjes van leer-
lingen. Daar moeten we nóg meer
werk van maken in de toekomst.»

Toverwoord
Ook bij het katholiek onderwijs vinden
ze dat de prioriteit bij ‘differentiatie in
de klas’ zou moeten liggen. «Een groot
aantal leerkrachten komt uit een tijd
dat de groepen homogener waren»,
zegt Boeve. «Zij worden nu gecon fron -
teerd met klassen die zeer divers zijn.
En dat vergt extra inspanningen. Daar
moeten we dus bijscholing voor geven.
Ook scholen moeten zich  anders
 kunnen organiseren. Er zijn er die
daar actief mee experimenteren. Ze

te bepalen waar ze staan ten opzichte
van collega’s. «Ik zou niks liever willen»,
zegt leraar chemie Andy Reniers. «Voor
sommige scholen zal het zeer bruusk
ontwaken zijn, maar ik ben pro. De
vraag is dan wel wie het examen mag
opstellen en hoe hoog het niveau is.
Als de test niet uitdagend genoeg is,
dan hebben we er ook niets aan.»

Hakken in het zand
De verdeeldheid bij leerkrachten
zorgt ervoor dat de scholen zich
 gesterkt zien in hun strijd tegen een
centraal examen. Ze zetten al een
 tijdje de hakken stevig in het zand.
«Het is zeer makkelijk om te zeggen
dat je dat moet invoeren», zegt Lieven
Boeve, topman van het katholiek
 onderwijs. «Maar wat zal het effect
zijn? Zoiets heeft een enorme impact
op het onderwijssysteem. Voor ons
zijn de leraren het best in staat om te
oordelen over een leerling die ze het
hele jaar gevolgd hebben. Een centraal
examen is voor ons niet bespreekbaar,
omdat het de evaluatie buiten de
school legt en dus afbreuk doet aan
dat vertrouwen in lerarenteams.
 Bovendien hebben wij toch de onder-
wijsinspectie? Dát is ons kwaliteits-
zorgsysteem. Vertrouwen we dat dan
niet meer?»
Het gemeenschapsonderwijs (GO) en
de Onderwijskoepel van Steden en
Gemeenten willen evenmin weten
van centrale examens. Ze schuiven
andere oplossingen naar voren als

Zodra leerkrachten doorhebben 
hoe het centraal examen in elkaar 
zit, zullen ze hun leerlingen massaal 
klaarstomen voor die ene test. 
Al de rest doet er dan niet meer toe

IRIS HAENTJENS, VOORZITSTER BELGISCHE
 VERENIGING VAN LEERKRACHTEN FRANS

voor  iedereen 
dezelfde  lat

In de VS en het VK zien we de 
desastreuze gevolgen. Scholen 
weigeren daar leerlingen die 
het gemiddelde naar omlaag 
kunnen halen. Je krijgt dus 
‘goede’ en ‘slechte’ scholen
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Liefde voo
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Als ze dat invoeren, 
stop ik ermee. Ik zou het 
een beknotting vinden 
van de individuele vrijheid
van de leerkracht

KATHLEEN SCHEPENS, 
LERARES LATIJN EN GRIEKS

Lerares Karolien Voets reist Vlaanderen door
om leerlingen warm te maken voor de Franse
taal door... te zingen. «Het heeft effect: 
je merkt echt dat jongeren veel bewuster met
de taal bezig zijn dan tijdens een gewone les.»
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