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  Ons onderwijs moet niet veranderen om maar te 
veranderen. Ons onderwijs moet veranderen om er 
nog beter voor te zorgen dat:  

- leerlingen de competenties verwerven die er in 
hun leven écht toe doen; 

- alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, 
maximaal van ons onderwijs profiteren en er zo 
weinig mogelijk talent en positieve energie-
voor-leren verloren gaan.  

 

Daartoe formuleer ik drie adviezen aan het Vlaamse 
onderwijsbeleid en onderwijsveld: 

 

- Actualiseer het curriculum. 

- Globaliseer het onderwijs. 

- Maak het onderwijs duurzamer. 
 



 

1       ACTUALISEER HET CURRICULUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Amerikaanse onderwijsexpert Tony Wagner stelt het scherp. De kern van zijn 

uitspraak wordt echter door velen gedeeld: de wereld is tijdens de afgelopen 25 

jaar digitaler, technologischer, diverser, globaler, dynamischer geworden. Onze 

economie vervelt tot een innovatieve diensten- en kenniseconomie. Onze 

maatschappij wordt steeds kleurrijker, sociaal diverser en dynamischer. In ons 

persoonlijke leven dringen sociale media, technologie, nieuwe vormen van 

samenleven en informatie-overvloed ongegeneerd binnen.   

De competenties die onze jongeren moeten verwerven om in hun persoonlijk 

leven, in het maatschappelijk leven en op de arbeidsmarkt te functioneren, zijn 

sterk geëvolueerd. De vraag is daarom prangend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren onze jongeren op school nog 

wel de sleutelcompetenties die ze 

nodig hebben om op de 

arbeidsmarkt, in de maatschappij 

en in hun persoonlijk leven gelukkig 

te zijn, goed te functioneren en zich 

verder te blijven ontplooien? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke zijn de cruciale sleutelcompetenties voor de 21ste eeuw? 

 

taal en informatie doen werken: de competentie om kritisch en 

doelgericht met informatie om te gaan en helder te communiceren (in meer dan 1 taal). 

kennis doen werken: de competentie om kennis aan te wenden om problemen 

op te lossen en beslissingen te nemen in authentieke situaties. 

verbeelding doen werken: de competentie om creatief te denken, ideeën op 

diverse wijzen te combineren en los te komen van eerste impulsen en indrukken. 

moderne technologie doen werken: de competentie om efficiënt, 

effectief en mediawijs met moderne technologie om te gaan in diverse situaties. 

sociale relaties doen werken: de competentie om met andere mensen 

samen te werken, leven en leren in wederzijds respect. 

verandering doen werken: de competentie om flexibel in te spelen op snel 

veranderende situaties. 

je eigen leer-kracht doen werken: de competentie om zich te blijven 

ontwikkelen, diverse leerstrategieën in te zetten en te blijven geloven in het eigen 

leervermogen. 

je leven doen werken: de competentie om zelfstandig beslissingen te nemen, 

het eigen levenspad uit te stippelen en goed te zorgen voor zichzelf. 

het leven op deze planeet doen werken: de competentie om een 

bijdrage te leveren tot een betere wereld om zich heen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het curriculum actualiseren, dat kan door: 

- de sleutelcompetenties voor de 21ste eeuw niet langer te 

beschouwen als een vrijblijvende optie, maar als een centraal 

onderdeel van het curriculum en de eindtermen. 

- het curriculum, de leerplannen en de handboeken van 

overbodige ballast te ontdoen, zodat leerkrachten de nodige tijd 

en ruimte krijgen om diepgaand aan écht cruciale vakkennis te 

werken en tegelijkertijd de sleutelcompetenties diepgaand te 

bevorderen. 

- de kwaliteit van elk vak en elke opleiding voortaan ook af te 

meten aan de bijdrage die ze hebben geleverd aan de 

ontwikkeling van de 21ste-eeuwse sleutelcompetenties. 

-  de kwaliteit van het onderwijs niet af te meten aan de hoogte 

van de berg feiten die leerlingen in hun hoofd kunnen proppen en 

op een test kunnen reproduceren, maar wel aan de breedte van 

hun algehele persoonsontwikkeling en de diepte waarmee 

leerlingen kennis begrijpen, toepassen, doelgericht doen werken 

en creatief bewerken. 

 



 

2    GLOBALISEER HET ONDERWIJS 

  

 

  

De grenzen tussen de vakken 

moeten open. Sloop de schotten die 

het hedendaags leren beknotten.  

De term “globaliseren” gebruiken we vaak om te verwijzen naar het vrije 

verkeer van goederen, diensten, informatie en mensen in de hedendaagse 

wereld. Ze vloeien over grenzen heen. 

Ook ons onderwijs moet globaliseren. Als leerlingen onderwijs krijgen in strak 

afgebakende vakken, dan gaan ze in afgebakende vakken denken. Het 

oplossen van authentieke problemen vereist echter dat de muren tussen 

vakken doorbroken worden en kennis van diverse aard wordt samengelegd. 

Om de ontwikkeling van hedendaagse sleutelcompetenties én de diepgaande 

verwerving van vakgebonden competenties te bevorderen, moeten dus 

allerlei grenzen in ons verkokerde onderwijs doorbroken worden: 

- de grenzen tussen vakken: creëer meer kansen voor 

projectmatig werken, leg meer verbanden tussen verschillende vakken, 

laat leerkrachten van verschillende vakken team-teachen, verbind de 

inhouden van verschillende vakgebonden lessen met elkaar. 

- de grenzen tussen studierichtingen en leerjaren: laat 

leerlingen van verschillende leeftijden, richtingen en afdelingen met 

elkaar samenwerken, benut de sociale diversiteit op school ten volle, 

maak van de hele schoolgemeenschap een hechte leer- en 

leefgemeenschap. Want een schoolgemeenschap is een menselijk 

internet. Het is een goudader van menselijke verbindingen waarin 

vooroordelen tijdens gezamenlijke projecten kunnen verschrompelen 

en leerlingen van verschillende leeftijden en richtingen mekaars 

leerprocessen kunnen ondersteunen en verrijken. 

 

 

 



 

  

- de grenzen tussen binnenschools en buitenschools 

leren: geef leerlingen de kans om buiten de school schoolse kennis 

toe te passen, te verdiepen en te concretiseren. Geef hen de kans 

om ervaringen van buiten de school in het leren op school te 

integreren. Trek de buitenwereld de school binnen en ga met de 

school naar buiten. Lever met de school een bijdrage tot een betere 

wereld: hoe klein die bijdrage ook is, ze is groot. 

- de grenzen tussen formeel leren en informeel 

leren: Geef leerlingen de kans om vakgebonden competenties en 

sleutelcompetenties op diverse manieren te verwerven. Bied hen 

een grote variatie aan werkvormen in een grote variatie aan 

contexten en situaties. Benut het immense potentieel van speels 

leren, impliciet leren, al doende leren en werkplekleren.  

- de grenzen tussen mensen: Betrek leerlingen en hun 

ouders intensief in het onderwijs dat hen wordt aangeboden. 

Bevorder de samenwerking tussen leerkrachten van diverse vakken, 

leerjaren en studierichtingen. Betrek buddy’s, buurtbewoners en 

buitenschoolse experts in een wereldnabij onderwijs. 

 

De school van de vorige eeuw 

werd gedomineerd door haar 

muren en plafonds.  

De school van de 21ste eeuw 

moet gedomineerd worden 

door open ramen en deuren. 

 



 

 

3     MAAK HET ONDERWIJS DUURZAMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de energie-voor-leren die elke 

leerling van nature heeft, wordt 

omgezet in succesvol leren, dan wordt 

die energie-voor-leren hernieuwd. Dan 

wordt onderwijs duurzaam onderwijs. 

Meer nog dan aangeboren talenten hebben alle kinderen een aangeboren energie 

om te leren: een drang om te exploreren, nieuwe dingen te leren, hun grenzen te 

verleggen, zichzelf te ontwikkelen. Onderwijs wordt ingericht om de energie-voor-

leren van mensen te voeden en aan te wakkeren. Onderwijs dient om die energie-

voor-leren van alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, duurzaam te hernieuwen. 

Onderwijs dient om de passie voor leren van elke leerling aan te wakkeren. 

De volgende principes kunnen daarbij inspirerend zijn: 

- Stel in onderwijs niet het onderwijsprogramma centraal, maar het leerproces 

van elke leerling. De exacte timing waarin de leerstof ‘gegeven’ wordt: het is 

geen doel op zich. De lerende leerling is doel op zich. 

- Gebruik evaluatie om het leerproces van individuele leerlingen op te volgen 

en hen constructieve, gedifferentieerde ondersteuning op maat te bieden. 

Evaluatie dient niet om een punt achter een leerproces te zetten, maar om dat 

leerproces vooruit te stuwen. Organiseer de onderwijstijd zo dat er voor 

sommige leerlingen meer leertijd is om bepaalde basiscompetenties te 

verwerven, terwijl andere leerlingen die tijd gebruiken om hun competenties 

te verruimen en verdiepen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vertrek van positieve en hoge verwachtingen voor elke leerling. Straal 

geloof uit in het immense leervermogen van elke leerling, daag elke 

leerling uit, leg de lat hoog voor elk van hen. Streef ernaar dat elke leerling 

op het einde van elke onderwijsdag succesvolle en positieve 

leerervaringen heeft opgebouwd: succes geeft nieuwe energie-om-te-

leren.  

- Creëer een veilig leerklimaat voor elke leerling, waarin fouten gezien 

worden als positieve kansen tot groei. Stel het welbevinden van leerlingen 

centraal. Ook al wordt leren vaak benaderd als iets cognitiefs, het drijft op 

een socio-emotionele onderstroom van verbondenheid, vertrouwen en 

warme sociale relaties.  

- Maak het onderwijs aantrekkelijk, boeiend, hip, eigentijds. Gebruik 

moderne technologie om het leren actueler, aantrekkelijker en 

aanschouwelijker te maken. Maak het abstracte concreet. Verbind theorie 

met toepassing. Roep interessante vragen op: leerlingen krijgen energie-

voor-leren van haalbare uitdagingen die rond interessante vragen zijn 

opgebouwd.  

- Zorg ervoor dat alle kinderen vanaf heel prille leeftijd kunnen genieten 

van taalrijke interacties en leesbevordering, niet alleen binnen de school, 

maar ook ervoor en daarbuiten. 

- Investeer in leraren: de leerkracht is de spil die het energie-leren-wiel 

van leerlingen doet draaien. Verhoog het comfort van de leraar en de 

kansen op blijvende professionalisering. Investeer in schoolteams: dankzij 

ruimte voor overleg, uitwisseling en samenwerking worden leraren sterker 

en  wordt het onderwijs duurzamer. Versterk daarom ook de 

lerarenopleiding en de begeleiding van beginnende leraren.  

 

In een samenleving is onderwijs wellicht het grootste collectieve project. Het moet 

ook het meest hoopvolle project zijn. De hoop van ouders dat hun kinderen het 

goed zullen doen en het beter zullen hebben dan zijzelf, de hoop van leerkrachten 

dat hun leerlingen betere mensen zullen worden, de hoop van een samenleving dat 

de nieuwe generatie jongeren de wereld zal verrijken en verbeteren: die hoop is 

gebundeld in het boeiende project dat leerkrachten, leerlingen en ouders elke dag 

vormgeven. En die hoop, die grenzeloze ambitie, drijft op de passie-voor-leren die 

leerlingen en leerkrachten delen.   



 

MEER LEZEN? 
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