
3/2/2016
Radio1 - De Ochtend
Zijn de eindtermen in het onderwijs wel up to date?
http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/zijn-de-eindtermen-
het-onderwijs-wel-date

3/2/2016
VTM - Nieuws 13u - Lancering
http://nieuws.vtm.be/binnenland/177039-crevits-start-de-
bat-rond-eindtermen

3/2/2016
één - Journaal 13u - Lancering
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/jour-
naal/2.42789?video=1.2563438

3/2/2016
Radio1 - Radio journaal 12u, 3:40 - Lancering
Seppe, Zehra
http://radioplus.be/#/nieuwsplus/herbeluister/a1c2386f-8e68-
11e3-b45a-00163edf75b7/

3/2/2016
Radio1 - Radio journaal 13u, 3:07 - Lancering
Marjan Temmerman (Stef Steyaert, Zehra)
http://radioplus.be/#/nieuwsplus/herbeluister/a1c96465-8e68-
11e3-b45a-00163edf75b7/

3/2/2016
deredactie.be - Homepage
Wat wil jij dat er in de rugzak van een 18-jarige zit?
Dominique Fiers
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2563313

3/2/2016
destandaard.be -  Homepage
VIDEO. Deze tien leerlingen veranderen mee de eindtermen
Tom Ysebaert
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160203_02106846

3/2/2016
destandaard.be - DS Discussie online
DS DISCUSSIE. Wat moeten jongeren op school leren?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160203_02107192

3/2/2016
destandaard.be -  p.10
School kan niet alles oplossen’
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160202_02105877

3/2/2016
destandaard.be - p.11
700 burgers formuleren 10 basisdoelen
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160202_02105878

3/2/2016
destandaard.be - p.37
Wat heb je nou aan algebra (in 2030)? - Pedro De Bruyckere
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160202_02105347

3/2/2016
Trends - Eindtermen verdienen centrale toets - Roeland Buyl
http://trends.knack.be/economie/beleid/eindtermen-verdie-
nen-centrale-toets/article-opinion-654981.html?utm_campaig-
n=Echobox&utm_medium=social&utm_source=Twitter#link_
time=1454517921

3/2/2016
De Tijd p.9
Crevits wil inhoud schoolbord niet omgooien - Barbara Moens
http://krant.tijd.be/#paper/tijd/8

3/2/2016
De Tijd p.9
Wat zijn eindtermen?
http://krant.tijd.be/#paper/tijd/8

3/2/2016
één - Van Gils & Gasten
Mona Tijs (VSK) en Etienne Vermeersch
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/VanGil-
sengasten/2.42794

3/2/2016
HLN.Be
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/de-
tail/2605364/2016/02/03/Crevits-start-debat-rond-eindtermen.
dhtml

4/2/2016
Radio1 - Hautekiet
http://www.radio1.be/hautekiet/wat-moeten-jongeren-kennen-en-
kunnen-als-ze-de-middelbare-school-verlaten

4/2/2016
De Morgen p. 13
Crevits denkt na over nieuwe eindtermen
http://www.demorgen.be/binnenland/crevits-denkt-na-over-nieu-
we-eindtermen-baf679ca/

4/2/2016
De Standaard p. 12 en 13
Iedereen kan meedenken over onderwijs van morgen

4/2/2016
Radio2
De Madammen
http://www.radio2.be/de-madammen/praat-mee-over-het-onder-
wijs-van-de-toekomst-0

4/2/2016
Radio2 - De Madammen
Cathérine
https://www.facebook.com/DeMadammenRadio2/vi-
deos/1707335429546033/
https://www.youtube.com/watch?v=Te0qLfksEUQ

4/2/2016
Belang van Limburg p. 10
Wat zijn eindtermen / Te veel eindtermen

4/2/2016
Metro p. 2
Crevits tekent onderwijs van morgen uit
4/2/2016
Laatste Nieuws p. 6
Crevits laat iedereen meedenken over eindtermen

Bijlage 1: Persoverzicht
Er was heel wat aandacht in de pers. Hieronder vindt u een 
overzicht van wat  tijdens de maanden februari en maart 2016 is 
verschenen en uitgezonden.  
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4/2/2016
Belga
Minister Crevits lanceert campagne ‘Van leRensbelang’ over 
eindtermen

6/2/2016
Klara - Trio
Werner Trio (Rik Torfs, rector KULeuven en natuurkundige prof.
em Irina Veretennicoff (VUB)
http://radioplus.be/#/klara/herbeluister/13033e10-520d-11e5-
8f7e-00163edf48dd/0aa835fc-ccb9-11e5-9d78-00163edf48dd/

6/2/2016
http://radio.klara.be/radio/10_programmas.php?datum=160206&x-
ml_program=KL05160206DTRI.xml

6/2/2016
De Tijd - online
Waarom les over Toendra en niet over BTW?
Peter De Groote (Martine Tempels, Patrick Loobuyck en Bert 
Kruismans)
http://www.tijd.be/nieuws/archief/Waarom_les_over_toendra_en_
niet_over_btw.9729785-1615.art?ckc=1&ts=1455041973

6/2/2016
De Tijd
http://krant.tijd.be/ipaper/20160206/#paper/tijd/11

22/2/2016
Q Music
Hilde Crevits hebekijkt het leerplan
https://soundcloud.com/q-music_be/hilde-crevits-herbe-
kijkt-het-leerplan

22/2/2016
De Standaard p. 2
Groot onderhoud voor het onderwijs
Bart Brinckman

22/2/2016
De Standaard p. 10
De klas van 2030 - dossier
Tom Ysebaert

22/2/2016
De Standaard p. 10
Je bent jong en je hebt al schulden
Tom Ysebaert

22/2/2016
De Standaard p. 10
De eindterm financiële geletterdheid
Tom Ysebaert

22/2/2016
De Standaard p. 1
Wie zakt voor de eindtermen krijgt toch diploma
Tom Ysebaert

22/2/2016
Belang van Limburg p. 7
Wie zakt voor eindtermen, krijgt toch een diploma 

22/2/2016
Het Nieuwsblad p. 7
Wie zakt voor eindtermen, krijgt toch diploma 

23/2/2016
De Standaard p. 10
Jongeren willen praten over seks, religie en zichzelf
Maarten Goethals
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160222_02144137?_secti-
on=60573495&utm_source=standaard&utm_medium=newslet-
ter&utm_campaign=ochtendupdate&M_BT=148333524376&adh_
i=3484c729bd892221d17e0eab8f36ef26&imai=

23/2/2016
De Standaard
De eindterm identiteit
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160222_02144139

23/2/2016
De Standaard
Diversiteit in praktijk: ook moslims moeten naar de misviering
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160222_02144140

23/2/2016
De Morgen p. 12
Gezakt voor eindtermen, toch diploma

23/2/2016
Het Laatste Nieuws p. 5
Wie eindtermen niet haalt, krijgt toch diploma

23/2/2016
De Standaard p. 32
Wat is een diploma dan nog waard?

24/2/2016
De Standaard p. 10
Koudwatervrees voor het taalbad
Tom Ysebaert
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160223_02145815

24/2/2016
De Standaard p. 40
Ontroering voor het ASO, blingbling voor de rest
Ruth Lasters

24/2/2016
De Standaard
Meertalige school Noteer: la région, het gewest
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160223_02145815

25/2/2016
De Standaard p. 12-13
Kritische leerlingen maken scholen zenuwachtig
Tom Ysebaert

25/2/2016
De Standaard
Leerlingen onderhouden park
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160224_02147603

26/2/2016
De Standaard p. 16-17
De lokroep van de echte wereld. Leerlingen aso snakken naar 
meer praktijk.
Tom Ysebaert
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26/2/2016
De Standaard
Case op Campus Helix: Doe de raket
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160225_02149978

26/2/2016
De Standaard
Niet over maar in de wereld leren
Nand De Klerck
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160225_02149731

26/2/2016
De Standaard
Praktijk doet het zonder eindtermen
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160225_02149977

1/3/2016
De Standaard
Oud fruitsap in een nieuw busje
Johan De Donder
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160229_02156436

2/3/2016
één
De Afspraak
Nieuwe eindtermen
Bart Schols
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deaf-
spraak/2.43203?video=1.2589155

3/3/2016
Het Nieuwsblad p. 6
Jens Vancaeneghem

5/3/2016
De Standaard
Het ambitieuze mannetje

8/3/2016
De Standaard
11 juli moet ‘Constitution Day’ worden GEERT BOURGEOIS WIL 
BURGERSCHAPSVORMING IN EINDTERMEN MIDDELBAAR 
ONDERWIJS
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160307_02170354

10/3/2016
De Standaard
Weet jij wat je moet doen als iemand een hartstilstand krijgt?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160310_02175383

11/3/2016
De Standaard
Mentaal ballet
Dieter De Cleene
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160311_02177337 

11/3/2016
De Standaard
Zesdejaars proberen oriënteringsproef uit
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160310_02176296

11/3/2016
Radio1
Hautekiet
Moet financiële geletterdheid opgenomen worden in de eindtermen?
http://www.radio1.be/hautekiet/moet-financi%C3%ABle-geletterd-
heid-opgenomen-worden-de-eindtermen

12/3/2016
De Standaard
Met Rutten en Crevits in de leraarszaal
Ruth Lasters
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160311_02177824 

12/3/2016
De Tijd p. 7
8000 leerlingen doen mee aan oriënteringsproef

De Standaard
online
ZOU U DE EINDTERMEN NOG HALEN?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160223_02145143

13/3/2016
Het Nieuwsblad
Leerlingen proeven van de schildersstiel
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140312_01021371

14/3/2016
Gazet van Antwerpen p. 21
Maak een positieve keuze voor techniek
http://www.gopress.be/nl/folder/bundleId/60274

14/3/2016
Het Laatste Nieuws p. 8
77 nationaliteiten, 9 religies en 95 % gaat naar de unief
http://www.gopress.be/nl/folder/bundleId/60274

15/3/2016
De Tijd p. 12
Zowel ouders als school hebben belangrijke rol in financiële 
vorming
Geert Van Campenhout
http://www.gopress.be/nl/folder/bundleId/60274

15/3/2016
Het Laatste Nieuws p. 18
Nu ook Frans in de scheikundeles
Joeri Seymortier
http://www.gopress.be/nl/folder/bundleId/60274

15/3/2016
Het Nieuwsblad p. 2
College OLV ten Doorn geeft gewone lessen in andere talen
Marc Van Hulle
http://www.gopress.be/nl/folder/bundleId/60274

16/3/2016
De Standaard
Vaste benoeming in onderwijs: een vloek, een zegen, en niet 
bespreekbaar
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160315_02185189

16/3/2016
De Standaard
Niveau Nederlands van onze scholieren is dat van de basisschool
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160316_02186949
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16/3/2016
Het Belang van Limburg p. 5
Maar 16 procent vindt school leuk
Jolijn D’Huys
http://www.gopress.be/nl/folder/bundleId/60274

18/3/2016
Het Laatste Nieuws p. 19
Kinderen proeven van schildersstiel
Ronny De Coster
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-oudenaarde/kinderen-proe-
ven-van-schildersstiel-a2650427/

18/3/2016
Het Laatste Nieuws
 Kinderen en staatssecretaris schilderen samen voor SOS
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-oostende/kinderen-en-staats-
secretaris-schilderen-samen-voor-sos-a2650455/

18/3/2016
Gazet van Antwerpen
“Is schilderen een beroep?”
Eric Vandewalle
http://www.gva.be/cnt/dmf20160318_02189627/is-schilde-
ren-een-beroep

19/3/2016
Het Laatste Nieuws
School opent klas van de toekomst
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/school-opent-klas-
van-de-toekomst-a2651674/

22/3/2016
Het Belang van Limburg
Leraren in spe niet enthousiast over onderwijsvernieuwing
Liliana Casagrande
http://www.onsonderwijs.be/news/104
22/3/2016
Het Belang van Limburg p. 9
Top 5 eindtermen

23/3/2016
Het Laatste Nieuws
Praat als het gaat
Sabine Vermeiren
http://www.hln.be/plus/nieuws/nieuws/hoe-moeten-we-nu-om-
gaan-met-moslims-praat-als-het-gaat-a2655085/

24/3/2016
Het Laatste Nieuws
Leerlingen PTI restaureren ramen grote Napoleon

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-hamme/leerlingen-pti-restau-
reren-ramen-grote-napoleon-a2655984/
24/3/2016

Het Laatste Nieuws
Leerlingen programmeren robot tot leerkracht
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortenaken/leerlingen-pro-
grammeren-robot-tot-leerkracht-a2655870/

25/3/2016
Het Laatste Nieuws
Kinderen krijgen les op boerderij
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-meulebeke/kinderen-krij-
gen-les-op-boerderij-a2657148/

1/4/2016
Het Laatste Nieuws
Atheneum start met meertalig onderwijs
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gistel/athe-
neum-start-met-meertalig-onderwijs-a2663006/
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Bijlage 2:  
Deelnemende organisaties 
Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die hebben 
deelgenomen aan het maatschappelijk debat d.m.v. het inbrengen 
van een standpunt en/of het zelf organiseren van één of meerde-
re debatten.

 1. ABVV                                                                              

2. Academie voor Bureauwetenschappen vzw

3. ACB-WEB

4. Animal Welfare Belgium

5. AP lerarenopleiding bachelor leraar lager onderwijs

6. Atheneum GO! Malle

7. Babbelonië Temse

8. bachelor secundair onderwijs HOWEST

9. Beleef de boerderij

10. BFA-Belgium

11. Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie

12. bitplan.nl

13. Bond Beter Leefmilieu

14. BOS+

15. BOVEN-wijs 

16. Broederlijk Delen

17. CAR Stappie vzw

18. Cavaria

19. CDO Kortrijk

20. CeSO

21. CHANGE@school

22. Child Focus

23. COC

24. Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming vzw

25. COV

26. De '10' jongeren (VSK)

27. De Aanstokerij

28. De verenigde diensten Natuur- en Milieueducatie van 

Provincie Oost-Vlaanderen

29. Denktank Da Vinci

30. Deugdenproject België

31. Dienst Dierenwelzijn

32. Dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen

33. Dierenartsenpraktijk De Linde

34. Directies homogene kunstscholen 

35. Djapo

36. DPTechnics

37. Edushock vzw

38. EnRRICH project

39. ESERO / ESA Educatie

40. Federatie Steinerscholen

41. Flam3D

42. FOPEM

43. Fyxxi

44. GAIA

45. Gavertje 4 (verschillende klassen)

46. Gemeentelijke basisschool Rekem

47. Gezinsbond

48. GO! ouders

49. GoodPlanet Belgium

50. Groep ouderparticipatie

51. Harenheideschool

52. HBO5 Antwerpen (verschillende groepen)

53. Helga's Poezenhuis Opvang

54. Het oog van de meester (verschillende groepen)

55. iMinds-MICT-UGent

56. JES vzw

57. Jeugd en Poëzie vzw

58. Jeugddienst Don Bosco

59. Jong & Van Zin vzw

60. Jonge Academie

61. Jonge Academie/KVAB

62. jongerengroep leren leren CAR Stappie vzw

63. Karel de Grote hogeschool - lerarenopleiding secundair 

onderwijs

64. Karel de Grote hogeschool: collega's welzijn, onderwijs en 

gezondheid

65. Karel de Grote-Hogeschool

66. Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje 

67. Kif Kif vzw

68. Kinderrechtencoalitie

69. Kinderrechtswinkel

70. KIYO

71. Klas 3ECO5

72. Klas 3ECO52

73. Klas 4ECO4A

74. Klas 4WETB

75. Klas 5Retail EDUGOLO

76. Klas PBAOLO1B1

77. Kleur Bekennen

78. Knaagdierenopvang Wind Whistler vzw

79. Koeketien

80. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

81. KOOGO

82. KULeuven

83. Kunstschool Genk

84. Lasso

85. Logo-Waasland vzw

86. Mediawijs.be

87. Minderhedenforum

88. Mobiel 21

89. MOS-team

90. M-team sgr 17

91. Nationale Raad voor Dierenbescherming

92. Nederlandse Taalunie

93. Nederlandstalige Vrouwenraad

94. Odisee Bacheloropleiding onderwijs - secundair onderwijs

95. Odisee Bacheloropleiding Onderwijs (secundair onderwijs)

96. Odisee BASO PO

97. Odisee Brussel lerarenopleiding lager onderwijs derde jaar

98. Odisee hogeschool

99. Onderwijscentrum Brussel

100. Onderwijstalent

101. Onze lieve vrouwinstituut pulhof

102. Ouderraad VBS Vlierbeek

103. Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw

104. Pax Christi Vlaanderen

105. Plan België

106. Platform Mondiale Vorming van ngo-federatie

107. Plattelandsklassen vzw

108. Preventieteam CGG Vagga

109. Preventiewerking CGG Ahasverus

110. Project Minipop

111. Provinciaal Natuurcentrum

112. PXL-Education

113. RIMO Limburg

114. Rondpunt vzw

115. RTC

116. RTC Limburg vzw

117. Ruben Goethals

118. scholengemeenschap de Speling

119. Secundaire Steinerscholen

120. Sensoa

121. SERV

122. SGI

123. Sint Franciscusinstituut voor verpleegkunde

124. SOS Reptiel

125. SPC Leuven

126. Stadsbestuur Genk

127. STEM Platform

128. Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media

129. Studenten Lager Onderwijs Thomas More Kempen

130. Studentenraad Lerarenopleiding Heverlee

131. Studio Globo 

132. Stuurgroep onderwijs Vlaamse Stichting Verkeerskunde

133. Success4all

134. Sudbury School Gent

135. TaPasCity

136. TheRiteJourney be

137. Thomasmorestudenten

138. UCLL Lerarenopleiding Lager Onderwijs (Campus 

Hertogstraat)

139. UCLL Lerarenopleiding Leuven

140. UNICEF België

141. Universiteit Hasselt

142. VAD

143. Vakgroep muzikale opvoeding Arteveldehogeschool

144. VBS RODENBURG

145. VCOV federatie Limburg

146. VCOV vrijwilligers Brussel-Leuven-Mechelen

147. VDAB

148. Vereniging Leraars Aardrijkskunde

149. Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

150. VIA Don Bosco

151. VIGeZ

152. Virgo Sapiens

153. Virgo Sapiens leerlingen

154. Virgo sapiens Londerzeel

155. Virgo Sapiens Meise

156. Vlaams ABVV

157. Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en 

Ziektepreventie 

158. Vlaams netwerk Eigentijds FilosofieOnderwijs VEFO  vzw

159. Vlaamse Esperantobond vzw

160. Vlaamse Onderwijsraad 

161. VOEM vzw (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie 

van Moslims)

162. Vormen vzw - expertisecentrum mensenrechten- en 

kinderrechteneducatie Vlaanderen

163. Vormingplus MZW

164. Vrouwen Overleg Komitee 

165. vzw De Knabbelaar

166. VZW KASOG Kunstschool Genk

167. VZW opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, 

Merelbeke

168. VZW Ouders van Verongelukte Kinderen

169. Welzijnszorg K

170. WICO Campus Sint-Maria



Bijlage 3: Afzonderlijke verslagen van de 5 Nachten 



1In Torhout telden we 41 deelnemers. Twee derden daarvan (gemiddelde over de vijf nachten) waren actief in het onderwijs. Ruim een kwart waren leer-
krachten. Gemiddeld de helft meer vrouwen dan mannen. 
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Nachten van het Onderwijs
Torhout, 
Vives, 
19 april 2016

onsonderwijs.be
#eindtermen

De 5 Nachten van het Onderwijs in 
het geheel van de campagne Van 
LeRensbelang

Situering van de Nachten

Onderwijs is een zaak van iedereen. Daarom geeft de Vlaamse 
overheid dit voorjaar zoveel mogelijk mensen en organisaties 
de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening 
van de eindtermen. Het debat is opgebouwd uit verschillende 
bouwstenen: de 50 dagen van het Onderwijs, 5 provinciale 
Nachten, een Onderwijsfestival en een reeks workshops in het 
Vlaams Parlement. 

De 50 dagen van het Onderwijs

Tussen 1 februari en 23 maart organiseerden Levuur en partners 
op de website www.onsonderwijs.be een eerste gedeelte van 
het brede maatschappelijke debat. Het debat werd zowel online 
als fysiek, overal in Vlaanderen gevoerd. Iedereen kon hieraan 
deelnemen, na registratie op het platform. Ook op Twitter en op 
Facebook postten duizenden geïnteresseerden hun mening over 
de #eindtermen. Anderen organiseerden zelf een debat met hun 
achterban, collega’s, vrienden, reageerden op ideeën van andere 
deelnemers, deelden hun favoriete voorstellen ... Dit gedeelte is 
afgesloten, maar de resultaten blijven toegankelijk via de website 
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ons-onderwijs. Levuur bracht ze 
ook samen in een tussentijdse analyse. Deze vormde de basis voor 
de 5 Nachten van het Onderwijs die plaatsvonden in de tweede 
helft van april, eentje in elke provincie. 

De 5 Nachten van het Onderwijs

Elke Nacht of avond startte met de presentatie van de resul-
taten uit de 50 dagen van het onderwijs. Daarna volgde bij 
wijze van inleiding op de ‘Nacht’ telkens een reflectie door een 
externe spreker uit de academische wereld. Ook namen hier 
op elk van de Nachten één of twee van de leden van ‘De 10’ het 
woord. Zij zijn een groepje scholieren, de Ambassadeurs van de 
campagne ‘Van LeRensbelang’ binnen de scholen, die van nabij 
het maatschappelijke debat over de eindtermen volgen en mee 
sturen, daarin begeleid door de Vlaamse Scholierenkoepel.

Divers samengestelde groepen van deelnemers (ouders/burgers, 
scholieren, leerkrachten, maatschappelijke stakeholders ... ) 
kregen op de Nachten de voorlopige resultaten voorgelegd om 
verder uit te diepen.

In een eerste ronde lag op elke tafel een van de clusters (zie 
verder) ter bespreking, met de bedoeling om de resultaten 
scherper te krijgen. De centrale vragen daarbij waren: Wat is 
binnen elk van de clusters de échte fundamentele bagage die 
iedereen moet meekrijgen? Wat misschien niet? Welke kwesties 
moeten verder besproken en bediscussieerd worden?

De bedoeling van de tweede ronde was om meer reliëf aan te 
brengen. Wat is prioritair in het geheel van deze clusters, en wat 
misschien toch iets minder? En vooral waarom of waarom niet?

Het Onderwijsfestival

Op vrijdag 13 mei 2016 werd het maatschappelijke debat gevoerd 
in het hart van onze democratie, het Vlaams Parlement. Alle 
betrokken stakeholders, ouders, onderwijsmensen, scholieren 
en parlementariërs gingen er met elkaar in gesprek tijdens een 
interactief Onderwijsfestival met allerhande werkvormen en 
een uitgebreid en heel divers programma.
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Workshops in het Vlaams Parlement
Tot slot vinden in de schoot van de Commissie Onderwijs van het 

Vlaams Parlement nog een reeks workshops plaats over een 
aantal centrale resultaten van dit debat. Na de zomervakantie 
denken  Parlementsleden samen met stakeholders en experts 
na over de consequenties van het maatschappelijke debat. Die 
gesprekken vormen de aanloop voor het verdere parlementai-
re en politieke werk rond de eindtermen in het najaar van 2016.

Het traject van de Vlaamse Scholierenkoepel

Een speciale plaats in dit proces is weggelegd voor de scholieren. 
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) verzamelde op 26 februari 
in het Vlaams Parlement 50 leerlingenduo’s van 50 verschil-
lende Vlaamse scholen voor de ‘Dag van de 100’. Zo bereidden 
ze zich voor om in de daaropvolgende weken in hun scholen, 
met zoveel mogelijk leerlingen, in gesprek te gaan over hun 
verwachtingen over de inhoud van het basis- en secundair 
onderwijs van de toekomst. Daarnaast werd een groepje 
gevormd van 10 jongeren die als het ware het gezicht vormen 
van de campagne van de VSK. Na de paasvakantie nodigde de 
VSK de politici ook uit op een ‘reality check’: een dagje terug 
naar school om opnieuw aan den lijve te ondervinden hoe het 
er vandaag in de Vlaamse scholen aan toe gaat.

De resultaten van de 50 dagen 

De talrijke bijdragen die de vele geïnteresseerden via allerhan-
de wegen aan het debat hebben geleverd werden allemaal 
geanalyseerd.

Elk van de ingediende voorstellen kreeg op basis daarvan een 
of meer codes en die codes werden naderhand thematisch bij 
elkaar gebracht in 13 clusters waarmee de deelnemers aan de 
Nachten aan de slag gingen.

 
De	  50	  dagen	  in	  enkele	  cijfers	  
	  

•	  19.000	  actieve	  bezoekers	  

•	  2.270	  geregistreerde	  bezoekers	  en	  169	  organisaties	  	  

•	  884	  unieke	  bijdragen,	  meer	  dan	  800	  reacties	  en	  4710	  likes	  

•	  945	  twitteraars	  en	  meer	  dan	  2500	  tweets	  

•	  meer	  dan	  70	  persartikels	  en	  TV-‐	  en	  radioreportages	  

•	  meer	  dan	  150	  debatten	  te	  lande	  (10	  -‐	  250	  deelnemers)	  

	  

Wie?	  

•	  Meer	  dan	  6/10	  vrouwen	  

•	  1/3	  heeft	  schoolgaande	  kinderen	  

•	  Bijna	  4/10	  professioneel	  actief	  in	  onderwijs,	  25	  %	  leerkrachten,	  
15	  %	  leerlingen	  SO	  

•	  Tussen	  16	  en	  76	  jaar	  

	  

De dertien clusters die voorliggen zijn:
1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Kinderen en jongeren moeten zich ontwikkelen tot evenwichtige, 
veerkrachtige, gezonde en zelfbewuste mensen die zichzelf 
kennen en zo goede keuzes kunnen maken. Ze zullen zich niet 
laten tegenhouden door een tegenvaller maar vol zelfvertrou-
wen hun pad blijven gaan.

•   Zelfkennis, • psychische weerbaarheid, • assertiviteit, • zelf-
standigheid, • verantwoordelijkheidszin, • motivatie, • sport, • 
doorzettingsvermogen, • verslavingspreventie, • omgaan met 
stress, • bewustzijn identiteit.

2 – SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het leren kennen 
van en kunnen omgaan met diversiteit (in de breedst mogelij-
ke definitie). Ook respectvol omgaan met andere mensen en 
andere meningen.

•   Diversiteit, • sociale vaardigheden, • communicatieve vaardig-
heden, • omgaan met andere meningen, • respect medemens, 
• emotionele intelligentie, • empathie, • omgangsvor-men, • 
seksuele opvoeding, • voorbereiding op ouderschap, • omgaan 
met de dood.

3- ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten voorbereid worden om op eigen 
benen te staan en moeten daarvoor een en ander weten en 
kunnen. Zelfredzaamheid omvat een waaier een praktische, 
financiële en juridische kennis maar ook andere aspecten van 
levensvaardigheden zoals leren gezond te leven, EHBO, veilig-
heid en verkeer ... 

•   Financiële geletterdheid, • gezondheid, • levensvaardigheden, 
• EHBO, • zelfredzaamheid, • verkeersdeelname, • juridische 
geletterdheid, • voeding, • praktische vaardigheden, • dacty-
lo, • NAVO-alfabet, • basisbeginselen van het opvoeden van 
kinderen.

4 – KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Kennis en gebruik van moderne talen en dan voornamelijk Neder-
lands, Frans en Engels. Twee aspecten staan hier (gedeeltelijk) 
tegenover elkaar: enerzijds het belang van communicatie en het 
vlot kunnen gebruiken (vooral mondeling) van talen, anderzijds 
het belang van inzicht en ‘taaltheorie’.

•   Nederlands, • Frans, • taalpraktijk, • Engels, • moderne talen, • Es-
peranto, • taaltheorie, • Duits, • dode talen, • spelling, • gebarentaal.

5 – KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

Kritisch, out-of-the-box en probleemoplossend denken betekenen 
dat jongeren niet alles zomaar aannemen, maar met een kritische 
bril kunnen en durven kijken en daarbij hun creativiteit inzetten om 
innovatief en oplossingsgericht met de uitdagingen van vandaag 
en morgen om te gaan.

•    Kritisch denken, • out-of-the-box denken, • probleemoplossend 
denken, • leren argumenteren en debatteren, • toekomstvisie.
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6 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN  
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Burgerzin/burgerschap wordt verstaan als weten hoe zich te ge-
dragen als ‘goede’, geëngageerde burgers die elkaar ook helpen, 
naast het hebben van inzicht in de maatschappelijke, economi-
sche, politieke en mondiale context waarin we leven.

•    Maatschappelijke vorming, • burgerzin/burgerschap, • wereldken-
nis/mondiaal bewustzijn, • politieke vorming, • historisch inzicht, • 
mensenrechten, • economie, • rechten en plichten.

7 – LEERCOMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten over de attitudes, vaardigheden en 
kennis beschikken om (zelfstandig) te kunnen en willen bijleren. Ze 
hebben breed leren leren (met aandacht voor de volledige ont-
wikkeling). Ze werden geprikkeld om een nieuwsgierige houding te 
verwerven en leggen een uitgesproken zin (goesting) aan de dag 
om levenslang te leren.

•     Leren leren, • levenslang leren, • nieuwsgierigheid,  
• levensbreed leren.

8 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE EN 
ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Het leren kennen en leren omgaan met levensbeschouwelijke en 
ethische vraagstukken houdt niet alleen in dat jongeren op school 
verschillende wereldreligies en levensbeschouwingen leren 
kennen, maar ook dat ze leren filosoferen en ethisch denken. Ook 
leren ken-nen van en leren omgaan met normen en waarden, 
wetten en regels en rechten en plichten en meer specifiek de 
mensenrechten zijn van leRensbelang.

•    Filosofie, • godsdienst(en)/levensbeschouwingen, • ethisch denken, 
• normen en waarden.

9 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN (NIEUWE) MEDIA

Jongeren zijn ICT-vaardig en mediawijs. Ze kunnen werken met 
ICT en hebben eventueel zelfs een basiskennis van program-
meren. Daarnaast kunnen ze kritisch (mediawijs) omgaan met 
allerhande nieuwe en minder nieuwe media. Gezien het belang 
van beelden in onze maatschappij is het relevant om ook te 
leren communiceren met beelden en om beelden te kunnen 
interpreteren.

•   Mediawijsheid, • ICT, • programmeren, • beeldgeletterdheid.

10 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Jongeren beschikken over kennis van de fysieke wereld en weten 
hoe er zorgzaam mee om te gaan. Ze zien het belang in van duur-
zaamheid, op grond van hun kennis van onze planeet/de aarde als 
natuurlijk ‘systeem’. En ze hebben ook voeling met de natuur.

•   Duurzaamheid, • aardrijkskunde, • natuureducatie, • bewust 
consumeren.

11 – PROFESSIONELE COMPETENTIES

Jongeren moeten niet alleen de vaardigheden verwerven die ver-
eist zijn voor de uitoefening van een specifiek vak of beroep. Ze 
moeten ook meer in het algemeen voorbereid zijn op hun latere 
job en een aantal professionele of arbeidsgerichte competen-
ties ontwikkelen, zoals samenwerken, flexibiliteit, ambitie ...

•   Arbeidsmarkt, • samenwerken, • ondernemerschap, • projectma-
tig werken, • ambitie, • flexibiliteit, • leiding geven, • vergader-
technieken.

12 - Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

Ontwikkelen van (wetenschappelijke) inzichten en verbanden 
kunnen zien en leggen. Door kennis te combineren tot een 
nieuwe, ‘hogere’ vorm van kennis komen. Kinderen en jonge-
ren moeten hiertoe ook de juiste onderzoekscompetenties 
en methodieken aanleren. Belangrijk hierbij zijn wiskunde en 
statistiek en het integraal benaderen van wetenschappen, 
technologie, engineering en wiskunde (STEM).

•   Onderzoekscompetenties, • holistisch denken/verbanden 
leggen, • logisch redeneren, • STEM, • wiskunde, • statistische 
geletterdheid.



En tot slot moeten ze een onderdeel worden van de samenleving. 
Ze moeten zich inpassen in een toekomstige samenleving die 
we nu nog niet kennen.

Ken Robinson zullen veel mensen zich volgens De Bruyckere her-
inneren van zijn TED-talk ‘Doodt ons onderwijs de creativiteit?’. 
Robinsons antwoord is ja, maar het is gebaseerd op een enge 
definitie van creativiteit, aldus Pedro De Bruyckere. Hanteren 
we daarentegen een ruimere definitie van het begrip dan blijkt 
(ons) onderwijs wel degelijk tot creativiteit te stimuleren, 
om de eenvoudige reden dat voor elke vorm van creativiteit 
basiskennis vereist is en de school daarvan nu eenmaal een 
bevoorrechte leverancier is. De Bruyckere pleit er dus voor om 
bij de evenwichtsoefening ook de kwalificatie haar rechten te 
geven.

Met een klas voor het verkeerslicht staande, wordt creativiteit 
een ronduit gevaarlijke zaak. Daar zijn regels veel noodza-
kelijker. Ze tonen het (relatieve) belang van de component 
socialisatie. Maar ook socialisatie kan doorschieten. Als zoals 
in Zuid-Korea (zie bijvoorbeeld de documentaire ‘Reach for the 
Sky’) drie jaar van het onderwijs en van elk jong leven in het 
teken staan van de voorbereiding op het staatsexamen dat 
toegang verschaft tot een van de drie universiteiten die ‘ertoe 
doen’, kunnen we spreken van een onevenwicht. En oneven-
wichten zijn te mijden, benadrukt De Bruyckere.

Hij stelt de deelnemers aan deze eerste Nacht van het Onder-
wijs voor om zich bij de oefening voor ogen te houden waar ze 
van dromen, maar ook in welke realiteit ze die dromen zullen 
moeten proberen te realiseren.

Hij wijst erop dat in de resultaten die de campagne tot nog toe 
al heeft opgeleverd al onevenwichten binnengeslopen zijn. 
Waarom anders wordt onder de cluster ‘wetenschappelijke en 
onderzoekscompetenties’ geen gewag gemaakt van andere 
dan positieve, ‘harde’ wetenschappen?, zo vraagt hij zich af.

 Bij wijze van afronding stelt hij voor dat de aanwezigen het 
stukje macht waarover ze hier beschikken aanwenden om een 
steentje bij te dragen tot evenwichtige toekomstige eindter-
men.

Een reflectie door een van ‘de 10’

Ergys Brocaj vertegenwoordigt op de eerste Nacht van het On-
derwijs in Torhout de ‘10’, een groepje scholieren die gecoacht 
worden door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) om overal 
te lande bij leeftijdgenoten interesse op te wekken voor het 
eindtermendebat.

Het kan paradoxaal lijken, zegt Ergys, maar jongeren liggen niet 
wakker van eindtermen. En toch zijn ze belangrijk. Ze bepalen 
immers onrechtstreeks wat de leerlingen op school wel of niet 
moeten kennen en dat interesseert hen wel degelijk.

De resultaten tot nog toe bekijkend herkent hij daarin twee van 
zijn stokpaardjes. Diversiteit is absoluut Van LeRensbelang 
aangezien bij jongeren een grote nieuwsgierigheid bestaat 
naar andere religies en culturen en we die belangstelling abso-

13 – Kennis van en omgaan met kunst

Jongeren moeten kunst en cultuur leren kennen en ervan kunnen 
genieten.

•   Kunst- en cultuurbeschouwing, •  Muziek. 

Pedro De Bruyckere: ‘Macht en evenwicht’
 
Pedro De Bruyckere is docent Pedagogische wetenschappen aan 
de Arteveldehogeschool.

Dat we allemaal weten wat zich in 1302 heeft afgespeeld en nau-
welijks iemand de slag bij Westrozebeke van 80 jaar later kent, 
heeft volgens De Bruyckere te maken met macht. Die laatste 
slag hebben ‘wij’ namelijk verloren. En 100 tot 1.000 mensen 
die rond een religieuze plek wonen zullen velen geneigd zijn 
een stam of een sekte te noemen, terwijl het ook wel geldt of 
gold voor ‘onze’ dorpen. Macht bepaalt met andere woorden 
onze kijk en onze ken-nis. Wereldoorlog I is in Nederland amper 
bekend om de eenvoudige reden dat de Nederlanders er niet bij 
betrokken waren.

Het onderwijs bepaalt mee ons denken en het onderwijs ontsnapt 
niet aan machtsverhoudingen. 

De deelnemers aan de Nachten ontlenen daaraan volgens 
Pedro De Bruyckere een klein beetje macht. Hij stelt voor om 
daar omzichtig gebruik van te maken, bijvoorbeeld door een 
evenwichtige benadering van de drie grote opdrachten van ons 
onderwijs (volgens Gerd Biesta): subjectificatie, kwalificatie 
en socialisatie. De drie zijn belangrijk maar geen van de drie in 
algemene zin meer dan de andere. Wel zal aan kwalificatie in 
de kleuterklas niet hetzelfde gewicht worden toegekend als in 
het laatste jaar van het secundair onderwijs.

Subjectificatie komt min of meer overeen met de eerste cluster 
van zelfkennis en persoonlijkheidsvorming die op de Nachten 
zal worden uitgewerkt. We hechten er, mede sinds Rousseau, 
terecht veel belang aan, meent De Bruyckere.

Daarnaast moeten onze leerlingen ook bepaalde dingen kennen 
en kunnen. Dat heet kwalificatie. Ze moeten uiteraard kunnen 
rekenen maar ze moeten bijvoorbeeld ook hun belastingbrief 
ingevuld krijgen.
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luut moeten aanwenden om tot een grotere maatschappelijke 
tolerantie te komen. 

Het tweede is seksualiteit, niet weg te denken uit het leven van 
tieners en jongeren, maar helaas nog bezaaid met taboes. Zijn 
pleidooi is om de taboes, bijvoorbeeld op porno, op te heffen 
en alles bespreekbaar te maken. Jongeren hebben recht op 
eerlijke en volledige informatie.

 Tot slot dankt hij iedereen die zijn avond spendeert om mee 
te denken over zijn toekomst en die van zijn (jongere) colle-
ga-leerlingen en -scholieren.

 
De eerste ronde

In Torhout gingen per tafel vier tot vijf mensen in gesprek rond 
een bepaalde cluster. Voor elk van de dertien clusters lagen 
drie vragen voor. De eerste twee vragen peilden naar wat 
kinderen en jongeren volgens de deelnemers concreet moeten 
leren over de cluster. De vragen ‘Wat wel?’ en ‘Wat zeker 
niet?’ waren voor elk van de clusters dezelfde. De derde vraag 
ging telkens dieper in op een bepaald aspect van de specifieke 
cluster.

Wat volgt is de letterlijke weergave, op het corrigeren van 
evidente fouten na, van wat aan de verschillende tafels op de 
templates is genoteerd.

 
1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING  

IN RELATIE MET DE ANDERE!!

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Plezier hebben in bewegen, bijvoorbeeld via een aanbod tijdens 
de pauze!

-   Leren gezonde keuzen maken, bijvoorbeeld op het vlak van  
voeding (water in plaats van de frisdrankenautomaat). Dus is 
een basiskennis nodig van wat gezond is (tabak, voedings-drie-
hoek).

-   Durven neen te zeggen (ook een kwestie van weerbaarheid).
-   Een eigen standpunt kunnen innemen (verschillende punten 

hebben ook een link met soci-ale vaardigheden): uitdrukken wat 
je denkt maar ook wat je voelt (kunnen omgaan met gevoe-
lens).

-   Durven hulp te vragen.

-   Kunnen omgaan met tegenslag en leren de kracht te vinden om 

door te zetten. Niet opgeven.

-   Kunnen presteren onder druk.
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-   Laat de leerlingen participeren aan het gezondheidsbeleid van 

de school.

-   Zichzelf kennen (sterktes en talenten) maar ook: wat wil ik 

ontwikkelen?

-   Reflecteren over zichzelf, over de eigen prestaties (en niet 

altijd ten opzichte van iemand anders).

-   Zelfregulatie: zichzelf sturen in de zin van doelen stellen, zich-

zelf inschatten, zichzelf beoordelen.

-   Erkennen van de eigen beperkingen en daar leren mee omgaan.

-   Opkomen voor zichzelf (link met wat kan ik, wat wil ik en wat 

niet?).
  
Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   De leerlingen keuzen opleggen.

-   ‘lesjes’ (wel integratie met VOETen).

-   Specifieke vaardigheden op het vlak van sport (de technische 

kant). Dat moet maar via de sportclubs en in de vrije tijd.

-  Afvinklijstjes.

-   Inhouden mogen niet te veel aangestuurd worden.

-   Uitkijken voor ‘keurslijven’.

‘Mens sana in corpore sano: ook op school? Waarom wel of niet.’

-   Een gezonde mens zit fysiek, mentaal en sociaal goed in zijn 

vel. Dus eerder wel!

-   De nadruk ligt op het aspect bewegen en actief zijn.

-   Aanbrengen via spelvormen heeft het voordeel dat ze nog 

andere vaardigheden overbrengen: samenwerken, fairplay.

-   We kunnen ook verwijzen naar het nieuwe leerplan van het GO!

-   Dit moet niet alleen bij de sportleerkracht (maar wel ruimte 

maken voor sport).

-   Dit is belangrijk naarmate kinderen minder bewegen buiten 

de school (buiten spelen, fietsen, wandelen…). Onze cultuur is 

zittend, nodig uit tot ‘zitten’.

-   Zich uitleven en energie kwijt raken moet kunnen op school (en 

dat moet zeker niet altijd in competitieverband zijn).

2. SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Leerlingen kennen de rechten van de mens en van het kind.

-   Leerlingen kunnen de (wettelijke) consequenties van hun 

gedrag inschatten.

-   Leerlingen tonen empathisch vermogen om met mensen om te 

gaan die anders zijn of anders denken dan zijzelf: diversiteit in 

de brede zin, mensen met een beperking, bepaalde subculturen, 

seksuele geaardheid, culturele achtergrond…

-  Leerlingen kunnen hun gedrag aanpassen binnen specifieke 



ene, assertief gedrag, keuzen leren maken, seksualiteit, veilig 

vrijen, SOA’s, inzicht in processen, waar vind ik gepaste hulp. 

Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders. En in 

de scholen gezonde automaten.

-   EHBO: reanimatie, hoe reageren bij ongeval, hulpdiensten 

contacteren, veiligheid garanderen, rustig blijven.

-   Verkeer: theoretisch rijexamen, fietsband herstellen, nieuwe 

autoband opleggen, water bijvullen, motor gezien en werking 

begrijpen, openbaar vervoer.

-   Extra: etiquette, planning (agenda bijhouden, afspraken maken 

en opvolgen).

-   Actuele ontwikkelingen hierin volgen, bijvoorbeeld roaming is 

nu duur maar is dat over 5 jaar misschien niet meer, maar iets 

anders dan weer wel. Dus dit moet flexibel wijzigbaar zijn.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Leren typen niet als vak, maar wel geïntegreerd.

-   Basisbeginselen van het opvoeden van kinderen: eerder sub-

jectief en meer in verband met ‘normen en waarden’.

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot andere 
actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

-   De school kan leren keuzen maken.

-   Ze heeft ook een doorverwijsfunctie (naar clubs, jeugdbewe-

ging) en een voorbeeldfunctie.

4. KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Het belang van communicatie. Taal is hier cruciaal, bijvoor-

beeld de rol van taal bij vluchtelingen. Welke talen? Enkel 

Nederlands, Frans, Engels, Duits, misschien ook andere 

thuista-len. Voor bepaalde leerlingen is het Nederlands als 

onderwijstaal pas de 3e of de 4e taal. In dat geval kan het 

misschien beter zijn om de andere vakken in de eigen taal te 

geven. Het Nederlands blijft de eerste voorwaarde om in de 

samenleving te functioneren.

-   Vertrekken van het doel van de taal. => Praktijkgericht met 

voldoende taaltheorie in praktijkgerichte opleidingen en meer 

taaltheoretisch in de algemeen vormende opleidingen (bijvoor-

beeld leraar Nederlands)

-   Belang van Algemeen Nederlands met het oog op een vlotte 

communicatie.

-   Belang van een stevige basis (vooral in dagelijks gebruik, mon-

deling en schriftelijk) en belang van een taal onderhouden. 

-   We moeten de rol van het Frans in vraag durven stellen. Het 

Engels is de wereldtaal. Nu komt die taal pas op 14 jaar en dat 

is te laat.

-   Een attitude verwerven van ‘herhalen’, bijvoorbeeld bij stude-

ren niet na 1 keer zeggen ‘het is genoeg’.

-   Alcohol- en drugspreventie (zeker in de 3e graad secundair 

themaspecifiek).

-   Inspraak van de leerlingen in de inhouden en thema’s die aan 

bod komen en de lessen afstemmen op de leerlingenpopulatie.

-   Handelen vanuit een positieve ingesteldheid en om de valkuilen 

van een negatieve spiraal te herkennen en eventueel om te 

buigen.

-   Leerlingen kennen de verschillende groepsdynamieken en 

vinden hun plaats in een groep. Ze kunnen uit hun comfortzone 

treden.

-   Leerlingen voelen zich vrij om zich te uiten en hun mening te 

geven in respect voor de andere(n): vrijheid heeft grenzen.

-   … Seksualiteit, verschillende gezinsvormen, …

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Niet beklemtonen van de diversiteit (die er is) maar oog hebben 
voor de homogene waarden en normen (gemeenschapsgevoel)

- Niet te veel aandacht schenken aan uiterlijk (bijvoorbeeld ‘def-
tig zijn’, ‘goed’ Nederlands spreken) maar wel aandacht tonen, 
beseffen van het belang van een eerste indruk (doorbreken van 
ouderwetse clichés).

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot ande-
re actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

-   Brede school, samenwerken met de andere actoren.

-   Leerlingen kansen aanreiken (bijvoorbeeld samenwerken met 

muziekschool, Woordacademie, heterogene groepen ), om de 

sociale kloof te dichten.

-   Voorbeeldrol: omgang tussen directie, leerkrachten, leer-

lingen, poetspersoneel. Allochtone mensen tewerkstellen, 

mensen met een beperking.

-   Inschrijvingsbeleid: aandacht voor een mix van leerlingen.

3. ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Van al deze zaken de gevolgen kennen, inzicht hebben.

-   Financiële kennis: kasbon, fonds, obligatie, inflatie, index, lenin-

gen, afbetalingen, ethisch bankieren, beleggen (wat, inzicht in 

de gevolgen), kredietkaarten, roaming, belastingaangifte invul-

len (minstens al eens gezien hebben), sparen, budgetbeheer.

-   Juridische kennis: verzekeringen, rechten als consument 

(bijvoorbeeld bij online aankoop), samenlevingsvormen, huren 

versus kopen (en de verschillende stappen), omgaan met 

con-tracten, sociaal recht, vakantiejobs.

-   Gezond leven: verslavingsproblematiek, bewegen (praktijk: 

gezond en fitte levensstijl en begrijpen waarom), voeding, hygi-
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-   De overgang tussen lager en secundair onderwijs moet vlot 

verlopen.

-   Immersie / CLIL kan zeer motiverend zijn hoewel nog onduide-

lijk is of het beter in het lager of in het secundair komt.

-   Belang hechten aan cultuur.

-   Leerlingen die talent hebben voor talen zouden moeten kunnen 

blijven kiezen voor Latijn / Grieks.

-   Ontwikkelen van spreekdurf is erg belangrijk. Fauten maken 

mag!

-   Mondigheid is nog geen taalvaardigheid.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen woordjes uit het hoofd leren zonder context.

-   Idem voor grammatica.

-   Latijn / Grieks met het oog op het maken van homogene cogni-

tieve groepen.

-   Geen overdreven focus op praktijk noch op theorie maar 

evenwicht.
 
‘Het leren spreken en gebruiken van een taal (taalpraktijk) versus 
het aanleren van spelling- en grammaticaregels (taaltheorie). We-
tende dat het één niet zonder het andere kan, waar moet volgens 
jullie het meeste nadruk op liggen? Waarom?

Het is van belang dat er een evenwicht is tussen praktijk en 
theorie, vooral afhankelijk van de situatie en de context. Een 
zakelijke mail moet bijvoorbeeld correct zijn terwijl het in een 
vreemde taal voornamelijk neerkomt op durven communiceren.

 5. KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Dit hangt samen met alle clusters.

-   Leren denken / zien van verschillende perspectieven.

-   Betrekken van het informeel leren in het onderwijs en waarde-

ren van elders opgedane kennis.

-   Inhoudelijke basis to the point als vertrekpunt.

-   Met verschillende bronnen aan de slag gaan en checken

-   Ruimte vrijmaken voor en de kans geven om fouten te maken 

en eruit te leren.

-   Meer ruimte voor creatieve invullingen.

Opmerking: kritisch denken hoort bij veel meer (zoniet alles) dan 
enkel bij probleemoplos-send denken.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Weg met invuloefeningen, invulboeken…

-   Mag niet aan 1 vak worden toegewezen, maar moet overal aan 

bod komen.
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-   Creatief zijn kan niet in 50 minuten. Het huidige systeem is te 

rigide.

-   Niet altijd binnen de schoolmuren blijven: meer extra muros.

‘Wat zijn eigenlijk de meest geschikte vakken om kritisch en pro-
bleemoplossend denken te stimuleren en aan te leren?’

Alle!

6. KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN  
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Partijprogramma’s en stromingen evalueren.

-   Actualiteit volgen via media.

-   Kritisch leren omgaan met bronnen.

-   Verschillende perspectieven in conflictsituaties innemen 

(empathie).

-   Herkennen van mechanismen (cf. waarom vluchten mensen?) 

en die kunnen situeren in tijd en ruimte.

-   Belang van engagement laten ervaren (cf. vrijwilligerswerk).

-   Een onderwerp leren vergelijkend bekijken aan de hand van 

verschillende kranten.

-   Leren een debat (dialoog, discussie) voeren aan de hand van 

luister- en spreekconventies.

-   Modellen leren herkennen, omschrijven (cf. vrije markt).

-   Mechanismen van economisch systeem herkennen.

-   Leerlingenraad met mogelijkheid tot veranderingen.

-   Evenwicht tussen rechten (universele rechten, kinderrechten, 

sociale zekerheid, e.d.) en plichten.

-   Getuigenissen beluisteren en leren interviewen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Leerlingen moeten meer de tijdsgeest kennen dan tijdstippen 

(data).

-   Niet beperken tot de verkiezingsperiode.

-   Geen ‘vluchtige’ projectdag.

-   Beperken van tegenvoorbeelden en kritisch evalueren.

-   Geen pro forma leerlingenraad.

-   Minder frontaal les geven.



Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot ande-
re actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

-   Oproepen tot engagement.

-   Referentiekaders aanbieden.

-   Constructief kritisch opvoeden.

7. LEERCOMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Informatievaardigheden: leren hanteren van informatie (juist, 

nuttig, bevestigd,…).

-   Leren leren: strategieën om informatie te verwerken (mind-

map, hoofd- en bijzaken, samenvatten…).

-   Initiatief kunnen en mogen nemen: eigen keuzen maken over de 

verwerkingsvorm, uitbreiding van inhoud.

-   Leerlingen kunnen hun eigen interesses, bekommernissen… 

inbrengen in het klasgebeuren, leerproces.

-   Kennis toepassen in andere uitdagende contexten (transfer) – 

vakoverschrijdend.

-   Durven uitdagingen aanpakken en durven buiten de lijntjes te 

kleuren, durven en mogen fouten maken.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Alleen memoriseren als het zinvol is en als het gaat om basis-

kennis om op verder te bouwen/

-   Geen lege dozen, los van een zinvolle, uitdagende context. 

Leercompetenties altijd verwerven in een relevante, zinvolle 

en aan de leeftijd aangepaste context.
 
Hoe kan je nieuwsgierigheid zo goed mogelijk proberen  

te stimuleren?

-   Open vragen stellen.

-   Mogelijkheid tot eigen inbreng, eigen leefwereld naar de klas 

brengen.

-   Inspelen op de actualiteit.

8. KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE 
EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Kritisch reflecteren, argumenteren, vragen stellen en antwoor-

den zoeken (systematisch) moet een basisattitude en compe-

tentie zijn. Durf het filosofie te noemen.

-   Zelfkennis.

-   Inzicht in waarden en normen, ethische stromingen en effecten 

daarvan op mens en maatschappij. Inzicht ook in wat onze 

handelingen stuurt.

-   Confrontatie met het fenomeen godsdienst en inzicht in het 

waarom van religies en geloven. Dit moet gebeuren vanuit de 

eigen identiteit maar in dialoog en respect.

-   Levensbeschouwelijke reflectie omvat ook keuzebekwaam 

maken op levensbeschouwelijk vlak.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen reproductie van inhouden.

-   Geen waarden en normen opdringen, geen ideologische indoc-

trinatie.

-   Niet aframmelen van inhouden van godsdiensten.

‘Is er nog plaats voor aparte levensbeschouwelijke vakken op 
school of kiezen we beter voor een vak waarin een breed palet 
aan godsdiensten en levensbeschouwingen wordt behandeld? 
Waarom wel/niet?’

-   Wel nog een vak vanuit een levensbeschouwing maar in dia-

loog met andere religies.

-   Geen verzamelvak levensbeschouwing met alle religies naast 

elkaar. Dat is niet haalbaar, noch wenselijk.

-   De vrijheid van het onderwijs garanderen.

-   Men kan wel de vraag stellen of godsdienst een taak is van het 

onderwijs?

9. KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN NIEUWE MEDIA

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Leerlingen moeten ‘computerdenken’ vanaf de kleuterschool 

(programmeren als middel). Link met probleemoplossend 

denken.

-   Kritisch, vaardig en zelfstandig gebruik van bestaande toepas-

singssoftware.

-   Hoe verantwoord omgaan met ICT-vaardigheden en met de 

digitale wereld?

-   Basispakket voor iedereen, meer specifiek voor bepaalde 

richtingen.

-   Linken met andere kennisdomeinen .

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   We moeten niet van elke leerling een programmeur maken.

-   Evenmin moeten alle vaardigheden via ICT bereikt worden.

‘Al doende leren? Hoe kunnen we omgaan met ICT en mediagelet-
terdheid het best aanleren?’

-   Jong geleerd is oud gedaan.

-   Al doende leren en durven te experimenteren.

-   Leerlijn doorheen het onderwijstraject.

-   Basiskennis moet apart te evalueren zijn.
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-   De toepassing ervan kan geïntegreerd gebeuren.

10. KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Een automatisme ontwikkelen om je eigen gedrag te toetsen aan 

duurzaamheidscriteria.

-   Vertrouwd zijn met ecologische processen en op dat vlak de grote 

verbanden zien: bijvoorbeeld niet allen geïsoleerde feitenkennis 

over plantjes maar een systeem zoals een landschap.

-   Verbondenheid met de natuur herstellen door de natuur op te 

zoeken (observeren, ervaren, zelf verbouwen).

-   Waardering ontwikkelen door concreet met de natuur bezig te zijn.

-   Betekenis van ecosysteemdiensten kennen: bijvoorbeeld bos-

sen als bron van mogelijke grondstoffen.

-   Inzicht in de problematiek van de klimaatverandering.

-   Bewustwording van eigenaarschap om allerlei problematieken 

met betrekking tot de natuur aan te pakken en geloven dat er 

positieve veranderingen mogelijk zijn door er zelf in de eerste 

plaats iets aan te doen.

-   Respectvol leren omgaan met dieren (zowel huis- als andere 

dieren).

-   Beseffen waar voeding en voedingsmaterialen vandaan komen 

en hoe die tot stand komen (productieprocessen, landbouw-

processen, …).

-   Zelf duurzame keuzen leren maken in alles wat men doet, door 

er de consequenties van te zien.

-   Zelf op zoek gaan en onderzoeken hoe allerlei duurzaamheids-

kwesties kunnen worden aangepakt.
 

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen geïsoleerde feitjes, zoals die ene bloem of paddenstoel.

-   Echt met de natuur bezig zijn en niet vanuit de boekjes.

-   We mogen dit hele verhaal niet verengen tot eindtermen die 

alleen voor de basisschool of voor enkele vakken gelden. Dus 

liever geïntegreerd.

‘Hoe ver kan je gaan in het evalueren op dit vlak en mag je daarbij 
het al dan niet duurzaam gedrag van leerlingen en scholieren in 
rekening brengen?’

-   Bijvoorbeeld evalueren via acties die leerlingen omtrent duur-

zaamheidsvraagstukken kunnen opzetten.

-   Inzicht en kennis daaromtrent kunnen alleszins geëvalueerd 

worden, liefst vanuit verschillende invalshoeken.

-   Attitudes zijn inderdaad moeilijk te evalueren.

11. PROFESSIONELE COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Trots over het eigen beroep uitstralen.

-   Een open houding aannemen tegenover opportuniteiten en 

negatieve taken bij het beroep

-   Leren dat de beroepsrealiteit sterk kan verschillen van de 

realiteit (lang werken). Niet verbloemen.

-   Leren samenwerken in team met verschillende beroepsrollen 

en in hiërarchische structuren.

-   Leren omgaan met kritiek / feedback op het beroepsmatig func-

tioneren en een functioneringsgesprek kunnen voeren.

-   Sollicitatiegesprek kunnen voeren (zelfkennis, kennis over 

beroep, …).

-   Vergadertechnieken (vergadering leiden, inbreng kunnen doen, 

een ‘kleinere mond met grotere ellebogen’…).

-   Flexibiliteit aan de dag leggen (geen 9-to-5-job, verschillende 

taken, …) door het zelf te on-dervinden en te ervaren.

-   Leren rapporteren binnen het beroep (verschillende vormen).

-   Kunnen omgaan met het menselijke aspect van het beroep, bij-

voorbeeld op een gepaste manier een boodschap overbrengen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

‘Theorie versus praktijk: wat is het belang van stages en werkple-
kleren?’

-   Voeling krijgen met de realiteit. Dus meer praktijk dan theorie.

-   Bedrijven in de school binnenbrengen.

-   Meer en langere stages om verschillende beroepsrealiteiten 

te leren kennen. Stages ook al vroeger.

12. WETENSCHAPPELIJKE EN ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

STEM is

-   toegepaste wiskunde,

-   fysica (inclusief elektriciteit), 

-   chemie (industriële chemie, biochemie, biotechnologie),
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-   toepassingsgericht programmeren (link met de cluster logisch 

denken), 

-   technisch tekenen. 

Noot: geen programmeertaal in de eindtermen -> algemeen 

formuleren.
MET:

-   Labowerk en praktijk, ook voor ASO (algemeen vormend 

onderwijs).

-   Aangepaste didactiek die de onderzoeksvaardigheden op een 

geleidelijke manier (leerlijn) stimuleert.

-   Immersieonderwijs / CLIL -> technologie ook in de andere talen 

(vb. toegepast Engels).

-   Vanuit een zekere basiskennis kritisch kunnen omgaan met 

kennis en met informatie, in-clusief reflectievaardigheden. 

Gerichte research.

-   Aandacht voor samenwerken (bijvoorbeeld in het kader van 

project).

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

STEM is niet

-  te veel theoretische wiskunde,

-  aardrijkskunde,

-  beschrijvende biologie.

-  Zeker niet koppelen aan ART (dus geen STEAM) noch aan ZORG.

-  We vragen ons ook af of dode talen (Latijn, Grieks) nog gegeven 

moeten worden. 

‘Wat zijn eigenlijk de meest geschikte vakken om wetenschappelij-
ke en onderzoekscompe-tenties bij te brengen?’

-   Eigenlijk geen. Alle inhouden komen in aanmerking: fysica, 

toegepaste wiskunde, techniek.

-   Bij voorkeur via STEM-projectwerk.

13. KENNIS VAN EN OMGAAN MET KUNST EN CULTUUR

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Actieve deelname aan minstens 6 kunstvormen.

-   Mondiale blik op kunst & cultuur doorheen de tijd en op de 

diversiteit in het heden.

-   De verschillende mogelijke rollen die kunst & cultuur in de 

maatschappij kan hebben aan bod laten komen: de relatie tus-

sen kunst en macht(hebbers), kunst en persoonlijke ontwikke-

ling, openheid naar andere culturen.

-   Nieuwsgierigheid naar het onbekende stimuleren.

-   Basiskennis van een aantal technieken en methodieken 

aanleren om de appreciatie voor kunst- en cultuuruitingen te 

verhogen.

-   Kunst als sociale interactie.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen te eenzijdige, klassieke, westerse benadering van kunst 

en cultuur.

-   Geen verenging tot het populaire.

-   Niet enkel reproducerend omgaan met kunst.

-   Geen hokjesmentaliteit.

‘Hoe kunnen we voorkomen dat kunst- en cultuureducatie beperkt 
blijven tot een zeer specifiek segment van de leerlingenpopulatie?’

-   Integratie van DKO in het reguliere onderwijs op woensdagna-

middag.

-   Aanvullen met bijvoorbeeld sport, filosofie, sociaal-cultureel werk.

De 2e ronde

Tijdens de tweede ronde gingen de aanwezigen aan een nieuwe 
tafel plaatsnemen, bij voor-keur omringd door andere mensen 
dan in de eerste ronde. Elke tafel kreeg tijdens het twee-de 
deel van de ‘Nacht’ dezelfde oefening ‘voorgeschoteld’. De 
deelnemers hadden opnieuw een grote template voor zich 
liggen die dit keer een bord symboliseerde. En ze hadden daar-
naast ook een set van 13 taartpunten of pizzastukken: eentje 
per cluster. De opdracht luid-de: rangschik de clusters op het 
bord waarop slechts plaats is voor 10. De afgewezen clusters 
of taartpunten kwamen dan logischerwijze terecht op ... het 
restjesbord.

Bedoeling was dus om het relatieve belang van de verschillende 
clusters aan te geven. Wel-ke moeten zeker in het nieuwe pak-
ket eindtermen? Welke zijn minder centraal of niet zo cruciaal 
en vooral waarom? De template bood de nodige plaats om 
voor elke taart- of pizza-punt de argumenten te noteren waar-
om deze tafel er al dan niet een groot belang aan toe-kent.

Moeten op het bord: 

TAFEL 1

-   Talen, omdat wereldburgers niet zonder kunnen. Talen zijn een 

wezenlijk onderdeel van de wereld als mijn stad.

-   ICT, als wezenlijk onderdeel van onze 21-eeuwse samenleving. 

Anders ben je eigenlijk analfabeet.

-   Kunst en cultuur, al zijn enige achtergrond en kadering wel 
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nodig om als persoon aan de slag te gaan met kunstuitingen. 

Kunstuitingen maken deel uit van je persoon. Kennis en omgaan 

met kunst en cultuur is altijd in relatie. Dus: geen kennis om 

de kennis, wat betreft kunst, maar de vaardigheid, attitude, 

competentie.

-   Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling, samen met sociale 

competenties (jezelf leren kennen in relatie tot de andere). 

Zelfkennis biedt het fundament om op verder te bouwen. 

-   Ook de sociale competenties zijn een fundament om op verder 

te bouwen. Socialisatie is een basisopdracht. De professionele 

competenties die iedereen moet beheersen vallen ook onder 

de sociale competenties: flexibel kunnen zijn, samenwerken.

-   Ook kritisch en probleemoplossend denken en leercompe-

tenties mogen samen. Onze jongeren moeten leren omgaan 

met en niet verzuipen in de complexe wereld van vandaag en 

morgen. Sterk staan, weerbaar zijn, van aanpakken weten.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: als je weten-

schappelijke kennis hebt en waaromvragen stelt komt je tot 

het belang van duurzaamheid.

-   Levensbeschouwelijke ethische vraagstukken: vanuit een 

ethische en maatschappelijke invalshoek duurzaamheidsvraag-

stukken oplossen.

-   Maatschappelijke vraagstukken en de diverse samenleving 

stellen hogere eisen dan sociale competenties, bijvoorbeeld 

kadering van het sociale omgaan met elkaar. 

TAFEL 2

-   Kunst en cultuur liggen niet voor iedereen voor de hand. We 

moeten ze geïntegreerd aanbieden. Iedere jongere moet 

dezelfde kansen krijgen.

-   Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling kan men leren maar 

moet ook het resultaat zijn. Een basis voor alles.

-    Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: de manier 

waarop je kennis verwerft is belangrijker dan de kennis zelf. 

Oplossingsgericht denken valt hier ook onder.

-    ICT en nieuwe media: mediawijsheid is nodig om kritische 

burgerzin te kunnen ontwikkelen.

-    Zelfredzaamheid is voor een aantal leerlingen heel evident. 

Het is echter ook voor alle leerlingen anders en kan afhangen 

van de thuissituatie.

-    Wat de sociale (intermenselijke) competenties betreft zijn 

diversiteit en seksualiteit belangrijke thema’s. Deze cluster is 

ruimer dan de professionele competenties.

-    Politiek-maatschappelijke competenties: je moet weten hoe 

de maatschappij werkt. Dit is een taak van de school. Niet alle 

gezinnen laten dit immers aan bod komen.

-    Duurzaamheid: systeemdenken, inzicht in ecologische syste-

men is iets dat aangeleerd moet worden. Scholen hebben hier 

ook een voorbeeldfunctie te vervullen.

-    Tot slot is taal de basis van alles, dus kennis en gebruik van 

talen!

-    Terzijde: lestijden van 50 minuten zijn te kort.

TAFEL 3

-   Zelfkennis, sociale competenties en zelfredzaamheid en prak-

tische competenties (1, 2 en 3) zijn de clusters die het samenle-

ven tussen mensen mogelijk moeten maken.

-   Kritisch en probleemoplossend denken en wetenschappelijke 

competenties hangen ook samen. Zonder wetenschappelijke 

competenties, zonder een methodiek, zul je geen problemen 

kunnen oplossen.

-   Bij de professionele competenties is het belangrijk om goed te 

zijn in wat je doet maar er ook zin en interesse, passie voor te 

ontwikkelen.

-   Zingeving (8) gaat over alles wat je doet, hoe je alles een 

plaats geeft, waarom je iets doet, hoe je de juiste keuzen 

maakt…

-   Duurzaamheid houdt vooral uitdagingen in voor de toekom-

stige generaties en op het vlak van omgaan met de dingen en 

verantwoordelijkheid opnemen. Ook kritisch denken speelt hier 

een rol.

-  Kunst en cultuur helpen ons om een plaats in de wereld te 

vinden en begrip te hebben voor andere culturen. Deze cluster 

hangt dus samen met die van de politieke en maatschappelijke 

vraagstukken.

-   Wie al die doelen realiseert slaagt in het ultieme einddoel: 

mens zijn.

TAFEL 4

-  Zelfkennis is een noodzaak. Om keuzen te kunnen maken moet 

je je talenten en beperkingen kennen. Hier is ook systeemden-

ken bij nodig. Jongeren moeten het geheel meenemen in de 
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redenering ‘ik kies voor … en doe …’

-   Sociale vaardigheden zijn een noodzaak vanwege de diverse samenleving.

-   Talen zijn nodig vanwege de noodzaak aan communicatie in een geglobaliseerd Europa.

-   Bij ICT moeten we de vraag stellen of ze dit ook niet elders leren? Niet alles moet op school aan 

bod komen. Basisvaardigheden (Excel, Word)! op het vlak van programmeren kunnen een aspect 

zijn van probleemoplossend denken.

-   Leercompetenties en professionele competenties kunnen samen. In team kunnen werken is 

bijvoorbeeld belangrijk maar ook sociale vaardigheden.

-   Over kunst en cultuur bestond in de groep geen eensgezindheid. Dat komt ook van thuis uit, of net 

niet en kan zeker geïntegreerd binnen andere clusters. Kunst en cultuur kunnen een hefboom zijn. 

Verbreden van het aanbod. Nieuwsgierigheid stimuleren.

-   Oplossingsgericht denken is een competentie die in veel beroepen noodzakelijk is gezien de snel 

evoluerende technologie, het belang van innovatie, creativiteit… 

-   Kennis van politieke en maatschappelijke vraagstukken is nodig om de democratie te laten draai-

en. Onze jongeren moeten inzicht verwerven. Ze hebben besef en herhaling nodig en referentie-

kaders. 

-   Duurzaamheid: we moeten onze jongeren verantwoordelijkheid bijbrengen voor de gene-raties na 

ons en oproepen tot engagement.

-   De levensbeschouwelijke cluster is essentieel met het oog op waardenontwikkeling maar moet 

verweven zitten in alles. De vraag blijft wat kan en wat niet. We moeten bij jongeren op dit vlak 

ook het eigen denken stimuleren.

Mogen bij de restjes

TAFEL 1
-  Er bestaan professionele competenties (bijvoorbeeld kunnen vergaderen) die niet voor iedereen 

nodig zijn.

-  Ook de praktische competenties zijn volgens deze tafel van een andere orde.

TAFEL 2
-  Het pure levensbeschouwelijke mag buiten de school blijven. Filosofie niet.

-  Professionele competenties zijn enger maar sluiten aan bij de sociale competenties.

-  Kritisch en probleemoplossend denken vinden we belangrijk maar zit in de verschillende andere 

stukjes.

-  Leercompetenties (goesting om te leren) moet het resultaat zijn, een bewijs van goed on-derwijs.

TAFEL 3
 spreekt niet over restjes maar over het ‘noodzakelijke middelenbord’, waar bijvoorbeeld de talen 

(en communicatie) thuishoren. Ook de leercompetenties en ICT en media ziet deze groep als 
middelen.

TAFEL4
vindt op haar beurt dat kritisch en probleemoplossend denken vervat zit in de andere clusters.

De professionele competenties kunnen we ook integreren in andere clusters, zoals de leercompe-
tenties.

Bepaalde inhouden van de praktische competenties zullen duidelijk moeten vervat zitten in andere 
clusters (bijvoorbeeld financiële competenties)
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Een korte feedback van de verschillende tafels

Veel thema’s schuiven in elkaar en over elkaar heen, vond de eerste groep. Door de optelsom van 
wetenschappen en ethisch denken kom je bijvoorbeeld bij duurzaamheid uit. Die overlap is overi-
gens niet negatief, tenzij de vakinhoud eronder zou lijden.

Deze groep pleitte overigens niet zozeer voor vakgerichte dan wel voor eindcompetenties: jonge 
mensen afleveren die kritisch denken moet met andere woorden geen vak zijn maar gekoppeld 
worden aan de verschillende bestaande vakken. 

De volgende groep heeft eerst snel gepolst naar wat voor iedereen evident is om de ‘pizza te 
beleggen’. Een probleem was dat een aantal stukken overlapten. Ze hebben ook bewust een stuk 
opengelaten.

Leercompetenties moeten het resultaat zijn.

Kunst en cultuur moest er zeker in, maar ook talen, politieke vorming.

Kritisch denken kwam op het restjesbord terecht met de argumentatie dat die vaardigheid ook 
elders aan bod kan en moet komen.

Nog een andere groep stelde voor om terug te gaan naar de kern. Onderwijs is niets meer of niets 
minder dan mens-zijn. In de opvoeding staan twee psychologische drijfveren centraal: compe-
tent zijn en tot de groep behoren. Vanuit die invalshoek kunnen de clusters opgedeeld worden in 
doelclusters die rechtstreeks inwerken op het doel om mens te worden en middelclusters (zoals 
4, 7 en 9) die veeleer middelen zijn om vlotter tot dat doel te komen.

We moeten ons ook de vraag stellen wat we als maatschappij willen van onze toekomstige burgers, 
vond de groep. Wie die vraag in het achterhoofd houdt kan niet anders dan duur-zaamheid als een 
belangrijke cluster beschouwen.

Maar een tweede spanningsveld is ook wat het individu wil en dat moet een spanningsveld blijven. 
We mogen het individu niet volledig (willen) programmeren. Als we zeggen ‘talen voor ieder-
een’ moeten we ons ook afvragen of iedereen dat wel wil. Vandaar de noodzaak van voldoende 
maatwerk. De maatschappelijke en de individuele verlangens met elkaar verzoenen is voor het 
onderwijs een typische en lang niet evidente evenwichtsoefening.

De laatste groep had gedeeltelijk dezelfde commentaren. Communicatie vonden ze daar essentieel.

Het bord dat we onze leerlingen nu serveren ligt overvol en het zal niet makkelijk zijn om dingen 
weg te laten.

Ze stelden zich ook nog de vraag of we met die clusters wel alles afdekken? Er is volgens hen in 
elk geval genoeg outside the box gedacht. De vraag moet misschien eerder zijn of er geen al te 
evidente zaken over het hoofd gezien werden maar een 14e cluster wisten ze ook niet meteen te 
benoemen. Opvallend vonden ze bovendien dat de vakinhouden van veel disciplines ontbreken.
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De 5 Nachten van het Onderwijs in 
het geheel van de campagne Van 
LeRensbelang

Situering van de Nachten

Onderwijs is een zaak van iedereen. Daarom geeft de Vlaamse 
overheid dit voorjaar zoveel mogelijk mensen en organisaties 
de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening 
van de eindtermen. Het debat is opgebouwd uit verschillende 
bouwstenen: de 50 dagen van het Onderwijs, 5 provinciale 
Nachten, een Onderwijsfestival en een reeks workshops in het 
Vlaams Parlement. 

De 50 dagen van het Onderwijs

Tussen 1 februari en 23 maart organiseerden Levuur en partners 
op de website www.onsonderwijs.be een eerste gedeelte van 
het brede maatschappelijke debat. Het debat werd zowel online 
als fysiek, overal in Vlaanderen gevoerd. Iedereen kon hieraan 
deelne-men, na registratie op het platform. Ook op Twitter en op 
Facebook postten duizenden geïnteresseerden hun mening over 
de #eindtermen. Anderen organiseerden zelf een debat met hun 
achterban, collega’s, vrienden, reageerden op ideeën van andere 
deelnemers, deelden hun favoriete voorstellen ... Dit gedeelte is 
afgesloten, maar de resultaten blijven toegankelijk via de website 
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ons-onderwijs. Levuur bracht ze 
ook samen in een tussentijdse analyse. Deze vormde de basis voor 
de 5 Nachten van het Onderwijs die plaatsvonden in de tweede 
helft van april, eentje in elke provincie. 

De 5 Nachten van het Onderwijs

Elke Nacht of avond startte met de presentatie van de resultaten 
uit de 50 dagen van het onderwijs. Daarna volgde bij wijze van 
inleiding op de ‘Nacht’ telkens een reflectie door een externe 
spreker uit de academische wereld. Ook namen hier op elk van 
de Nachten één of twee van de leden van ‘De 10’ het woord. Zij 
zijn een groepje scholieren, de Ambassadeurs van de cam-
pagne ‘Van LeRensbelang’ binnen de scholen, die van nabij het 
maatschappelijke debat over de eindtermen volgen en mee 
sturen, daarin begeleid door de Vlaamse Scholierenkoepel.

Divers samengestelde groepen van deelnemers (ouders/burgers, 
scholieren, leerkrachten, maatschappelijke stakeholders ... ) 
kregen op de Nachten de voorlopige resultaten voorgelegd om 
verder uit te diepen.

In een eerste ronde lag op elke tafel een van de clusters (zie 
verder) ter bespreking, met de bedoeling om de resultaten 
scherper te krijgen. De centrale vragen daarbij waren: Wat is 
binnen elk van de clusters de échte fundamentele bagage die 
iedereen moet meekrijgen? Wat misschien niet? Welke kwesties 
moeten verder besproken en bediscussieerd worden?

De bedoeling van de tweede ronde was om meer reliëf aan te 
brengen. Wat is prioritair in het geheel van deze clusters, en wat 
misschien toch iets minder? En vooral waarom of waarom niet?

Het Onderwijsfestival

Op vrijdag 13 mei 2016 werd het maatschappelijke debat gevoerd 
in het hart van onze democratie, het Vlaams Parlement. Alle 
betrokken stakeholders, ouders, onderwijsmensen, scholieren 
en parlementariërs gingen er met elkaar in gesprek tijdens een 
interactief Onderwijsfestival met allerhande werkvormen en 
een uitgebreid en heel divers programma.

1In Torhout telden we 41 deelnemers. Twee derden daarvan (gemiddelde over de vijf nachten) waren actief in het onderwijs. Ruim een kwart waren leer-
krachten. Gemiddeld de helft meer vrouwen dan mannen. 
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5 – KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

Kritisch, out-of-the-box en probleemoplossend denken beteke-
nen dat jongeren niet alles zomaar aannemen, maar met een 
kritische bril kunnen en durven kijken en daarbij hun creativiteit 
inzetten om innovatief en oplossingsgericht met de uitdagin-
gen van vandaag en morgen om te gaan.

•   Kritisch denken, • out-of-the-box denken, • probleemoplossend 
denken, • leren argumenteren en debatteren, • toekomstvisie.

6 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN  
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Burgerzin/burgerschap wordt verstaan als weten hoe zich te 
gedragen als 'goede', geënga-geerde burgers die elkaar ook 
helpen, naast het hebben van inzicht  in de maatschappelijke, 
economische, politieke en mondiale context waarin we leven.

•   Maatschappelijke vorming, • burgerzin/burgerschap, • wereld-
kennis/mondiaal bewustzijn, • politieke vorming, • historisch 
inzicht, • mensenrechten, • economie, • rechten en plich-ten.

7 – LEERCOMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten over de attitudes, vaardigheden en 
kennis beschikken om (zelfstandig) te kunnen en willen bijleren. 
Ze hebben breed leren leren (met aandacht voor de volledige 
ontwikkeling). Ze werden geprikkeld om een nieuwsgierige 
houding te verwerven en leggen een uitgesproken zin (goes-
ting) aan de dag om levenslang te leren.

•   Leren leren, • levenslang leren, • nieuwsgierigheid, • levens-
breed leren.

8 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE 
EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Het leren kennen en leren omgaan met levensbeschouwelijke 
en ethische vraagstukken houdt niet alleen in dat jongeren op 
school verschillende wereldreligies en levensbeschouwingen 
leren kennen, maar ook dat ze leren filosoferen en ethisch 
denken. Ook leren kennen van en leren omgaan met normen 
en waarden, wetten en regels en rechten en plichten en meer 
specifiek de mensenrechten zijn van leRensbelang.

•   Filosofie, • godsdienst(en)/levensbeschouwingen, • ethisch 
denken, • normen en waarden.

9 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN (NIEUWE) MEDIA

Jongeren zijn ICT-vaardig en mediawijs. Ze kunnen werken met 
ICT en hebben eventueel zelfs een basiskennis van program-
meren. Daarnaast kunnen ze kritisch (mediawijs) omgaan met 
allerhande nieuwe en minder nieuwe media. Gezien het belang 
van beelden in onze maatschappij is het relevant om ook te 
leren communiceren met beelden en om beelden te kunnen 
interpreteren.

•   Mediawijsheid, • ICT, • programmeren, • beeldgeletterdheid.

10 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Jongeren beschikken over kennis van de fysieke wereld en weten 
hoe er zorgzaam mee om te gaan. Ze zien het belang in van 
duurzaamheid, op grond van hun kennis van onze planeet/de 
aarde als natuurlijk 'systeem'. En ze hebben ook voeling met de 
natuur.

•   Duurzaamheid, • aardrijkskunde, • natuureducatie, • bewust 
consumeren.

11 – PROFESSIONELE COMPETENTIES

Jongeren moeten niet alleen de vaardigheden verwerven die ver-
eist zijn voor de uitoefening van een specifiek vak of beroep. Ze 
moeten ook meer in het algemeen voorbereid zijn op hun latere 
job en een aantal professionele of arbeidsgerichte competen-
ties ontwikkelen, zoals samenwerken, flexibiliteit, ambitie ...

•   Arbeidsmarkt, • samenwerken, • ondernemerschap, • projectma-
tig werken, • ambitie, • flexibiliteit, • leiding geven, • vergader-
technieken.

12 - Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

Ontwikkelen van (wetenschappelijke) inzichten en verbanden 
kunnen zien en leggen. Door kennis te combineren tot een 
nieuwe, 'hogere' vorm van kennis komen. Kinderen en jonge-
ren moeten hiertoe ook de juiste onderzoekscompetenties 
en methodieken aanleren. Belangrijk hierbij zijn wiskunde en 
statistiek en het integraal benaderen van wetenschappen, 
technologie, engineering en wiskunde (STEM).

•   Onderzoekscompetenties, • holistisch denken/verbanden 
leggen, • logisch redeneren, • STEM, • wiskunde, • statistische 
geletterdheid.

13 – Kennis van en omgaan met kunst

Jongeren moeten kunst en cultuur leren kennen en ervan kunnen 
genieten.

•   Kunst- en cultuurbeschouwing, •  Muziek. 

Workshops in het Vlaams Parlement
Tot slot vinden in de schoot van de Commissie Onderwijs van het 

Vlaams Parlement nog een reeks workshops plaats over een 
aantal centrale resultaten van dit debat. Na de zomervakantie 
denken  Parlementsleden samen met stakeholders en experts 
na over de consequenties van het maatschappelijke debat. Die 
gesprekken vormen de aanloop voor het verdere parlementai-
re en politieke werk rond de eindtermen in het najaar van 2016.

Het traject van de Vlaamse Scholierenkoepel

Een speciale plaats in dit proces is weggelegd voor de scholieren. 
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) verzamelde op 26 februari 
in het Vlaams Parlement 50 leerlingenduo’s van 50 verschil-
lende Vlaamse scholen voor de ‘Dag van de 100’. Zo bereidden 
ze zich voor om in de daaropvolgende weken in hun scholen, 
met zoveel mogelijk leerlingen, in gesprek te gaan over hun 
verwachtingen over de inhoud van het basis- en secundair 
onderwijs van de toekomst. Daarnaast werd een groepje 
gevormd van 10 jongeren die als het ware het gezicht vormen 
van de campagne van de VSK. Na de paasvakantie nodigde de 
VSK de politici ook uit op een ‘reality check’: een dagje terug 
naar school om opnieuw aan den lijve te ondervinden hoe het 
er vandaag in de Vlaamse scholen aan toe gaat.

De resultaten van de 50 dagen 

De talrijke bijdragen die de vele geïnteresseerden via allerhan-
de wegen aan het debat hebben geleverd werden allemaal 
geanalyseerd.

Elk van de ingediende voorstellen kreeg op basis daarvan een 
of meer codes en die codes werden naderhand thematisch bij 
elkaar gebracht in 13 clusters waarmee de deelnemers aan de 
Nachten aan de slag gingen.

 
De	  50	  dagen	  in	  enkele	  cijfers	  
	  

•	  19.000	  actieve	  bezoekers	  

•	  2.270	  geregistreerde	  bezoekers	  en	  169	  organisaties	  	  

•	  884	  unieke	  bijdragen,	  meer	  dan	  800	  reacties	  en	  4710	  likes	  

•	  945	  twitteraars	  en	  meer	  dan	  2500	  tweets	  

•	  meer	  dan	  70	  persartikels	  en	  TV-‐	  en	  radioreportages	  

•	  meer	  dan	  150	  debatten	  te	  lande	  (10	  -‐	  250	  deelnemers)	  

	  

Wie?	  

•	  Meer	  dan	  6/10	  vrouwen	  

•	  1/3	  heeft	  schoolgaande	  kinderen	  

•	  Bijna	  4/10	  professioneel	  actief	  in	  onderwijs,	  25	  %	  leerkrachten,	  
15	  %	  leerlingen	  SO	  

•	  Tussen	  16	  en	  76	  jaar	  

	  

De dertien clusters die voorliggen zijn:

De talrijke bijdragen die de vele geïnteresseerden via allerhan-
de wegen aan het debat hebben geleverd werden allemaal 
geanalyseerd.

Elk van de ingediende voorstellen kreeg op basis daarvan een 
of meer codes en die codes werden naderhand thematisch bij 
elkaar gebracht in 13 clusters waarmee de deelnemers aan de 
Nachten aan de slag gingen.

1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Kinderen en jongeren moeten zich ontwikkelen tot evenwichtige, 
veerkrachtige, gezonde en zelfbewuste mensen die zichzelf 
kennen en zo goede keuzes kunnen maken. Ze zullen zich niet 
laten tegenhouden door een tegenvaller maar vol zelfvertrou-
wen hun pad blijven gaan.

•   Zelfkennis, • psychische weerbaarheid, • assertiviteit, • zelf-
standigheid, • verantwoordelijkheidszin, • motivatie, • sport, • 
doorzettingsvermogen, • verslavingspreventie, • omgaan met 
stress, • bewustzijn identiteit.

2 – SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het leren kennen 
van en kunnen omgaan met diversiteit (in de breedst mogelij-
ke definitie). Ook respectvol omgaan met andere mensen en 
andere meningen.

•   Diversiteit, • sociale vaardigheden, • communicatieve vaardig-
heden, • omgaan met andere meningen, • respect medemens, 
• emotionele intelligentie, • empathie, • omgangsvormen, • 
seksuele opvoeding, • voorbereiding op ouderschap, • omgaan 
met de dood.

3- ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten voorbereid worden om op eigen 
benen te staan en moeten daarvoor een en ander weten en 
kunnen. Zelfredzaamheid omvat een waaier een praktische, 
financiële en juridische kennis maar ook andere aspecten van 
levensvaardigheden zoals leren gezond te leven, EHBO, veilig-
heid en verkeer ... 

•   Financiële geletterdheid, • gezondheid, • levensvaardigheden, 
• EHBO, • zelfredzaamheid, • verkeersdeelname, • juridische 
geletterdheid, • voeding, • praktische vaardigheden, • dacty-
lo, • NAVO-alfabet, • basisbeginselen van het opvoeden van 
kinderen.

4 – KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Kennis en gebruik van moderne talen en dan voornamelijk Neder-
lands, Frans en Engels. Twee aspecten staan hier (gedeeltelijk) 
tegenover elkaar: enerzijds het belang van communicatie en 
het vlot kunnen gebruiken (vooral mondeling) van talen, ander-
zijds het belang van inzicht en 'taaltheorie'.

•    Nederlands, • Frans, • taalpraktijk, • Engels, • moderne talen, • Es-
peranto, • taaltheorie, • Duits, • dode talen, • spelling, • gebarentaal.
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van het leren samenleven in verdraagzaamheid, met verschil-
lende culturen en religies. 

Zijn collega Pieter Stalpaert gaf toe dat hij aanvankelijk ook niet 
wist wat een eindterm was. Hij pleitte voor het behoud van 
de oude talen, die hij ziet als de toegangspoort tot de heden-
daagse literatuur en cultuur en die ons op weg zetten om 
onze eigen gevoelens in kaart te brengen. En Pieter eindigde 
toepasselijk met Seneca’s woorden: “Non scholae, sed vitae 
discimus”. We leren niet voor de school maar voor het leven ...

 

De eerste ronde

In Gent gingen per tafel zeven tot acht mensen in gesprek rond 
een bepaalde cluster. Voor elk van de dertien clusters lagen 
drie vragen voor. De eerste twee vragen peilden naar wat 
kinderen en jongeren volgens de deelnemers concreet moeten 
leren over de cluster. De vragen ‘Wat wel?’ en ‘Wat zeker 
niet?’ waren voor elk van de clusters dezelfde. De derde vraag 
ging telkens dieper in op een bepaald aspect van de specifieke 
cluster.

Wat volgt is de letterlijke weergave van wat aan de verschillende 
tafels op de templates is genoteerd.

 
1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING  

IN RELATIE MET DE ANDERE!!

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Bewust kiezen: studiekeuze, gezonde levensstijl (voeding, be-

weging, geen middelen gebruiken, fysieke en mentale gezond-

heid, sociaal).

-   Reflecteren (zelfreflectie).

-   Argumenteren en opkomen voor jezelf.

-   Sociale vaardigheden: neen leren zeggen, omgaan met groeps-

druk, steun en hulp durven vragen (bij problemen), gevoelens 

kunnen verwoorden, (actief) kunnen luisteren naar elkaar.

-   Assertiviteit / weerbaarheid.

-   Zelfrespect.

-   Kennis maken met je talenten (link met zelfsturing).

-  Je leerstijl kennen.

-   Omgaan met falen.

-   Complimenten geven en ruimer feedback geven en ontvangen.

-   Verkennen, kansen herkennen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Geen keurslijf waarin leerlingen gedwongen worden.

- Geen zelfreflectiedwang.

- Het puntensysteem hier niet aan koppelen.

‘Mens sana in corpore sano: ook op school? Waarom wel of niet.’

Eerder wel. De school is immers een belangrijke context, waar 
jongeren heel wat tijd doorbrengen. De school heeft een 
grote invloed. Doorheen de vakken, vakoverschrijdend werken 
verdient de voorkeur. Dit moet onderdeel zijn van een brede 
schoolvisie. Bewegen moet ook een plaats hebben: leren door 
bewegen.

2. SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Empathie als oefening in communiceren.

-   Vakoverschrijdend (ruimte laten!).

-   Omgaan met meningen: respectvol de eigen mening formule-

ren (communiceren), die mening op een goede, onderbouwde 

manier beargumenteren en empathisch zijn, actief leren 

luisteren.

-   Taboeonderwerpen niet uit de weg gaan.

-   Niet meteen oordelen en veroordelen (zelf en de ander).

-   Genuanceerd denken.

-   Zich bewust worden van de eigen waarden en normen.

-   Zelfkennis en zelfreflectie als basis: emotionele intelligentie: 

inschatten van de emoties van anderen, leren omgaan met 

allerhande emoties van jezelf en anderen.

-   Diversiteit waarderen en optimaal gebruiken.

-   Omgaan met andere mensen en respect tonen.

-   Empathisch handelen.

-   Brede diversiteit (alle soorten minderheidsgroepen).

Daarbij nog de bedenking dat leerlingen zich goed moeten voelen 
in de maatschappij en in de klas.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Jongeren moeten niet zozeer leren wat moet en niet moet maar 

Martin Valcke: ‘Vier soorten verwachtingen’
 
Martin Valcke is professor Onderwijskunde aan de UGent

Moet marxisme een eindterm zijn? Of moeten jongeren veeleer 
weten wat een gezonde maaltijd inhoudt? Sport is belangrijk 
maar scholen hebben niet altijd een sportzaal. En Vlaande-
ren bouwt het theoretisch rijbewijs via de school weer af ... 
Met enkele rake voorbeelden wierp Valcke de knuppel in het 
hoenderhok.

Er is nogal wat druk om te veranderen in het onderwijs. Maar om 
welke redenen schuift men nu precies dingen naar voor die 
scholen moeten doen, vroeg Valcke zich af? Overigens stel-
de hij ook voor om te proberen het woordje ‘moeten’ zoveel 
mogelijk te vermijden. Het kan onze focus op kennen en kunnen 
alleen maar verscherpen.

De samenleving heeft 4 soorten redenen om eisen aan het 
onderwijs te stellen, wist Martin Valcke: humanistische eisen, 
ontwikkelingseisen, eisen van sociale efficiënte en eisen vanuit 
het sociaal meliorisme.

De eerste categorie van eisen valt samen met wat we wel eens 
de canon of het koloniale curriculum noemen. Het gaat daarbij 
om de klassieke kennisoverdracht die echter niet zo neutraal 
is als vaak wordt gedacht. De Russische voorsprong tijdens 
de ‘spoetnikcrisis’ heeft bijvoorbeeld de hele Angelsaksische 
samenleving een STEM-stempel gegeven.

Een tweede reeks van eisen is gericht op een gezonde ontwik-
keling van het kind, vanuit de overtuiging dat ons onderwijs 
harmonische mensen moet afleveren.

De categorieën 3 en 4 omschrijft Valcke als de ideologische ver-
wachtingen. Drie is de sociale efficiëntie: gehoorzame burgers 
maken. Dat kan absurde proporties aannemen, als je weet dat 
‘Heksen’ van Roald Dahl in 17 van de Amerikaanse Staten taboe 
is. Onder deze categorie vallen de eisen op het vlak van wetge-
ving kennen, rijbewijs halen, …

Tot slot wil men via het onderwijs ook de maatschappij beter 
maken (sociaal meliorisme). Daarom willen we onder meer 

kritische mensen afleveren, die de toekomstige uitdagingen 
aandurven en die bijvoorbeeld duurzaam kunnen en willen leven.

Zo goed als alle eisen en eindtermen kunnen we volgens Valcke in 
een van de genoemde categorieën vatten.

De eerste lijst van eindtermen dateert van eind de jaren 1990. 
Ondertussen zijn er onder meer ICT-eindtermen bijgekomen en 
de bekende ‘VOETen’ (VakOverschrijdende EindTermen). Door 
die opeenvolgende herzieningen kreeg het hele eindtermen-
verhaal volgens Martin Valcke het uitzicht van een ‘typisch 
Belgische verbouwing’.

Als overgang naar de eigenlijke gesprekken gaf Valcke het pu-
bliek nog enkele inspirerende vragen mee. 

Ligt er geen te grote nadruk op sociale efficiëntie, het klaar zijn 
voor de job? Dit terwijl de samenleving waarin de starters van 
nu terechtkomen over 15 jaar alweer anders zal zijn. Zullen we 
het Latijn afschaffen of niet en waarom?

Gaan we voor conformisme of durven we kritische mensen afle-
veren? Welk gewicht moeten de vier clusters aan eindtermen 
krijgen? En waarom?

Een reflectie door twee van ‘de 10’ 

Ergys Brocaj en Pieter Stalpaert vertegenwoordigden in Gent de 
‘10’, een groep van 10 scholieren, gecoacht door de Vlaamse 
Scholierenkoepel (VSK), die overal te lande hun leeftijdgenoten 
mee aanzetten om zich in het eindtermendebat te mengen.

Ergys Brocaj van de 10 ambassadeurs van de VSK wees op de 
kracht van heel uiteenlopende achtergronden. Vanuit die 
vaststelling heeft de Vlaamse Scholierenkoepel de jongeren 
te lande bevraagd, met de bedoeling om onze Vlaamse politici 
te doen luisteren naar hen om wie het allemaal in de eerste 
plaats draait, naar zij die de belangrijkste stem in het debat 
zouden moeten vormen.

Uit zijn debatten met andere scholieren onthoudt hij vooral de 
centrale plaats die aan diversiteit wordt gegeven en het belang 
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-   Verantwoordelijkheid leren nemen (uitdagen aangepast aan de 

groei en de draagkracht van de scholier).

-   Informatie- en mediawijsheid.

-   Vertrekken vanuit levensechte problemen, situaties.

-   Voortbouwen op andermans mening, verder bouwen aan een 

oplossing, teamgericht.

-   Kunnen analyseren, synthetiseren en relativeren. 

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen slaafs te volgen werkboeken.

-   Geen werkwijze opdringen.

-   Excentrieke antwoorden niet afstraffen.

-   Niet te veel waarde hechten aan het resultaat.

‘Wat zijn eigenlijk de meest geschikte vakken om kritisch en pro-
bleemoplossend denken te stimuleren en aan te leren?’

-   Vanuit elke invalshoek, als die maar levensecht is.

-   Niet vakgericht maar verbinden aan disciplines, bijvoorbeeld 

wiskunde en kunst.

-   Projectmatig werken: het proces en de argumentaties worden 

beloond, niet zozeer het resultaat, met open vragen werken in 

divers samengestelde groepen en met een nederige rol voor 

de begeleiding.

6. KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN  
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Zorg dragen voor elkaar: engagement, verantwoordelijkheid 

opnemen. Geloof in collectieve actie.

-   Kinderen als rechthebbenden.

-   Democratisch onderwijs: discussiëren, argumenteren en 

luisteren.

-   Erkenning van meervoudige identiteit.

-   Perspectiefwissel, over de generaties heen.

-   Kritisch omgaan met media.

-   Kruispuntdenken: verbanden leggen in de werkelijkheid.

-   Echte participatie.

-   Mensenrechten als universeel kader: gelijkheid van man en 

vrouw, het eens zijn over basiswaarden en normen en de histo-

riek erachter kunnen duiden (geen relativisme).

-   Open houding.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen pure (feiten)kennis. Kennis is bovendien te eng. Dit moet 

verder gaan.

-   Niet beperken tot een vak en geen eenzijdige benadering.

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot andere 
actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

-   De school kan een veilige oefenplaats zijn voor democratie, 

met leerkrachten, … die expliciet model staan (brede school).

7. LEERCOMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Methodieken om vat te krijgen op informatie.

-   Eigen leerstrategie leren kennen en toepassen.

-   Leerlingen prikkelen om uiteenlopende leerstrategieën te 

leren kennen en toepassen.

-   Leerlingen hebben het inzicht dat leren veel breder is dan het 

schoolse leren.

-   De leerlingen ontdekken een brede kijk op leren, formeel en 

informeel, bewust en onbewust.

-   Openheid, nieuwsgierigheid, weten dat het lastig kan zijn én 

deugddoend. Leren vraagt een inspanning. Weten dat je fouten 

mag maken (leren gaat met vallen en opstaan).

-   Leerlingen bewust maken van hun leren.

-   Zelfevaluatie: het eigen leerproces leren inschatten, evalueren, 

bijsturen.

-   ZELFSTURING: de leerling is in staat zich een leerdoel te 

stellen, daar naartoe te werken en het bij te sturen (leren 

‘ambitieuze’, uitdagende leerdoelen te stellen voor jezelf). Dit 

bleef evenwel een discussiepunt: mensen kunnen ook gelukkig 

zijn zonder doelen.

-   Vertrouwen hebben in eigen leren.

-   Het besef dat je veel kan leren van anderen en aan anderen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen specifieke leermethoden opleggen.

-   Discussiepunt: oordelen over tempo, gevolgde weg van de 

leerlingen…

-   De ‘aangeboren’ creativiteit mag niet tenietgedaan worden.

Hoe kan je nieuwsgierigheid zo goed mogelijk proberen te stimuleren?

-   In een warme, veilige, rijke, open omgeving: de wereld in de klas 

en de klas in de wereld.

-   De leerlingen voelen zich goed in hun leeromgeving.

-   Ze hebben geen schrik om fouten te maken.

-   Ze voelen zich menselijk verbonden.

die normen en waarden zelf ondervinden. Geen checklist dus.
-   Geen ‘regels’, anders zullen ze niet in staat blijken om zelf 

kritisch na te denken.
-   Geen burgerschapsvorming om geen kopieën van elkaar te 

maken.

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot ande-
re actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

De school dient een brede school te zijn, met betrokkenheid van 
ouders, sportclubs, de lokale gemeenschap, … Daar kan men 
ook crèches, woonzorgcentra, … bij betrekken. De school kan 
een plaats zijn waar leerlingen leren maatschappelijke verant-
woordelijkheid op te nemen (opkomen tegen onrecht).

3. ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Voeling houden met de bodem (letterlijk en figuurlijk, grond, 

groententeelt…), zodat men weet wat een goede basis is.

-   Bewuste keuzen kunnen maken, weten wat je behoeften zijn.

-   Mondigheid, communicatie, assertiviteit.

-   Inzicht in de werking van bedrijven, instituten, … (ambtenaren-

taal verstaan).

-   Budgetbeheer (elementen om aan budgetbeheer te doen).

-   Zelfzorg, bewustzijn van emoties.

-  Kanalen aanreiken om te weten waar je wat kan bekomen, waar 

je hulp vindt.

-   Gezond kunnen koken en bepalen wat goed is voor je lichaam.

-   Zaken in hun context kunnen plaatsen (bijvoorbeeld alcohol is 

niet zo ‘normaal’ als gezegd wordt).

-   Holistische levenswijze / ‘ecosystemisch’ denken (alles hangt 

aan elkaar).

-   EHBO (bewust zijn van de kanalen waarlangs men dit kan 

aanleren).

-   Leren omgaan met kinderen.

-   Ambachtelijk werk en folklore beoefenen (klusjes zoals knopen 

aannaaien, spijkers hanteren).

-   Verkeersvaardigheden.

Al deze zaken dienen zeer praktijkgericht verworven te worden.
Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Hier vullen we liever niets in. Dit kan beter vraaggestuurd, 

vanuit de klas of school beslissen wat we wel of niet aanbieden.

-   In elk geval geen theorie zonder praktijk.

-   Rijbewijs halen.

4. KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Wat betreft het Nederlands als onderwijstaal willen wij het 

hoogste niveau voor lezen, schrijven, luisteren én spreken, 

taalplezier bij iedereen. Elke leerling moet ook kunnen splitsen 

in lettergrepen.

-   In verband met de vreemde (buur)talen moet elke leerling zich 

binnen een meertalige con-text kunnen begeven en bewegen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Wij willen niet alleen een focus op cognitie maar ook op het 

affectieve.

‘Het leren spreken en gebruiken van een taal (taalpraktijk) versus 
het aanleren van spelling- en grammaticaregels (taaltheorie). 
Wetende dat het één niet zonder het andere kan, waar moet 
volgens jullie het meeste nadruk op liggen? Waarom?

Taalpraktijk krijgt de nadruk maar moet ondersteund door taal-
theorie. Een taal moet geïntegreerd aangeleerd worden.

 
 5. KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Bronnen van inspiratie leren kennen en verzorgen.

-   Vaardigheid om te reflecteren over zichzelf.

-   Onderscheid kunnen maken tussen feiten, vooroordelen, me-

ningen, interpretaties.

-   Begrijpen van de context en de achtergrond van bijvoorbeeld 

bepaalde uitspraken, leren uit het verleden.

-   Openstaan voor nieuwe kennis en inzichten, werkwijzen.

-   Durven uit je comfortzone te stappen.

-   360° denken en handelen (heeft met die context te maken, de 

hele context).

-   Experimenteren, uitproberen, durven falen, tijd en ruimte krijgen 

om te mislukken, vrijheid krijgen om daar vanuit alle invalshoe-

ken (bijvoorbeeld taal, wetenschap, kunst) iets mee te doen.
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Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen oude softwarepakketten die achterhaald zijn, zelfs bij 

softwarepakketten tout court kunnen we vraagtekens plaat-

sen (wel: welk pakket waneer?).

-   Eindtermen rond gevaren mogen niet negatief geformuleerd 

zijn. Geen angstpsychose veroorzaken.

-   Geen doelloos gebruik van internet.

-   Geen verslaving creëren.

-   Er is een gevaar vanwege een groot gebrek aan competentie en 

kennis bij de leerkrachten. Zij voelen zich onzeker en haken af.

-   Bovendien is de apparatuur niet altijd up-to-date. Kinderen hun 

eigen materiaal laten gebruiken is beter.

‘Al doende leren? Hoe kunnen we omgaan met ICT en mediagelet-
terdheid het best aanleren?’

-   Via de kinderen moeten ook de ouders bereikt worden. Als zij 

iets uitleggen aan hun ouders leren zij zelf ook beter (interac-

tie leerling en leerkracht maar ook leerling en ouder).

-   Leerkrachten creëren een context waarin leerlingen dingen 

aan elkaar kunnen uitleggen. 

-   Dit is geen apart vak maar vakoverschrijdend. We moeten er 

ruimte voor creëren in alle vakken en werken het beste met 

een inspanningsverplichting.

-   Binnen een afgebakend kader. De leerkrachten stappen af 

van het top-down lesgeven en werken horizontaal. Dus meer 

interactief lesgeven (middel én werkvorm aanpassen)

-   Men kan daarbij ook openstaan voor wat de jongeren zelf aan-

brengen. Gaming heeft duidelijk een toegevoegde waarde, is 

een groot deel van hun leven (maar moet wel authentiek zijn). 

Het spelelement mag niet ontnomen worden.

10. KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Draagkracht aarde, verantwoordelijkheid en zorg opnemen 

voor de aarde en voor elkaar. Huishoudkunde: onderdeel van 

een groter systeem. Verbondenheid

-   Waardenkaders: verschillende waardenkaders omtrent 

duurzaamheid, bijvoorbeeld dierenwelzijn in een duurzaam-

heidscontext. In staat zijn om verschillende definities van 

duur-zaamheid te geven.

-   Duurzaamheid concreet maken in keuzes: wat kan je zelf doen? 

Ervaring opdoen. Herkenbare keuzen, bijvoorbeeld zelfoogst 

tegenover grootschalige landbouw. Hou daarbij rekening met 

de belevingswereld van het kind: wonen, werken, vrije tijd… 

Alternatieve parameters bij aankopen.

-   Inzicht in systemen en kennis van systeemdenken. Ecologisch, 

met inzicht in de politieke besluitvorming. Hoe loopt het nu? 

Eigen inschatting maken. Weerbaar maken om eventueel iets 

anders voor te stellen. Link met het meliorisme uit de presen-

tatie van Martin Valcke.

-   De basiskennis over systemen geeft de jongeren verschillende 

argumenten (om zus of zo te kiezen) en verschillende perspec-

tieven.

-   Ze leren ook over alternatieve systemen (alternatieve mun-

ten), de ‘randen van het systeem’. Ze leren ook geduldig te zijn 

in hun keuzen en hun oordeel uit te stellen. 

-   De langetermijnimpact van beslissingen op de anderen en op 

de wereld. Dit is een holistisch perspectief. De jongeren zijn 

in staat om te beseffen dat alles in verbinding staat met het 

andere. Een gevaar hier is dat de impact op mensen ontbreekt 

en te veel aandacht gaat naar het puur ecologische en fysische.

-   Ruimteperspectief en de ruimtelijke impact van beslissingen.
 
Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Er is een spanning mogelijk met een te sterke focus op het indivi-

duele. De focus moet op het collectief liggen: debat en besluit-

vorming over duurzaamheid. Tegelijk mag het indivi-duele niet 

helemaal wegvallen. We vonden hier geen consensus rond.

-   Een andere spanning betreft de link met de vakken.

-   We kwamen evenmin tot een consensus over een definitie van 

duurzaamheid.

-   Niet fragmenteren, wel behapbare kleine stappen.

‘Hoe ver kan je gaan in het evalueren op dit vlak en mag je daarbij 
het al dan niet duurzaam gedrag van leerlingen en scholieren in 
rekening brengen?’

-   Het gaat niet om het gedrag op zich maar om het proces van 

hoe een keuze gemaakt wordt en om in staat zijn om perspec-

tieven te onderscheiden en af te wegen (uitstellen van het 

eigen oordeel).

-   Dit is niet evalueerbaar, tenzij het aspect kennis.

11. PROFESSIONELE COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Er is een sterke link met clusters 1, 2 en 3.

-   Blijven leren.

-   Ondernemingszin (een ondernemende houding als werknemer 

(entrepreneurschap) en ‘bedrijfswijsheid’ (basisstructuur van 

bedrijf, gezagsstructuur, sectoren, …). Weten in welke jobs je 

met welke studiekeuze terecht zult kunnen. Laat ze een breed 

scala doorlopen (werkgever, werknemer) en de vaardigheden 

8. KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE 
EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Basiskennis van verschillende religies (verdraagzaamheid).

-   Getuigenissen van boeiende en belangrijke religies, wereldbe-

schouwingen maar ook het contrast tonen met bijvoorbeeld 

Oosterse religies.

-   Na de kennis komt de volgende stap: hoe omgaan met…

-   Vertellen vanuit de eigen wereld (verschillende invalshoeken).

-   Thematisch benaderen (bijvoorbeeld de vrouw, seksualiteit, …) 

vanuit verschillende invalshoeken en nagaan hoe deze kunnen 

verzoend worden.

-   Debatteren en dialogeren, luisteren naar elkaar, in respect.

-   Zijn gevoelens, zorgen, … kunnen uiten.

-   Openheid tegenover andere visies en opvattingen, om te ko-

men tot persoonlijke standpunten en intrinsieke motivatie.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Niet beperken tot verbaal uiten. Alles is communicatie.

-   Niet alleen de ‘letter’ maar ook de ‘geest’ van de wet.

-   Van waarden, wetten en regels naar deugden (intrinsieke 

motivatie).

-   Niet praktiseren van de eigen religie.

‘Is er nog plaats voor aparte levensbeschouwelijke vakken op 
school of kiezen we beter voor een vak waarin een breed palet 
aan godsdiensten en levensbeschouwingen wordt behandeld? 
Waarom wel/niet?’

-  Niet praktiseren van het eigen geloof in de les, maar leren 

omgaan met diversiteit.

-  Ofwel vervlechten in andere lessen in plaats van één  

bepaald vak.

9. KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN NIEUWE MEDIA

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Jongeren leren programmeren want dat draait om leren rede-

neren en logisch denken.

-   Inpikken op de eigen interesses van jongeren (niveau bepalen, 

want soms ontbreekt de basiskennis, bijvoorbeeld configuratie).

-   Netetiquette: hoe communiceren op sociale media?

-   Jongeren passen beeld- of videobewerkingsprogramma’s 

toe en kennen de basisprincipes (geïntegreerd doorheen alle 

vakken).

-   Jongeren passen basisvaardigheden toe (in verschillende pro-

gramma’s) en leren uit te zoeken hoe een programma werkt. 

Ze hebben hiertoe een open, reflectieve houding.

-   Jongeren gaan kritisch om met digitale info en hebben goede 

zoekvaardigheden.

-   Jongeren zijn in staat goede presentaties te maken.

-  Jongeren zijn in staat om te bepalen welke programma’s ze 

hanteren om hun doel te bereiken. Het is geen doel op zich om 

het programma te kennen.

-   Jongeren hebben inzicht in media – industrie & auteursrech-

ten, virtueel eigendom en staan hier respectvol en kritisch 

tegenover.

-   Ook met betrekking tot ethiek en sociale media. Ze gaan dus 

ethisch om met media.

-   Jongeren schatten in wat het effect is van hun omgang met 

nieuwe media, auteursrecht, eigendomsrecht, ethische gren-

zen.

-   Jongeren leren omgaan met digitaal geld (bitcoins, …).

-   Jongeren staan flexibel tegenover nieuwe evoluties en staan 

open voor nieuwe ontwikkelingen. Geef ze al eens ruimte om 

te experimenteren.

-   Jongeren vertalen / vertellen dingen aan elkaar en de leer-

krachten (binnen een duidelijk afgelijnde opdracht).

-   Jongeren zijn zich bewust van hoe het internet functioneert 

en welke de economische logica van de bedrijven erachter is 

(bescherming tegen spam, cookies, omgaan met privacy).

-   Jongeren bewaken hun eigen grenzen en tijdsdosering (bij-

voorbeeld impact negatieve berichtgeving op gezondheid) en 

kunnen mediaberichten in hun context plaatsen (bijvoorbeeld 

opinies op sociale media) en kennen de bronnen van een bood-

schap.

- Jongeren gebruiken ICT als middel (= adequaat mediagebruik), 

niet als doel. Eerst aandacht naar het doel, dan het middel.
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De opdracht luidde: rangschik de clusters op het bord waarop 
slechts plaats is voor 10. De afgewezen clusters of taartpun-
ten kwamen dan logischerwijze terecht op ... het restjesbord.

Bedoeling was om het relatieve belang van de verschillende clus-
ters aan te geven. Welke moeten zeker in het nieuwe pakket 
eindtermen? Welke zijn minder centraal of niet zo cruci-aal en 
vooral waarom? De template bood de nodige plaats om voor 
elke taart- of pizzapunt de argumenten te noteren waarom 
deze tafel er al dan niet een groot belang aan toekent.

Moeten op het bord: 

TAFEL 1

-   ICT: de professionele competenties moeten centraal staan 

maar het mag om meer gaan dan het utilitaire.

-   Kritisch en probleemoplossend denken zitten in verschillende 

clusters. Problemen stellen zich overal (basis van het onder-

wijs en bijgevolg vakoverschrijdend). Creatief oplossen er-van 

is het uitgangspunt. Vanuit verschillende standpunten leren 

kijken.

-   Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling en sociale (intermen-

selijke) competenties horen samen. Gezonde keuzes maken. 

Doorheen de vakken. Respectvol je mening kunnen uiten. 

Multiculturele opvoeding. De school heeft hier een aanvullen-

de functie.

-   Kennis van en omgaan met politieke en maatschappelijke 

vraagstukken is gelinkt aan zelfkennis en sociale competen-

ties: vanuit het individuele kijken naar en beoordelen van de 

maatschappij. Democratische waarden aanleren. School als 

oefenplaats.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties om de gren-

zen van de kennis te verleggen.

-   Kunst en cultuur omwille van de inspiratie. Heeft verder geen 

direct praktisch nut. Vrij kunnen denken: scholen vormen een 

vrijplaats zonder direct economisch nut.

-   Het levensbeschouwelijke omwille van de dialoog en het ver-

bindende. Filosoferen is belangrijk als vorm van openminded 

denken. De school is een plaats om te filosoferen. We mogen 

de eindtermen niet enkel laten dicteren door de economische 

markt.

-   Ook talen niet louter utilitair benaderen maar ook omwille 

van het vormende aspect. Vooral Nederlands, Frans, Engels. 

Spreken is het belangrijkste maar de theorie mag even-min 

verwaarloosd worden. 

-   Praktische competenties, in samenwerking met bijvoorbeeld 

mutualiteiten, VDAB. Basis-zelfredzaamheid. Niet enkel utili-

tair voor de arbeidsmarkt. Vraaggestuurd vanuit de leerling.

-   Duurzaamheid. Het ‘wat’ van de duurzaamheid is belangrijk, 

alhoewel het al onder verschillende clusters zit… Inzicht in 

verwerven om een goede keuze te maken.

-   Ervaringsgericht, praktijk, stage + kennis leren toepassen.

-   Doorzettingsvermogen.

-   Realiteitszin, zowel bij leerlingen als leerkrachten.

-   Attitudes: wat wordt verwacht in een bedrijf, flexibel en mobiel 

zijn, omgaan met kritiek en gezag.

-   Leren solliciteren door het actief te doen en toe te passen, met 

de bijbehorende mediawijsheid (Facebookprofiel).

-   Leren netwerken, contacten uitbouwen.

Dit moet vanaf de basisschool en tot en met het voortgezet en 
hoger onderwijs.

 Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Niet iedereen als ondernemer, niet louter ondernemerschap.

-   BIN-normen aanleren.

-   Geen one-shots als bedrijfsbezoek.

-   Minionderneming is passé, prestige.

-   De huidige invulling van bedrijfsbeheer.

-   Geen te strikte leerplannen.

-   Twee randvoorwaarden zijn commitment van bedrijven en het 

opnemen hiervan in de lerarenopleiding (met herbronning na 

vijf jaar in de bedrijfswereld).

‘Theorie versus praktijk: wat is het belang van stages en werkple-
kleren?’

-   Moet absoluut en in alle richtingen, voor iedereen. De duur zal 

van de richting afhangen.

-   Liefst stages in verschillende sectoren.

12. WETENSCHAPPELIJKE EN ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   De leerlingen kunnen een onderzoeksvraag stellen.

-   Ze kunnen kritisch reflecteren over ethische vraagstukken binnen 

een wetenschappelijke context.

-   De leerlingen kunnen kritisch omgaan met wetenschappelijke me-

dia, waaronder weten-schappelijke literatuur (bronvermeldingen).

-   De leerlingen kunnen kritisch reflecteren over eigen resultaten en 

eigen werk.

-   De leerlingen hebben een basisinzicht in statistiek en dataverwer-

king.

-   Ze durven doen en weten dat ze mogen mislukken. Ze zetten door.

-   De leerlingen herkennen de context en maatschappelijke relevan-

tie van wetenschappelijke kennis.

-   Ze kunnen communiceren over wetenschappelijke kennis (presen-

teren).

-   De leerlingen kunnen over wetenschap filosoferen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen voorgekauwde handboeken volgen.

‘Wat zijn eigenlijk de meest geschikte vakken om wetenschappelijke 
en onderzoekscompe-tenties bij te brengen?’

Dit kan in vele vakken aan bod komen. Dit is een vakoverstijgende 
competentie.

13. KENNIS VAN EN OMGAAN MET KUNST EN CULTUUR

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Waarnemen, verbeelding aan geven, concepten verwoorden.

-   Kunst als middel en als persoonlijkheidsvorming.

-   Identiteit: kunst en cultuur (de eigen cultuur en die van de an-

deren) zijn nodig om identiteit te behouden, ontwikkelen, delen. 

Er is een band met diversiteit en verdraagzaamheid.

-   Cultureel bewustzijn.

-   Leerlingen moeten zich muzisch en niet enkel logisch, verbaal, 

analytisch kunnen uiten en leren uitdrukken.

-   Drama, theater, dans verplicht voor elke leerling.

-   Doorheen het hele curriculum.

-   Motorische vaardigheden.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Moet breder dan ‘gitaar spelen’.

-   Ook niet: één lesje in de eerste graad. Vanaf de basisschool.

-   Niet iedereen over dezelfde lat als meetbare doelstellingen. 

Ons voorstel zou zijn om de evolutie, de progressie, de leer-

winst te meten.

-   Geen hele, lange lijst van eindtermen. Wel vertrouwen,  

autonomie.

‘Hoe kunnen we voorkomen dat kunst- en cultuureducatie beperkt 
blijven tot een zeer specifiek segment van de leerlingenpopulatie?’

-   Vroeg beginnen.

-   Doortrekken doorheen de leertijd (leerlijn).

-   Proces, evolutie (samenhang over de jaren heen).

De 2e ronde

Tijdens de tweede ronde namen  de aanwezigen plaats aan een 
nieuwe tafel plaats, bij voorkeur omringd door andere mensen 
dan in de eerste ronde. Elke tafel kreeg tijdens het twee-de 
deel van de ‘Nacht’ dezelfde oefening ‘voorgeschoteld’. Ze 
hadden opnieuw een grote template voor zich liggen die dit 
keer een bord symboliseerde. Daarnaast beschikten ze over  
een set van 13 taartpunten of pizzastukken: eentje per cluster. 

instituties. Inzicht hebben in low- en hightech. Zorg voor jezelf, 

de andere, de wereld (niet enkel fysiek).

-   Kennis van kunst en cultuur: passieve kennis, andere culturen 

leren kennen. Beleven: muzisch uiten (in de brede zin) is een 

belangrijke hefboom.

-   Professionele competenties: samenwerking en wisselwerking 

met bedrijven. Afstemming op bedrijfsculturen. Ruim: groeien 

in de bedrijfscultuur. 

TAFEL 2

-   Sociale competenties en levensbeschouwing. Diversiteit. 

Willen we in vrede leven met elkaar. De mens is een spiritueel 

wezen. Verdraagzaamheid leren.

-   Kunst en cultuur, omwille van de identiteitsvorming. Het is een 

manier om onderwijs niet-utilitair te maken. Het spreekt een 

andere dimensie aan in het onderwijs.

-   Talen zijn de basis voor alles en hebben ook belang voor het 

socialiseren. Als taal ontbreekt is de rest ook niet mogelijk. 

Zonder taal kan er geen communicatie zijn.

-   Politieke en sociale vaardigheden, omdat democratisch 

burgerschap belangrijk is. We zijn een democratische samenle-

ving. Onderwijs als een democratische hefboom.

-   Duurzaamheid. Duurzaam handelen is immers alleen mogelijk 

als er kennis over duurzaamheid is.

TAFEL 3

-   Kennis en gebruik van talen: ze vormen de toegang tot al het 

andere (leren, ICT, diversiteit, zelfredzaamheid…).

-   Kritisch en probleemoplossend denken vormen een basisvoor-

waarde om te functioneren als mens.

-   Leercompetenties zijn een voorwaarde voor zelfkennis. Ze 

vormen als het ware de motor van de taart.

-   Zelfkennis (hand in hand met leercompetenties, dus): zonder 

kan je je doelen niet bereiken.

-   Politieke en maatschappelijke vraagstukken. Er is een noodzaak 

aan openheid om goed deel te hebben aan de maatschappij.
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-   Duurzaamheid is behalve een ‘hip woord’ belangrijk omwille 

van het besef van je eigen rol binnen de samenleving.

-   Sociale en intermenselijke competenties. De school als ideale 

oefenplek. Dit kan alleen geleerd worden door oefening binnen 

goede kaders. Experimenteerruimte nodig. Belangrijk om later 

goed te functioneren (job, kinderen, …). Er is een duidelijke link 

met professionele competenties, sociale interactie…

-   Kunst en cultuur leert ons veel over de identiteit (van volk, 

maatschappij, zichzelf). Actieve kunstbeleving biedt tal van 

kansen voor samenleven, solidariteit, verdraagzaamheid. Angst 

is niet waardenvrij. Dit hoeft niet voor iedereen. Ook belangrijk 

vanwege leren outside the box denken.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties als voorwaar-

de voor objectief handelen en denken (referentiekader). Voor 

sommigen valt dit onder kritisch en probleemoplossend denken 

en voor anderen is dit al te concreet ingevuld. Ook vroegen 

sommigen zich af of dit wel voor alle leerlingen moet gelden.

-   Het levensbeschouwelijke en ethische: ‘kennis van wijsheid’. 

Evenwicht met kennisoverdrachtsfunctie van het onderwijs (nu 

ondervertegenwoordigd). Manier om burgerschapsdenken te 

faciliteren. Referentiekader ontwikkelen.

-   Zelfredzaamheid, omdat een gezond levenspatroon primordi-

aal is. Dit sluit aan bij duurzaamheid.

TAFEL 4

-   Wetenschap – Ontwikkeling.
-   Cultuur – Persoonlijkheid en met alles verweven. Zelfexpressie.
-   Kennis en gebruik van talen met het oog op communicatie in 

verband met globalisering, samenwerking en conflictvermijding.
-  Kritisch denken - Toekomstgericht in onze kritische samenleving.
-   Politiek en maatschappij - Engagement en kennis van politieke 

vraagstukken.
-   Zelfkennis – ondersteunend voor de volledige ontwikkeling.
-   Sociaal – maatschappelijke noodzaak.

-   Ethiek – ook maatschappelijke noodzaak en gekoppeld aan 
kritisch denken.

-   Duurzaamheid – globaal belang.

TAFEL 5

-   Alles komt op het bord. Alles is immers belangrijk en dat geldt 
voor iedereen. Er is wel een hiërarchie: bovenin het bord en 
meer naar onder.

-   De groep vraagt zich af of dit haalbaar is om in het curriculum 
van iedereen op te nemen. Eindtermen mogen bovendien niet 
tot tunnelvisie leiden. Het mag geen simpele checklist worden.

-   Prioritair is het hele sociale luik met zelfkennis als basis om je te 
kunnen voorbereiden op de maatschappij, intermenselijke vaar-
digheden (respect, empathie, zelfbewustzijn). Afhankelijk van de 
invulling van de concepten is zelfkennis wellicht combineerbaar 
met zelfredzaamheid? Zelfredzaamheid is ook zelfstandig be-
slissen over zaken en zelfstandig kunnen functioneren (bepaalde 
dingen zoals koken, een trein nemen alleen kunnen doen). Bij 
de praktische competenties pleit de groep voor meer oefenen 
(doen) al rijst ook de vraag of die wel iets voor de school is.

-   ‘Kritisch en probleemoplossend denken’ vloeit voort uit en hangt 
samen met zelfkennis.

-   Kunst is belangrijk vanuit verschillend oogpunt: diversiteit, jezelf 
uiten (communiceren), de universele taal, breder perspectief (cf. 
grote tevredenheid in KSO). Kunst biedt kansen voor kinderen 
die talig minder sterk zijn. Kunst als weg naar een doel. Hoe? 
Wat?

-   Het ethische: omgaan met religies, leren omgaan met mensen 
die niet respectvol zijn.

-   Taal moet meer zijn dan mondeling communiceren. Ook het 
affectieve, het graag doen, al is dat moeilijk te meten.

-   Professionele competenties: voorbereiden op loopbaan (com-
municatie, zelfredzaamheid).

-   Met betrekking tot de media (waar we niet omheen kunnen) 
wordt programmeren in vraag gesteld.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: breder + 
levensloop!

TAFEL 6
-   Sociaal en intermenselijk: basishouding van empathie en res-

pectvol omgaan met elkaar. Samen met politiek en maatschap-
pelijk: engagement, je plek vinden in de samenleving (diverse, 
complexe maatschappij). Filosoferen.

-   Talen: je kunnen uiten binnen de maatschappij. Leren communi-
ceren in wat voor taal ook.

-   Kunst en cultuur: cf. taal, je kunnen uiten.
-   Professionele competenties: in contact komen met de werkelij-

ke wereld (sociaal-economisch).
-   Zelfkennis met het oog op zelfbewustzijn.

-   Kritisch denken: vernieuwing van de maatschappij, vakverbindend.
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Mogen bij de restjes

TAFEL 1

De leercompetenties zijn ondersteunend. Ze maken deel uit van alle clusters. We moeten leerlingen 
wel prikkelen om te leren en ze een open kijk op de wereld geven. Rijke, warme, veilige omgeving.

TAFEL 2

De professionele competenties mogen achterwege blijven. Bedrijven willen vooral algemeen opge-
leide leerlingen.

TAFEL 3 

-   Professionele competenties. Voorbereiden op de arbeidsmarkt komt terug in de andere clusters. 

Bovendien verandert de arbeidsmarkt te snel voor de onderwijswereld en stelt hij te specifieke 

eisen aan de uitstroom. Hierover bleef discussie in de groep. Een en ander hangt natuurlijk af van 

de definities.

-   Als algemene opmerking vinden we de clusters onvoldoende duidelijk onderscheiden. De taart-

punten komen in concurrentie met het bestaande onderwijs. Waar halen we de ruimte om nieuwe 

dingen in te voeren?

-   ICT en media als taal en middel mogen voor sommigen bij de restjes. Voor anderen maken ze deel 

uit van talenkennis of kritisch denken.

TAFEL 4 

-  Professionele competenties, ICT en leercompetenties worden verworven in andere vakken indien 
juist geïmplementeerd.

TAFEL 5

Blijft leeg

TAFEL 6

-   Zelfredzaamheid en praktische competenties: in staat zijn om zelf bewuste keuzen te ma-ken zit 
vervat in andere taartstukken als zij op een andere manier worden gebracht.

-   Leercompetenties: de beste strategie voor zichzelf ontdekken. Het past beter om dit onder zelf-
kennis te plaatsen.

-   Duurzaamheid mag niet beperkt zijn tot de fysieke wereld maar moet horizontaal aanwezig zijn 
en breed ingevuld worden.

-   ICT is geen opdracht voor het onderwijs. Veeleer leren ze elkaar omgaan met ICT en nieuwe 
media.

-   Levensbeschouwing: leren omgaan met diversiteit, filosoferen. 

Nabeschouwing

Elisabeth Meuleman, Koen Daniëls en Jo De Ro, de Vlaamse parlementsleden (leden van de 
Commissie Onderwijs) die in Gent de werkzaamheden hebben bijgewoond, sloten met een korte 
(niet-politieke) reflectie de avond af.

De Parlementsleden  bedanken de aanwezigen voor hun inzet.

Het werk dat de deelnemers aan deze Nacht van het onderwijs verzet hebben, heeft hen bewust 
gemaakt van de moeilijke opdracht die hen in het najaar in het Parlement te wachten staat en 
tegelijk ook enigszins gerustgesteld omwille van de grote betrokkenheid.

De energie is in geen geval verspild aangezien het om de toekomst van ons onderwijs en onze 
kinderen gaat.
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Nachten van het Onderwijs
Hasselt, 
Hogeschool PXL,
19 april 2016

De 5 Nachten van het Onderwijs in 
het geheel van de campagne Van 
LeRensbelang

Situering van de Nachten

Onderwijs is een zaak van iedereen. Daarom geeft de Vlaamse 
overheid dit voorjaar zoveel mogelijk mensen en organisaties 
de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening 
van de eindtermen. Het debat is opgebouwd uit verschillende 
bouwstenen: de 50 dagen van het Onderwijs, 5 provinciale 
Nachten, een Onderwijsfestival en een reeks workshops in het 
Vlaams Parlement. 

De 50 dagen van het Onderwijs

Tussen 1 februari en 23 maart organiseerden Levuur en partners 
op de website www.onsonderwijs.be een eerste gedeelte van 
het brede maatschappelijke debat. Het debat werd zowel online 
als fysiek, overal in Vlaanderen gevoerd. Iedereen kon hieraan 
deelne-men, na registratie op het platform. Ook op Twitter en op 
Facebook postten duizenden geïnteresseerden hun mening over 
de #eindtermen. Anderen organiseerden zelf een debat met hun 
achterban, collega’s, vrienden, reageerden op ideeën van andere 
deelnemers, deelden hun favoriete voorstellen ... Dit gedeelte is 
afgesloten, maar de resultaten blijven toegankelijk via de website 
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ons-onderwijs. Levuur bracht ze 
ook samen in een tussentijdse analyse. Deze vormde de basis voor 
de 5 Nachten van het Onderwijs die plaatsvonden in de tweede 
helft van april, eentje in elke provincie. 

De 5 Nachten van het Onderwijs

Elke Nacht of avond startte met de presentatie van de resul-
taten uit de 50 dagen van het onderwijs. Daarna volgde bij 
wijze van inleiding op de ‘Nacht’ telkens een reflectie door een 
externe spreker uit de academische wereld. Ook namen hier 
op elk van de Nachten één of twee van de leden van ‘De 10’ het 
woord. Zij zijn een groepje scholieren, de Ambassadeurs van de 

campagne ‘Van LeRensbelang’ binnen de scholen, die van nabij 
het maatschappelijke debat over de eindtermen volgen en mee 
sturen, daarin begeleid door de Vlaamse Scholierenkoepel.

 

•	  Maandag	  18	  april,	  Torhout,	  Provincie	  West-‐Vlaanderen,	  Campus	  Vives.	  

•	  Dinsdag	  19	  april,	  Gent,	  Arteveldehogeschool,	  Campus	  Kantienberg	  

•	  Maandag	  25	  april,	  Hasselt,	  Hogeschool	  PXL,	  Campus	  Vildersstraat	  

•	  Dinsdag	  26	  april,	  Antwerpen,	  Campus	  Groenplaats,	  Karel	  de	  Grote-‐Hogeschool	  

•	  Vrijdag	  29	  april,	  Leuven,	  UCLL,	  Campus	  Hertogstraat	  (Heverlee)	  

Divers samengestelde groepen van deelnemers (ouders/burgers, 
scholieren, leerkrachten, maatschappelijke stakeholders ... ) 
kregen op de Nachten de voorlopige resultaten voorgelegd om 
verder uit te diepen.

In een eerste ronde lag op elke tafel een van de clusters (zie ver-
der) ter bespreking, met de bedoeling om de resultaten scher-
per te krijgen. De centrale vragen daarbij waren: Wat is binnen 
elk van de clusters de échte fundamentele bagage die iedereen 
moet meekrijgen? Wat misschien niet? Welke kwesties moeten 
verder besproken en bediscussieerd worden?

misschien toch iets minder? En vooral waarom of waar-om niet?

Het Onderwijsfestival

Op vrijdag 13 mei 2016 werd het maatschappelijke debat gevoerd 
in het hart van onze democratie, het Vlaams Parlement. Alle 
betrokken stakeholders, ouders, onderwijsmensen, scholieren 
en parlementariërs gingen er met elkaar in gesprek tijdens een 
interactief Onderwijsfestival met allerhande werkvormen en 
een uitgebreid en heel divers programma.

1 In Hasselt telden we 60 deelnemers. Twee derden daarvan (gemiddelde over de vijf nachten) waren actief in het onderwijs. Ruim een kwart waren 
leerkrachten. Gemiddeld de helft meer vrouwen dan mannen. 
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dat jongeren niet alles zomaar aannemen, maar met een kritische 
bril kunnen en durven kijken en daarbij hun creativiteit inzetten om 
innovatief en oplossingsgericht met de uitdagingen van vandaag 
en morgen om te gaan.

•    Kritisch denken, • out-of-the-box denken, • probleemoplossend 
denken, • leren argumenteren en debatteren, • toekomstvisie.

6 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN  
MAATSCHAP  PELIJKE VRAAGSTUKKEN

Burgerzin/burgerschap wordt verstaan als weten hoe zich te ge-
dragen als ‘goede’, geëngageerde burgers die elkaar ook helpen, 
naast het hebben van inzicht in de maatschappelijke, economi-
sche, politieke en mondiale context waarin we leven.

•    Maatschappelijke vorming, • burgerzin/burgerschap, • wereldken-
nis/mondiaal bewustzijn, • politieke vorming, • historisch inzicht, • 
mensenrechten, • economie, • rechten en plichten.

7 – LEERCOMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten over de attitudes, vaardigheden en 
kennis beschikken om (zelfstandig) te kunnen en willen bijleren. Ze 
hebben breed leren leren (met aandacht voor de volledige ont-
wikkeling). Ze werden geprikkeld om een nieuwsgierige houding te 
verwerven en leggen een uitgesproken zin (goesting) aan de dag 
om levenslang te leren.

•     Leren leren, • levenslang leren, • nieuwsgierigheid,  
• levensbreed leren.

8 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE EN 
ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Het leren kennen en leren omgaan met levensbeschouwelijke en 
ethische vraagstukken houdt niet alleen in dat jongeren op school 
verschillende wereldreligies en levensbeschouwingen leren 
kennen, maar ook dat ze leren filosoferen en ethisch denken. Ook 
leren ken-nen van en leren omgaan met normen en waarden, 
wetten en regels en rechten en plichten en meer specifiek de 
mensenrechten zijn van leRensbelang.

•    Filosofie, • godsdienst(en)/levensbeschouwingen, • ethisch denken, 
• normen en waarden.

9 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN (NIEUWE) MEDIA

Jongeren zijn ICT-vaardig en mediawijs. Ze kunnen werken met 
ICT en hebben eventueel zelfs een basiskennis van program-
meren. Daarnaast kunnen ze kritisch (mediawijs) omgaan met 
allerhande nieuwe en minder nieuwe media. Gezien het belang 
van beelden in onze maatschappij is het relevant om ook te 
leren communiceren met beelden en om beelden te kunnen 
interpreteren.

•   Mediawijsheid, • ICT, • programmeren, • beeldgeletterdheid.

10 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Jongeren beschikken over kennis van de fysieke wereld en weten 
hoe er zorgzaam mee om te gaan. Ze zien het belang in van duur-
zaamheid, op grond van hun kennis van onze planeet/de aarde als 
natuurlijk ‘systeem’. En ze hebben ook voeling met de natuur.

•   Duurzaamheid, • aardrijkskunde, • natuureducatie, • bewust 
consumeren.

11 – PROFESSIONELE COMPETENTIES

Jongeren moeten niet alleen de vaardigheden verwerven die ver-
eist zijn voor de uitoefening van een specifiek vak of beroep. Ze 
moeten ook meer in het algemeen voorbereid zijn op hun latere 
job en een aantal professionele of arbeidsgerichte competen-
ties ontwikkelen, zoals samenwerken, flexibiliteit, ambitie ...

•   Arbeidsmarkt, • samenwerken, • ondernemerschap, • projectma-
tig werken, • ambitie, • flexibiliteit, • leiding geven, • vergader-
technieken.

12 - Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

Ontwikkelen van (wetenschappelijke) inzichten en verbanden 
kunnen zien en leggen. Door kennis te combineren tot een 
nieuwe, ‘hogere’ vorm van kennis komen. Kinderen en jonge-
ren moeten hiertoe ook de juiste onderzoekscompetenties 
en methodieken aanleren. Belangrijk hierbij zijn wiskunde en 
statistiek en het integraal benaderen van wetenschappen, 
technologie, engineering en wiskunde (STEM).

•   Onderzoekscompetenties, • holistisch denken/verbanden 
leggen, • logisch redeneren, • STEM, • wiskunde, • statistische 
geletterdheid.

Workshops in het Vlaams Parlement

Tot slot vinden in de schoot van de Commissie Onderwijs van het 
Vlaams Parlement nog een reeks workshops plaats over een 
aantal centrale resultaten van dit debat. Na de zomervakantie 
denken  Parlementsleden samen met stakeholders en experts 
na over de consequenties van het maatschappelijke debat. Die 
gesprekken vormen de aanloop voor het verdere parlementai-
re en politieke werk rond de eindtermen in het najaar van 2016.

Het traject van de Vlaamse Scholierenkoepel

Een speciale plaats in dit proces is weggelegd voor de scholieren. 
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) verzamelde op 26 februari 
in het Vlaams Parlement 50 leerlingenduo’s van 50 verschil-
lende Vlaamse scholen voor de ‘Dag van de 100’. Zo bereidden 
ze zich voor om in de daaropvolgende weken in hun scholen, 
met zoveel mogelijk leerlingen, in gesprek te gaan over hun 
verwachtingen over de inhoud van het basis- en secundair 
onderwijs van de toekomst. Daarnaast werd een groepje 
gevormd van 10 jongeren die als het ware het gezicht vormen 
van de campagne van de VSK. Na de paasvakantie nodigde de 
VSK de politici ook uit op een ‘reality check’: een dagje terug 
naar school om opnieuw aan den lijve te ondervinden hoe het 
er vandaag in de Vlaamse scholen aan toe gaat.

De resultaten van de 50 dagen 

De talrijke bijdragen die de vele geïnteresseerden via allerhan-
de wegen aan het debat hebben geleverd werden allemaal 
geanalyseerd.

Elk van de ingediende voorstellen kreeg op basis daarvan een 
of meer codes en die codes werden naderhand thematisch bij 
elkaar gebracht in 13 clusters waarmee de deelnemers aan de

 Nachten aan de slag gingen.

 
De	  50	  dagen	  in	  enkele	  cijfers	  
	  

•	  19.000	  actieve	  bezoekers	  

•	  2.270	  geregistreerde	  bezoekers	  en	  169	  
organisaties	  	  

•	  884	  unieke	  bijdragen,	  meer	  dan	  800	  reacties	  en	  
4710	  likes	  

•	  945	  twitteraars	  en	  meer	  dan	  2500	  tweets	  

•	  meer	  dan	  70	  persartikels	  en	  TV-‐	  en	  
radioreportages	  

•	  meer	  dan	  150	  debatten	  te	  lande	  (10	  -‐	  250	  
deelnemers)	  

	  

Wie?	  

•	  Meer	  dan	  6/10	  vrouwen	  

•	  1/3	  heeft	  schoolgaande	  kinderen	  

•	  Bijna	  4/10	  professioneel	  actief	  in	  onderwijs,	  
25	  %	  leerkrachten,	  15	  %	  leerlingen	  SO	  

•	  Tussen	  16	  en	  76	  jaar	  

	  

De dertien clusters die voorliggen zijn:

1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Kinderen en jongeren moeten zich ontwikkelen tot evenwichtige, 
veerkrachtige, gezonde en zelfbewuste mensen die zichzelf 
kennen en zo goede keuzes kunnen maken. Ze zullen zich niet 
laten tegenhouden door een tegenvaller maar vol zelfvertrou-
wen hun pad blijven gaan.

•   Zelfkennis, • psychische weerbaarheid, • assertiviteit, • zelf-
standigheid, • verantwoorde-lijkheidszin, • motivatie, • sport, • 
doorzettingsvermogen, • verslavingspreventie, • omgaan met 
stress, • bewustzijn identiteit.

2 – SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het leren kennen 
van en kunnen omgaan met diversiteit (in de breedst mogelij-
ke definitie). Ook respectvol omgaan met andere mensen en 
andere meningen.

•   Diversiteit, • sociale vaardigheden, • communicatieve vaardig-
heden, • omgaan met andere meningen, • respect medemens, 
• emotionele intelligentie, • empathie, • omgangsvor-men, • 
seksuele opvoeding, • voorbereiding op ouderschap, • omgaan 
met de dood.

3- ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten voorbereid worden om op eigen 
benen te staan en moeten daarvoor een en ander weten en 
kunnen. Zelfredzaamheid omvat een waaier een praktische, 
financiële en juridische kennis maar ook andere aspecten van 
levensvaardigheden zoals leren gezond te leven, EHBO, veilig-
heid en verkeer ... 

•   Financiële geletterdheid, • gezondheid, • levensvaardigheden, 
• EHBO, • zelfredzaamheid, • verkeersdeelname, • juridische 
geletterdheid, • voeding, • praktische vaardigheden, • dacty-
lo, • NAVO-alfabet, • basisbeginselen van het opvoeden van 
kinderen.

4 – KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Kennis en gebruik van moderne talen en dan voornamelijk 
Nederlands, Frans en Engels. Twee aspecten staan hier (gedeel-
telijk) tegenover elkaar: enerzijds het belang van communicatie en 
het vlot kunnen gebruiken (vooral mondeling) van talen, ander-
zijds het belang van inzicht en ‘taaltheorie’.

•   Nederlands, • Frans, • taalpraktijk, • Engels, • moderne talen, • 
Esperanto, • taaltheorie, • Duits, • dode talen, • spelling, • gebaren-
taal.

5 – KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

Kritisch, out-of-the-box en probleemoplossend denken betekenen 
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Om het onderwijs en alle leerkrachten die kant op te krijgen, om 
die vicieuze cirkel te doorbreken is een gigantische inspanning 
nodig, heel veel bijscholing en bijgevolg veel geld, dat er niet 
is. Dus zullen we creatief moeten zijn, stelt Dochy, om tot het 
high impact onderwijs te komen dat hij voorstaat. Laten we daar 
vanavond alvast mee beginnen, zo luidt zijn laatste uitdaging 
aan de zaal.

Een reflectie door twee van ‘de 10’ 

Aansluitend namen twee prille zeventienjarigen, Mona Thijs en 
Zehra Cebeci van de ‘10’, het woord om even kort hun indruk-
ken over de resultaten weer te geven. Beiden zijn scholieren 
voor wie de school uiteraard het natuurlijke habitat is. Met de 
ondersteuning van de Vlaamse Scholierenkoepel, onder meer 
via een ‘Dag van de 100’ in het Vlaams Parlement organiseer-
den zij in zo veel mogelijk scholen mee het debat.

Zehra heeft zelf ervaring met ASO, TSO en BSO en pleitte voor 
meer praktijk in de theoretische richtingen en meer theorie 
in de praktische richtingen of met andere woorden voor meer 
maatwerk. Waarom geen Engels in een richting verzorging? 
Waarom geen stage voor de ASO-leerlingen?

Mona las goedkeurend de voorstellen om kritisch denken, 
een mening vormen, in gesprek gaan… in de eindtermen op 
te nemen. Ook zij benadrukte dat zoiets niet in één vak zal 
kunnen. Zij pleitte ervoor om op korte termijn alvast wat uren 
pakweg zedenleer in het Frans of het Engels aan te bieden. Zo 
krijgen leerlingen meteen de kans om zich in vreemde talen 
uit te drukken. En over dat uitdrukken gesprokken: over hun 
diepste zielenroerselen moet het volgens haar niet gaan. Er 
zijn genoeg onderwerpen die dicht bij de leefwereld van haar 
leeftijdgenoten aanleunen. Haar laatste pleidooi betrof het 
recht op falen. Laat ons oppassen voor… faalangst. We kunnen 
beter leren omgaan met fouten dan ze krampachtig te willen 
vermijden, aldus nog Mona Thijs.

Uit zijn debatten met andere scholieren onthoudt hij vooral de 
centrale plaats die aan diver-siteit wordt gegeven en het 
belang van het leren samenleven in verdraagzaamheid, met 
ver-schillende culturen en religies. 

Zijn collega Pieter Stalpaert gaf toe dat hij aanvankelijk ook niet 
wist wat een eindterm was. Hij pleitte voor het behoud van de 
oude talen, die hij ziet als de toegangspoort tot de he-dendaag-
se literatuur en cultuur en die ons op weg zetten om onze eigen 
gevoelens in kaart te brengen. En Pieter eindigde toepasselijk 
met Seneca’s woorden: “Non scholae, sed vitae discimus”. We 
leren niet voor de school maar voor het leven ...

 

De eerste ronde

In Hasselt gingen per tafel vijf tot zes mensen in gesprek rond 
een bepaalde cluster. Voor elk van de dertien clusters lagen 
drie vragen voor. De eerste twee vragen peilden naar wat 
kin-deren en jongeren volgens de deelnemers concreet moe-
ten leren over de cluster. De vragen ‘Wat wel?’ en ‘Wat zeker 
niet?’ waren voor elk van de clusters dezelfde. De derde vraag 
ging telkens dieper in op een bepaald aspect van de  
specifieke cluster.

Wat volgt is de letterlijke weergave, op het corrigeren van 
evidente fouten na, van wat aan de verschillende tafels op de 
templates is genoteerd.

 

1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING  
IN RELATIE MET DE ANDERE!!

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

12 - Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

Ontwikkelen van (wetenschappelijke) inzichten en verbanden 
kunnen zien en leggen. Door kennis te combineren tot een 
nieuwe, ‘hogere’ vorm van kennis komen. Kinderen en jonge-
ren moeten hiertoe ook de juiste onderzoekscompetenties 
en methodieken aanleren. Belangrijk hierbij zijn wiskunde en 
statistiek en het integraal benaderen van wetenschappen, 
technologie, engineering en wiskunde (STEM).

•   Onderzoekscompetenties, • holistisch denken/verbanden 
leggen, • logisch redeneren, • STEM, • wiskunde, • statistische 
geletterdheid.

13 – Kennis van en omgaan met kunst

Jongeren moeten kunst en cultuur leren kennen en ervan kunnen 
genieten.

•   Kunst- en cultuurbeschouwing, •  Muziek.

Filip Dochy: ‘Ondernemerschap en kenniscreatie!’ 

Filip Dochy is als opleidingskundige (Pedagogische Wetenschap-
pen KULeuven) nauw betrokken bij de beroepsopleidingen en bij 
het luik opleiding in bedrijven.

Dochy zegt zeer verrast geweest te zijn door de aanpak van het 
eindtermendebat en door de fantastische resultaten. Waarom 
heeft men het 10 en 20 jaar geleden niet op die manier aan-
gepakt? En wat had hij zelf graag een schoolopleiding gehad 
waarin eindtermen als deze werden gerealiseerd, zo steekt 
Dochy van wal.

Toevallig gaf hij vandaag nog een training in Eindhoven over toel-
eiding van de opleidingen naar de arbeidsmarkt en over wat de 
arbeidsmarkt wil. En toevallig (of niet) valt het lijstje met de 
10 verwachtingen die hij daar presenteerde (werken in teams, 
levenslang leren, doorzetting, kritische zin, ondernemerschap, 
creativiteit, kenniscreatie, problemen oplossen, informatie snel 
en accuraat opzoeken, engagement en zelf verantwoordelijk-
heid nemen) vrij keurig samen met de clusters die het voorlopi-
ge resultaat vormen van dit maatschappelijke debat. Hoewel er 
volgens hem ook nog wel een en ander over op te merken valt.

Twee van zijn favorieten lijken in de voorliggende clusters iets 
minder goed vertegenwoordigd: ondernemerschap (het 
stokpaardje, zo zegt hij zelf, van iemand die kijkt vanuit de 
arbeidsmarkt) en vooral kenniscreatie. De technologische 
ontwikkelingen verlopen exponentieel. We leiden met ons on-
derwijs mensen op voor de arbeidsmarkt maar weten van veel 
jobs niet hoe ze er over 10, 5 en zelfs 2 jaar zullen uitzien. En 
hetzelfde geldt voor veel andere maatschappelijke aspecten 
en evoluties.

Boeken maken bijvoorbeeld plaats voor elektronische dragers. 
Gaan onze bibliothecarissen/-essen dan IT-specialisten of 
leesadviseurs worden of worden ze gewoon overbodig? Dat 
soort evoluties opvangen vergt kenniscreatie: outside the 
box denken over dingen die nu nog niet bestaan. Laten we dus 
inderdaad proberen om onze jongeren dat bij te brengen.

Probleemoplossend denken past bijvoorbeeld in dat kader. Dochy 
is opgegroeid met de vader van het probleemgestuurd onder-
wijs en was nauw betrokken bij de oprichting van de universiteit 
van Maastricht die sterk inzet op deze vorm van werken.

 

Vanavond gaan de deelnemers aan de Nacht van het Onderwijs 
onder meer concretiseren. Dat is geen eenvoudige opdracht en 
we stellen ons volgens F. Dochy ook best de vraag hoe concreet 
of hoe open we een en ander willen houden? Als Finland een 
terecht veel geprezen onderwijssysteem heeft, komt dat niet 
alleen door de goed opgeleide masters die er het onderwijs 
verzorgen maar ook door de ruimte en het vertrouwen die ze 
krijgen. Veelzeggend is dat in Finland geen inspectie bestaat. 
Geef ook onze leerkrachten die ruimte, adviseert Dochy. Ze zul-
len alleen maar een nog groter engagement aan de dag leggen.

We kennen allemaal het verhaal van de competenties. We hadden 
en we hebben de neiging om die te operationaliseren in sub-
competenties, deelsubcompetenties, enz. Dat biedt immers (de 
indruk van) houvast. 

Om deze 13 clusters van eindtermen te realiseren zal echter 
openheid nodig zijn. Het ‘hoe’ ligt sterk op de loer. We zullen ons 
moeilijk kunnen beperken tot inhouden en concrete eindtermen, 
voorspelt Dochy. We zullen het integendeel ook willen hebben 
over een bepaalde aanpak, didactiek, strategie ..., gaat hij verder, 
en dat is ook belangrijk, maar het staat niet meteen op de agen-
da van deze 3e Nacht van het Onderwijs, hier in Hasselt. 

Over de aanpak gaat ook zijn laatste opmerking. Wat hier voorligt 
zijn zo goed als allemaal typische VOETen (VakOverschrijdende 
EindTermen). Dit krijg je niet in vakjes en vakken (letterlijk) ge-
propt. Dit zal geïntegreerd aangebracht moeten worden.

En hoe zal die praktijk er dan uit zien, met onze traditionele scholen 
en met leerkrachten die nog grotendeels functioneren zoals ze 
dat zelf destijds hebben gekend, met een dominant model van 25 
leerlingen, 1 leerkracht vooraan en de deur dicht? Hoe zullen we 
zo tot zelfstandige leerlingen komen, die hun eigen leerproces-
sen aansturen?
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3. ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-    Leerlingen vinden de informatie die ze nodig hebben op het 

moment dat ze die nodig hebben.

-   Leerlingen kunnen zich doelgericht uitdrukken in authentieke 

situaties (bijvoorbeeld solliciteren). Ze zijn communicatievaar-

dig, kunnen een medium kiezen.

-   Ze staan nieuwsgierig in het leven.

-   Leerlingen hebben een realistische kijk op en verwachtingen 

van financiële aspecten van de maatschappij, bijvoorbeeld be-

lastingbrief, energiefactuur, inkomen, vaste kosten, loonbrief.

-   De leerling is ondernemend.

-   De leerling durft hulp te vragen.

-   De leerling kan planmatig en gestructureerd werken, naast 

creatief, innovatief, kritisch werken.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Alles wat op YouTube staat (strijken, das knopen, …) kunnen ze 
daar leren.

-   Snel veranderende, vergankelijke technologie is ook zinloos.

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot 
andere actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sport-
clubs, …?

-   Een veilige leeromgeving, waar durf kan en falen mag.

4. KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Hun plan kunnen trekken in het dagelijkse leven (gesproken taal-

gebruik) in het Frans, Engels. Zich mondeling kunnen uitdrukken, 

luisteren en begrijpen. Zelfredzaamheid: weg kunnen vragen, 

informeren… ‘Small talk’ in het kader van sociale vaardigheden.

- Nederlands spreken, lezen én begrijpen: informatie, kennis 

verzamelen / opdoen.

- Leren Nederlands schrijven zodat medeleerlingen het kunnen 

begrijpen.

- Correcte Nederlandse woordenschat voor dagelijks gebruik.

- Uit een Franse en Engelse tekst de basisidee kunnen halen.

- Dagelijks gebruikte tekens en symbolen herkennen en begrijpen 

(bijvoorbeeld veiligheidspictogrammen).

- Algemene bedenking: is het niveau niet te laag? Het is moeilijk 

om naar de ‘basis’ te gaan voor iedereen, alle niveaus.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Woordenschat reproduceren (geen papegaaienwerk).

- ‘Creatief’ taalgebruik in een andere taal (niet-Nederlands), in 

de zin van construeren, opbouwen (bijvoorbeeld een verhaal 

schrijven) is niet voor iedereen.

- Andere talen (naast Engels en Frans) niet verplichten maar 

overlaten aan de keuze van de leerlingen.

‘Het leren spreken en gebruiken van een taal (taalpraktijk) versus 

het aanleren van spelling- en grammaticaregels (taaltheorie). 

Wetende dat het één niet zonder het andere kan, waar moet 

volgens jullie het meeste nadruk op liggen? Waarom?

- Focus op spreken (om te communiceren), mondeling taalge-

bruik. Spreken is het meest onontkoombaar.

- Taalgebruik! Ook begrijpend lezen als taalgebruik.

- De volgorde moet zijn: spreken, dan lezen, dan pas schrijven.

-   Wij willen niet alleen een focus op cognitie maar ook op het 

affectieve.

‘Het leren spreken en gebruiken van een taal (taalpraktijk) versus 

het aanleren van spelling- en grammaticaregels (taaltheorie). 

Wetende dat het één niet zonder het andere kan, waar moet 

volgens jullie het meeste nadruk op liggen? Waarom?

Taalpraktijk krijgt de nadruk maar moet ondersteund door taal-

theorie. Een taal moet geïntegreerd aangeleerd worden.

 

 5. KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

- Kunnen reflecteren over zichzelf: weten waar men goed in is, of 

niet goed, wat men wil of niet, wie men is, wie men niet is.

- Kunnen aanvaarden dat er zaken zijn waar men niet goed in is.

- Durven op onbekend terrein te gaan.

- Kunnen je eigen talenten ontdekken en ruimte krijgen om ze te 

ontwikkelen, wat zal leiden tot meer zelfvertrouwen.

- Kunnen waarderend kijken naar jezelf en de ander.

- Het belang ervaren van een gezonde levensstijl.

- Kunnen doorzetten.

 - Je lichaam kunnen ‘gebruiken’ op een gezonde manier: kunnen 

neen zeggen tegen bepaalde zaken (bijvoorbeeld alcohol, 

tijdsdruk…), kunnen ja zeggen tegen voldoende slaap, beweging, 

gezonde voeding…

- Goesting hebben in bewegen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Geen standaard LO-les.

- Religie als onderdeel van persoonlijke ontwikkeling??? (in 

tegenstelling tot zingeving).

‘Mens sana in corpore sano: ook op school? Waarom wel of niet.’

Het belang van gezondheid (voeding, beweging, …) voor het 

algemeen welzijn.

2. SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-  interactie (eenvoud) met individu (breed), groepen (dynamica), 

conflicten versus samenwerking, organisatie en communicatie 

(melden van problemen). Ervaren van de dynamiek van groepen, 

bijvoorbeeld groepsveiligheid als voorwaarde voor uitwisseling 

en samenwerking. Durven in de fout te gaan (jezelf en de andere 

vertrouwen).

-  Communicatie: mening en invalshoek durven uiten, gevoe-

lens kunnen en mogen uiten, niet-veroordelend luisteren, 

bewustwording. Taal. Andere leefwerelden leren kennen. 

Communicatie kunnen aanpassen aan de gesprekspartner. 

Communicatie extern (arbeidsmarktgericht) en intern (debat-

ten, levensverhalen).

- Teamwork, project, … als resultaat van al deze competenties 

(communicatie). Tot groepsbeslissingen kunnen komen: kunnen 

loskomen van de eigen standpunten, kennis die in de groep zit 

benutten en hoe hier verder op bouwen. Inbreng van anderen 

(ook andere persoonlijkheidstypes) inschatten, waarde ervan in-

zien en ermee aan de slag gaan. Inschatting maken van wanneer 

het relevant is om van het eigen standpunt af te wijken indien 

nodig. Maar ook jezelf kunnen blijven.

- Naar elkaars mening luisteren. Inlevingsvermogen. Je kunnen 

verplaatsen in de ander (beleven, ervaren, bewust worden).

- Kennis en ervaring omtrent verschillende thema’s zoals seksua-

liteit, verslaving, pesten: analyseren en vergelijken, objectiveren 

(loskomen van het individuele) en subjectiveren (wat betekent 

het thema, probleem?). Bijbehorende reflectie: van individueel 

geval opentrekken naar meer algemeen thema om over te 

kunnen denken. Van een persoonlijk verhaal uitzoomen naar een 

maatschappelijk thema.

- Onderhandelen: compromissen sluiten, vergadertechnieken.

- Argumenteren: onderbouwd (wat, waarom, verschillende visies), 

geweldloze communicatie als basis voor debat. Ook keiharde 

onderhandelingstechnieken?

- Breed info zoeken, terugkoppeling op basis van alle info. 

Beleving en ervaring meenemen? Kritische instelling: synthese 

maken op basis van waarden en normen.

- Gespreksvaardigheden: objectief verhaal kunnen vertellen en 

subjectiveren, beschrijven van de situatie, veiligheid, aansluiting 

vinden bij gesprekspartner, waarderend, emancipatorisch.

- Burgerschap.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Geen kennis van andere culturen als die gedefinieerd wordt als 
van buiten leren van verschillende puntjes.

- Spanning: het moeten uiten van persoonlijke gevoelens. 

- Niet te veel eindtermen.

- Niet ‘hoe’.

- Waarden en normen: eerder niet - niet verder behandeld (veel 
spanning, over de niet-kant was niet altijd overeenstemming).

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot ande-
re actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

- Fairplay, partner (uitwisseling), geen tussenschotten. 

Samenwerking met andere arena’s of actoren.
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-   Snel info kunnen vinden.

-   Kritisch denken + creatief denken.

-   Kunnen kiezen tussen inhouden.

-   Verantwoordelijkheid (krijgen en) nemen.

-   Kennis kunnen reproduceren als basis voor levenslang leren, in 
combinatie met andere competenties.

-   Zich breed kunnen informeren, verschillende kanalen verkennen.

-   Leren reflecteren op de leerstof en die transfereren naar 
andere domeinen., onder andere naar levensechte situaties.

-   Communiceren in verschillende contexten en op verschillende 
manieren.

-   Durven, kunnen uit hun comfortzone treden, out-of-the box.

-   Goesting, filosoferen, attitudes…

-   Eigen sterktes aanwenden en ontdekken om nieuwe zaken aan 
te leren.

-   Doorzetten, met vertrouwen in eigen kunnen.

-  Terzijde: weet je dat er dagelijks 2 verkeersdoden vallen. Wat 
kan het onderwijs daar aan doen? Kennis laten maken met 
verschillende rollen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Ze mogen niet leren dat er maar één antwoord, één oplossing is.

Hoe kan je nieuwsgierigheid zo goed mogelijk proberen te stimuleren?

-   Constructieve, positieve feedback + uitdagen (naar een hoger 

niveau tillen).

-   Vanuit de praktijk dicht bij de eigen leefwereld.

-   Actualiteit betrekken, nieuwe ‘zaken’ aanbieden (breed, ver-

schillende situaties, kennis), laten snuffelen.

8. KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE 
EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-  Kennis van de universele verklaring van de rechten van de mens en 

van het kind.

-  Leren deelnemen aan en leren voeren van een filosofisch gesprek.

-  Zich een standpunt kunnen vormen en argumenteren.

-  Openstaan voor andere meningen.

-  Aansluiten bij de aanwezige diversiteit en bij thema’s die op dat 

moment leven.

-  Leren nadenken over vragen waar geen eenduidig antwoord op is.

-  Kennis en uitwisseling over hoe jongeren en hun gezin zelf hun 

geloof of levensbeschouwing beleven.

-  Kunnen omgaan met de gevoeligheden van verschillende gods-

diensten en levensbeschouwingen, houding van respect.

-  Zich bewust zijn van de eigen normen en waarden en hierover 

met anderen in gesprek kunnen gaan.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen eenzijdige info over godsdiensten en levensbeschouwingen.

-   Geen uitvoerige theorieën, wel filosofen.

-   Geen normen en waarden opleggen of opdringen, behalve de 

universele basiswaarden.

‘Is er nog plaats voor aparte levensbeschouwelijke vakken op 
school of kiezen we beter voor een vak waarin een breed palet 
aan godsdiensten en levensbeschouwingen wordt behandeld? 
Waarom wel/niet?’

Ja, voor een breed palet aan godsdiensten en levensbeschou-
wingen. Kennis van verschillende religies als basis voor de 
verschillende competenties die we voorstellen.

9. KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN NIEUWE MEDIA

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-  Iedereen weet wat programmeren is. De nadruk ligt niet op ken-

nen maar op begrijpen, kunnen herkennen.

-  Wat doet informatica voor ons? Bijvoorbeeld de meerwaarde 

bij economie, biologie, fysica…

-   Kritisch kunnen kijken naar bronnen en beelden op internet.

-   Besef hebben van wat men kan met informatie (zoekresultaten, 

privacy).

-   Ervaring opdoen met geactualiseerde softwarepakketten.

-  Jongeren bewaken hun eigen grenzen en tijdsdosering (bij-

voorbeeld impact negatieve be-richtgeving op gezondheid) en 

kunnen mediaberichten in hun context plaatsen (bijvoor-beeld 

opinies op sociale media) en kennen de bronnen van een bood-

schap.

-  Jongeren gebruiken ICT als middel (= adequaat mediagebruik), 

niet als doel. Eerst aandacht naar het doel, dan het middel.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Een probleem omschrijven en herkennen.

- Eigen mening kunnen vormen, breed venster.

- Leren communiceren, mening leren overbrengen.

- Durven positie innemen.

- Verantwoordelijkheid opnemen voor mening + argumenteren.

- Open jongeren (open systeem) – luisteren naar de mening van 

anderen.

- Analyseren van info.

- Vakoverschrijdend kritisch kunnen denken.

- Mondig zijn.

- Vanuit verschillende invalshoeken naar de wereld kunnen kijken.

- Verbindingen (linken) kunnen leggen tussen verschillende topics 

(vakken) om een wereldbeeld te kunnen vormen.

- Creatief zijn.

- Weten dat niets vanzelfsprekend is.

- Jongeren met zelfvertrouwen (omdat ze vertrouwen krijgen van 

de omgeving, school…).

- Besef hebben dat ze de ‘microsamenleving / school’ mee vorm 

moeten geven.

- Leren hoe je zelf het beste leert.

- Kunnen reflecteren over zichzelf. Leren omgaan met feedback 

(loskoppelen van de persoon an sich).

- Jouw denken is niet het denken van de ander en de ander is 

daarom niet fout. Ze leren dus met een verschillende bril naar 

een probleem / situatie / mening kijken.

- Mening kunnen bijsturen – flexibel zijn in hun denken, niet star.

- Fouten maken, falen mag.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Geen top-bottom-denken in de zin van de top denkt en de bot-
tom doet.

- Geen stappenplan van buiten leren.

- Geen vaste antwoorden. 

‘Wat zijn eigenlijk de meest geschikte vakken om kritisch en pro-
bleemoplossend denken te stimuleren en aan te leren?’

- Het kan en moet in alle vakken. Hier is de ‘hoe’ van toepassing.

6. KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN  
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Hoe ontwikkelen we respect en empathie voor dieren: zorg, 
voeding, duurzaamheid, ethische kant?

- Kennis van politieke systemen en van politieke partijen: waar 
staan ze voor, ook historisch?

- Kennis van de maatschappij en historiek om kritisch te kunnen 
kijken, weg van zwart-wit.

- Bewustmaken van maatschappelijke verschillen – respect voor 
ieders eigenheid.

- Leren samenwerken met iedereen, ook tussen verschillende 
mensen.

- De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming 
toe in reële schoolse situaties.

- Om te kunnen gaan stemmen; structuur van de Belgische poli-
tiek, hoe werkt het, wat te doen?

- Kritisch denken als burger, mediawijsheid, kritisch kijken en 
luisteren naar wat de media zeggen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

Godsdienst?

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot andere 
actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

- School vooral associatie kennis, vaardigheden, vorming.

- Waarden, verantwoordelijkheid vooral ouders (zij het ook vanuit 
de school).

- School en ouders zijn partners. Jeugdbeweging en sportclubs 
zijn een eventueel surplus.

7. LEERCOMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Durven, mogen en kunnen falen en eruit leren (vorm van 
flexibel zijn).

-   Durven in contact komen met vreemden en met het vreemde.

-   Ze kunnen verschillende soorten leermaterialen selecteren 
zodat ze levenslang kunnen leren (bijvoorbeeld auditief, 
filmpje…). Ze kunnen overweg met een diversiteit aan leerma-
teriaal.

-   Verbanden leggen.
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-   Zich professioneel blijven bekwamen.

-   Leren voor het leven: hoe gaan we om met kritische mensen, 
hoe maken we problemen bespreekbaar, durven om hulp te 
vragen.

-   Een open blik op de eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld buiten de 
eigen comfortzone treden betekent vaak groeien.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Niet enkel cognitief.

‘Theorie versus praktijk: wat is het belang van stages en werkple-
kleren?’

Zie hierboven onder ‘wat wel’

12. WETENSCHAPPELIJKE EN ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Het integreren van ‘STEM’ en in een maatschappelijke context 
(bijvoorbeeld technologie in de zorg).

-   Abstract redeneren maar niet los van de realiteit of geïsoleerd 
van de context.

-   Onderzoeksgegevens statistisch verwerken.

-   Creativiteit bij het leggen van verbanden.

-   De relevantie van de leerinhouden.

-   De som is groter dan de optelsom van de delen door verban-
den te zien en te leggen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-  Wel abstract redeneren maar niet los van de realiteit of geïso-
leerd van de context.

-  Geen silodenken.

‘Wat zijn eigenlijk de meest geschikte vakken om wetenschappelijke 
en onderzoekscompetenties bij te brengen?’

-   Actualiteit, toekomstgericht, creativiteit, milieuproblemen en 
duurzaamheid.

13. KENNIS VAN EN OMGAAN MET KUNST EN CULTUUR

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Vertrouwen in zichzelf en vertrouwend in het leven staan.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Niet iedereen moet leren programmeren.

-   Eén programma volledig kennen is niet nodig.

‘Al doende leren? Hoe kunnen we omgaan met ICT en mediagelet-
terdheid het best aanleren?’

Leercirkel van Kolb: 1) ervaren, 2) reflecteren, 3) conceptualise-
ren en 4) experimenteren. Afhankelijk van het vakgebied kan de 
volgorde verschoven worden. Veel herhaling!

10. KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   De natuurverenigingen en hun werking kennen.

-   Kennis hebben van de eindigheid van de natuurlijke systemen.

-   Bijbrengen van een kritisch denken en bewustzijn over de con-
sumptiemaatschappij.

-   De leerling gebruikt de natuur en het milieu om positieve 
oplossingen te zoeken voor de milieuproblematiek.

-   De leerling kent de confrontatie met de natuur door zich in de 
natuur te begeven.

-   De leerling moet kunnen omgaan met energie (in een huishou-
delijke omgeving), weet hoe energie ontstaat, wat de voor- en 
nadelen zijn van de verschillende vormen van energie. Ze moe-
ten hier een onderbouwd standpunt kunnen leren innemen.

-   Het bewustzijn gaande houden in de ethische dimensie van de 
energie- en milieuproblematiek.

-   Inzicht hebben in de voedingsproblematiek (landbouwketen, 

welke spelers hier spelen, weten wat zich in de voeding bevindt 
en hier een standpunt over kunnen innemen).

-   De leerling kan een gefundeerde keuze maken tussen verschil-
lende vervoerswijzen, rekening houdende met de impact op de 
luchtkwaliteit.

-   Het zinvol positief aanwenden van de natuur om een aantal 
maatschappelijke problematieken op te lossen.

-   Bewust zijn van de gevaren van de elektronische technologie 
voor milieu en gezondheid.

-   Leerlingen moeten weten wat het begrip duurzaamheid bete-
kent in alle facetten en op alle niveaus en welke subthema’s 
hiermee verbonden zijn.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   De leerling moet niet weten hoe de energiemarkt werkt (bij-
voorbeeld stroomcertificaten) of hoe stroom getransporteerd 
wordt.

-   De leerling moet de (technische aspecten van de) regelgeving 
niet kennen (want ze wijzigt te snel).

-   De leerling moet geen kennis hebben van de aspecten die 
duurzaamheid tegengaan (verspilling, vervuiling). Want als 
je hierbij stilstaat is er minder aandacht voor de duurzame 
aspecten.

‘Hoe ver kan je gaan in het evalueren op dit vlak en mag je daarbij 
het al dan niet duurzaam gedrag van leerlingen en scholieren in 
rekening brengen?’

- De school heeft een voorbeeldfunctie.

- Een evaluatie gaat mogelijk te ver en is mogelijk afhankelijk 
van de aanpak waarmee de eindtermen in de praktijk worden 
gebracht..

11. PROFESSIONELE COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Meer inzetten op zelfreflectie, zelfkennis en talenten.

-   Ruimte voor ontwikkeling van een persoonlijk (levenslang) 
leerpad.

-   Kennismaking met het professionele veld, met de voeten in de 
echte wereld.

-   Proeven van de professionele wereld door middel van bijvoor-
beeld stages, vrijwilligerswerk, sprekers (vak- en beroepsin-
houd ervaren).

-   Buiten de lijntjes kleuren, innovatie en het proces zijn even 
belangrijk als het resultaat.

-   Zelfexpressie, gesteund door materiaal rond kunst en cultuur.

-   Belevingsgericht kunnen omgaan met kunst en cultuur.

-   Tijdelijke context aanvoelen van kunst.

-   Eigen creativiteit ervaren en verstaan: open, zich bewust zijn. 
Creativiteit is niet exclusief voor kunstenaars.

-   Goesting en verwondering creëren en er zich door laten 
inspireren.

-   Eigen cultuur(identiteit) inbrengen en zo van elkaar leren. 
Begrijpen dat anderen anders kunnen zijn.

-   Inzicht in en respect voor (moderne) subculturen.

-   Zich aan een cultuurcontext kunnen aanpassen (professioneel 
in bedrijf, school…) en aanvoelen wat in orde is.

-   Zelfexpressie ook via nieuwe media.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen beperking tot het technische.

-   Dingen niet direct beoordelen.

-   Niet enkel reproduceren.

‘Hoe kunnen we voorkomen dat kunst- en cultuureducatie beperkt 
blijven tot een zeer specifiek segment van de leerlingenpopulatie?’

-   Kunst en cultuur moeten breder bekeken worden: bijdrage tot 
zelfexpressie, dichter bij de levenswereld van de jongeren.

-   Focus op het proces en de waarde van zelfexpressie voor 
iedereen.

-   Cocreatie: 1 + 1 = 3.

-   Kunst dichter bij de jongeren halen (praktisch).

De 2e ronde

Tijdens de tweede ronde gingen de aanwezigen aan een nieuwe 
tafel plaatsnemen, bij voorkeur omringd door andere mensen 
dan in de eerste ronde. Elke tafel kreeg tijdens het tweede deel 
van de ‘Nacht’ dezelfde oefening ‘voorgeschoteld’. Ze hadden 
opnieuw een grote template voor zich liggen die dit keer een 
bord symboliseerde. En ze hadden daarnaast ook een set van 
13 taartpunten of pizzastukken: eentje per cluster. De opdracht 
luidde: rangschik de clusters op het bord waarop slechts plaats 
is voor 10. De afgewezen clusters of taartpunten kwamen dan 
logischerwijze terecht op ... het restjesbord.

Bedoeling was dus om het relatieve belang van de verschillen-
de clusters aan te geven. Welke moeten zeker in het nieuwe 
pakket eindtermen? Welke zijn minder centraal of niet zo cru-
ciaal en vooral waarom? De template bood de nodige plaats 
om voor elke taart- of pizzapunt de argumenten te noteren 
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waarom deze tafel er al dan niet een groot belang aan toekent.

Moeten op het bord: 

TAFEL 1

-   Kunst en cultuur: Bildung, creatief, beschaving.

-   Levensbeschouwelijke + sociale vaardigheden: gedeelde ele-
ment, waardengedreven => respectvol omgaan.

-   Talen: verder dan zuiver ‘grammatica en vocabulaire’ maar als 
communicatiemiddel. Immersie = vakken in een andere taal.

-   ICT: tool, grensoverschrijdend, omgaan met, niet programmeren.

-   Politiek: niet enkel info maar vaardigheden om er iets mee te 
doen.

-   Professionele competenties: verdeelde meningen. Ofwel apart 
ofwel onder onderzoekscompetenties. Te groepsspecifiek om 
eruit te halen.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: inzichten en 
kenniscreatie wel. Puur wetenschap niet voor iedereen.

-    Kritisch denken, zelfkennis en leercompetenties zijn voor alles 
geldig, overkoepelend.

TAFEL 2

-   Wetenschap: op voorwaarde dat kritisch & oplossingsgericht 
denken sterk wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld door middel van 
wiskunde.

-   Kunst en cultuur: draagt bij tot de intermenselijke competen-
ties en persoonlijke ontwikkeling. Moet onderdeel zijn van, 
evenwaardig met de rest.

-   Sociale competenties: open staan voor communicatie in een 
diverse maatschappij, samenwerken is van groot belang.

-   Leercompetenties: flexibel zijn om bij te leren, te blijven leren. 
Goesting om te leren en bij te leren. Niet ‘leren leren’ maar out 
of the box.

-   Met leercompetenties hangen ook zelfkennis en persoonlijke 
ontwikkeling zeer sterk samen. Zelfkennis is de basis van alles: 
weten wie je bent, wat je wil, wat je kan. Belangrijk omdat je 
nog geen ervaring hebt.

-   Talenkennis: meer en meer belangrijk, vanwege Europa. Zo 
vroeg mogelijk mee beginnen. Nederlands: functioneel gebruik 
om je goed te kunnen uitdrukken. 

-   Kritisch denken: er is creatief denken nodig in de maatschappij. 
Link met praktische competenties.

-   ICT: mediawijsheid.

-   Politiek en maatschappelijk: in een diverse maatschappij kan-
sen geven om bepaalde items te kunnen begrijpen.

-   Duurzaamheid: natuureducatie, hoe leven wij nu (klimaat, 

leefbaarheid van de aarde)?

  
TAFEL 3

-   Talen: taal garandeert communicatie, taal nodig voor alle 
andere leervakken en om aan denken te doen, focus veel meer 
op spreken.

-   Kunst en cultuur: cultuur is geschiedenis. Dit maakt ons mens, 
als groep / gemeenschap en uniek. Is een extra taal.

-   ICT / media: absolute noodzaak voor communicatie, ‘pennenzak’ 
van de moderne school.

-   Levensbeschouwing en ethiek: dit is essentieel omdat het ons 
als mens maakt. Onderbelicht in het huidige onderwijs.

-   Leercompetenties: garanderen loopbaan- en studiesucces. 
Leert de leerlingen strategieën aan.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: gaat samen 
met kritisch en probleemoplossend denken. Vakoverschrijdend: 
verschillende competenties nodig. Motivatie om te werken 
vanuit een onderzoeksvraag.

-   Sociale en ‘intermenselijke’ competenties: school heeft een 
belangrijke rol en mag die bewuster en explicieter opnemen. 
Evolutie naar autonomie. Samenleven met anderen hoort er 
ook bij.

-   Kennis van en omgaan met politieke en maatschappelij-
ke vraagstukken: is een lacune in het huidige onderwijs. 
Vakoverschrijdend. Elke burger moet hier basiskennis over 
hebben. Duurzaamheid zit hier ook in want abnormaal dat dit 
afzonderlijk is.

-   Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling: de start om alle ande-
re competenties te kunnen ontwikkelen / open te staan voor. 
Ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling.

-   Kritisch en probleemoplossend denken: vakoverschrijdend, 

weten waarom je iets leert.

TAFEL 4

-   Zelfkennis: in deze maatschappij eigen talent durven uiten, aan 
de slag gaan, keuzen maken. Stressbestendige en veerkrachtige 
mensen worden.

-   Politiek: leerlingen moeten bewust kunnen participeren in een 
maatschappij. Ze krijgen de nodige info niet steeds van thuis mee.
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-   ICT kunnen we niet omheen: te bepalend. Kinderen moeten er 
mee leren omgaan. Hoe met info omgaan? Leerlingen kunnen 
elkaar hierin ondersteunen omdat ze er al heel fel in thuis zijn.

-   Kritisch naar problemen kunnen kijken. Falen mag. 
Probleemoplossend naar iets kijken maakt het onderwijs boei-
end.

-   Professioneel: ondernemerschap op verschillende niveaus. Alles 
moet op maat zijn en gaat verder dan in economie. Ook onderne-
mer zijn met betrekking tot kunst en andere domeinen.

-   Zelfredzaamheid: het financiële is van groot belang. Kinderen 
opvoeden minder van belang.

-   Duurzaamheid: wordt primair in de maatschappij. Niet louter 
vanuit economisch standpunt.

-   Leercompetenties: moeten goesting hebben in leren. De school 
moet uitdagen.

-   Sociale competenties: veilige omgeving (+ controle) waarin 
falen kan. Respect voor diverse mensen. Onderwijs is interactie. 
Je leert er interactie beter dan in sportclub of jeugdbeweging 
(grotere diversiteit).  

TAFEL 5

-   Sociaal: makkelijker, respectvoller met alle mensen omgaan om 
te leren van elkaar en te zorgen voor elkaar.

-   Kritisch denken geeft inzicht in een snel veranderende, com-
plexer wordende wereld, om er vat op te krijgen en te durven in 
vraag te stellen.

-   Ethiek: om te kunnen functioneren in een multiculturele wereld, 
op hoger niveau dan sociaal niveau. Buiten jezelf durven te 
denken.

-   Politiek: meer engagement zorgt voor betere deelname - actief 
– aan de maatschappij. Ken de maatschappij waarin je functio-
neert.

-   Leercompetenties: levenslang leren is nodig in een snel verande-
rende wereld, om mee te blijven kunnen.

-   Duurzaamheid: we hebben maar één wereld. Hoe koesteren, hoe 
bewuster leven, bewust van de eigen verantwoordelijkheid.

-   ICT: jongeren beschermen, weerbaar maken. Leren gebruiken en 
begrijpen (verandert snel).

-   Zelfkennis: jezelf kennen is de anderen kennen. Voeling met 
jezelf is een basis om verder te kunnen ontwikkelen en andere 
competenties aan te kunnen. 

-   Cultuur: jij vormt cultuur maar cultuur vormt jou. Interactie met 
de wereld: open blik.

-   Talen: leren van andere culturen. Communiceren in de geglobali-
seerde wereld van nu. Via taal kan je andere competenties leren.

TAFEL 6

-   Kritisch en probleemoplossend denken en wetenschappelijke en 
onderzoekscompetenties: noodzakelijk om te overleven, maat-
schappelijk, op de arbeidsmarkt, privé.

-   ICT en nieuwe media: zit in steeds meer aspecten van onze 
maatschappij.

-   Sociale competenties: leren omgaan met anderen in een com-
plexe maatschappij.

-   Ethiek wordt elders niet geïntegreerd. Link naar cultuur en 
overlap met maatschappelijke en levensbeschouwelijke compe-
tenties.

-   Leercompetenties: levenslang leren.

-   Politieke en maatschappelijke vraagstukken: ‘inburgering’ voor 
lokalen.

-   Duurzaamheid: schetst de maatschappelijke context, de basis 
voor vele andere veranderingen.

-   Professionele competenties: begint op school.

-   Talen: we leven in een geglobaliseerde wereld.

-   Zelfkennis: is nodig om later keuzen te maken en om met ande-
ren om te gaan.

TAFEL 7

-   Kritisch en probleemoplossend denken: in alle situaties nuttig en 
bruikbaar (voor het verdere leven).

-   Sociale en intermenselijke competenties: in team werken, 
omgaan met diversiteit (M-decreet), je kan niet alleen staan, je 
moet altijd in interactie gaan. Is dit een taak van het onderwijs? 
Leerlingen moeten met elkaar en met de leerkrachten omgaan.

-   ICT en nieuwe media. Onderwijs gaat over kennis overdragen. De 
leerlingen moeten mee met de nieuwe informatie- en communi-
catietechnologieën, mee met veranderingen.

-  Professionele competenties: weten wat een bepaald beroep 
inhoudt en welke competenties daarvoor nodig zijn + aftoetsen 
aan zichzelf.

-   Leercompetenties: op school is leren evident. Ook levenslang 
leren. Op welke manier leer je?

-   Talen ook in verband met professionele competenties. 
Fundamentele behoefte, ook in het beroepsonderwijs (2e taal). 
Ze moeten zich kunnen beredderen, inclusief non-verbaal. 
Kunnen spreken. Meerdere talen nodig.

-   Duurzaamheid: iedere leerling moet een bewuste consument 
worden. Gezondheid. Ecologische voetafdruk. Geen eensgezind-
heid of dit samen met ethiek zou kunnen? Volgens de voorstan-
ders mag het geen onderdeel van iets anders zijn. Té belangrijk.

-   Levensbeschouwing en ethiek. Wereldproblemen. Nu zien we 
dat te beperkt. Scala aanbieden: weten wat er in de wereld 
leeft. Meer mobiliteit en internationalisering nodig. Heeft dit 
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voldoende inhoud om een eindterm te zijn? Eindterm concretise-
ren: wie heeft het en hoe?

-   Zelfkennis: kompas en interne energiebron. Van daaruit keuzen 
maken.

-   Politieke en maatschappelijke vraagstukken: goed kritisch na-
denken en argumenteren. Kennis van het politieke landschap. De 
sociale kaart kennen.

Mogen bij de restjes

TAFEL 1

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties moeten 
minstens gedeeltelijk op het restjesbord vanwege het hogere 
abstractieniveau (na 18 jaar).

-   Zelfredzaamheid en duurzaamheid werden niet besproken.

TAFEL 2

-   ICT (?): overbodig om technische ICT-kennis aan te bieden. 
Nieuwe media wel in het kader van probleemoplossend denken.

-   Professionele competenties: zit vervat in leercompetenties, als 
dit goed is uitgebouwd.

-   Levensbeschouwing: vervat in maatschappelijke vraagstukken.

-   Zelfredzaamheid: vervat in kritisch denken.

TAFEL 3

-   Professionele competenties: is eerder een taak voor het hoger 

onderwijs. Is een bijproduct en kan geleerd worden door middel 

van de andere clusters.

-   Zelfredzaamheid en praktische vaardigheden: dit is de prakti-

sche invulling van de overige clusters (voornamelijk leercom-

petenties en zelfkennis).

-   Duurzaamheid is uiterst belangrijk maar kan opgenomen 

worden onder politieke en maatschappelijke vraagstukken 

(dit is een oplossing omdat er geen consensus is over de drie 

‘taartstukken’ die weg moeten). We vinden het vreemd dat 

duurzaamheid gescheiden is van politieke en maatschappelijke 

problemen. 

TAFEL 4

-   Taal: deze taaleisen zijn niet voor alle leerlingen belangrijk. 
Er is Google Translate, enz. Zolang ze zich maar een beetje 
kunnen uitdrukken.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: te beperkt. + 
STEM.

TAFEL 5

-   Wetenschap: combinatie met andere thema’s.

-   Praktische competenties: als de rest goed zit kan je dat zelf  leren.

-   Professionele competenties.

TAFEL 6

-   Zelfredzaamheid en kunst en cultuur liggen op het restjesbord.

-   STEAM is heel belangrijk maar is noodzakelijk voor en zit in 
probleemoplossend denken. Mag daarom bij de restjes.

TAFEL 7

-   Zelfredzaamheid: algemeen, zit in de rest, overlapt alle andere.

-   Kunst en cultuur: wel belangrijk, voor velen anders niet toegan-
kelijk (kan bij politieke en maatschappelijke competenties).

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: is dat voor 
alle leerlingen belangrijk? Geen eensgezindheid. Te vaag.
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Nachten van het Onderwijs
Antwerpen, 
Karel de Grotehogeschool, 
26 april 2016

De 5 Nachten van het Onderwijs in 
het geheel van de campagne Van 
LeRensbelang

Situering van de Nachten

Onderwijs is een zaak van iedereen. Daarom geeft de Vlaamse 
overheid dit voorjaar zoveel mogelijk mensen en organisaties 
de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening 
van de eindtermen. Het debat is opgebouwd uit verschillende 
bouwstenen: de 50 dagen van het Onderwijs, 5 provinciale 
Nachten, een Onderwijsfestival en een reeks workshops in het 
Vlaams Parlement. 

De 50 dagen van het Onderwijs

Tussen 1 februari en 23 maart organiseerden Levuur en partners 
op de website www.onsonderwijs.be een eerste gedeelte van 
het brede maatschappelijke debat. Het debat werd zowel online 
als fysiek, overal in Vlaanderen gevoerd. Iedereen kon hieraan 
deelne-men, na registratie op het platform. Ook op Twitter en op 
Facebook postten duizenden geïnteresseerden hun mening over 
de #eindtermen. Anderen organiseerden zelf een debat met hun 
achterban, collega’s, vrienden, reageerden op ideeën van andere 
deelnemers, deelden hun favoriete voorstellen ... Dit gedeelte is 
afgesloten, maar de resultaten blijven toegankelijk via de website 
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ons-onderwijs. Levuur bracht ze 
ook samen in een tussentijdse analyse. Deze vormde de basis voor 
de 5 Nachten van het Onderwijs die plaatsvonden in de tweede 
helft van april, eentje in elke provincie. 

De 5 Nachten van het Onderwijs

Elke Nacht of avond startte met de presentatie van de resul-
taten uit de 50 dagen van het onderwijs. Daarna volgde bij 
wijze van inleiding op de ‘Nacht’ telkens een reflectie door een 
externe spreker uit de academische wereld. Ook namen hier 
op elk van de Nachten één of twee van de leden van ‘De 10’ het 
woord. Zij zijn een groepje scholieren, de Ambassadeurs van de 
campagne ‘Van LeRensbelang’ binnen de scholen, die van nabij 
het maatschappelijke debat over de eindtermen volgen en mee 

sturen, daarin begeleid door de Vlaamse Scholierenkoepel.

Divers samengestelde groepen van deelnemers (ouders/burgers, 
scholieren, leerkrachten, maatschappelijke stakeholders ... ) 
kregen op de Nachten de voorlopige resultaten voorgelegd om 
verder uit te diepen.

In een eerste ronde lag op elke tafel een van de clusters (zie ver-
der) ter bespreking, met de bedoeling om de resultaten scher-
per te krijgen. De centrale vragen daarbij waren: Wat is binnen 
elk van de clusters de échte fundamentele bagage die iedereen 
moet meekrijgen? Wat misschien niet? Welke kwesties moeten 
verder besproken en bediscussieerd worden?

De bedoeling van de tweede ronde was om meer reliëf aan te 
brengen. Wat is prioritair in het geheel van deze clusters, en wat 
misschien toch iets minder? En vooral waarom of waarom niet?

Het Onderwijsfestival

Op vrijdag 13 mei 2016 werd het maatschappelijke debat gevoerd 
in het hart van onze democratie, het Vlaams Parlement. Alle 
betrokken stakeholders, ouders, onderwijsmensen, scholieren 
en parlementariërs gingen er met elkaar in gesprek tijdens een 
interactief Onderwijsfestival met allerhande werkvormen en 
een uitgebreid en heel divers programma.
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bril kunnen en durven kijken en daarbij hun creativiteit inzetten om 
innovatief en oplossingsgericht met de uitdagingen van vandaag 
en morgen om te gaan.

•    Kritisch denken, • out-of-the-box denken, • probleemoplossend 
denken, • leren argumenteren en debatteren, • toekomstvisie.

6 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN  
MAATSCHAP  PELIJKE VRAAGSTUKKEN

Burgerzin/burgerschap wordt verstaan als weten hoe zich te ge-
dragen als ‘goede’, geëngageerde burgers die elkaar ook helpen, 
naast het hebben van inzicht in de maatschappelijke, economi-
sche, politieke en mondiale context waarin we leven.

•    Maatschappelijke vorming, • burgerzin/burgerschap, • wereldken-
nis/mondiaal bewustzijn, • politieke vorming, • historisch inzicht, • 
mensenrechten, • economie, • rechten en plichten.

7 – LEERCOMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten over de attitudes, vaardigheden en 
kennis beschikken om (zelfstandig) te kunnen en willen bijleren. Ze 
hebben breed leren leren (met aandacht voor de volledige ont-
wikkeling). Ze werden geprikkeld om een nieuwsgierige houding te 
verwerven en leggen een uitgesproken zin (goesting) aan de dag 
om levenslang te leren.

•     Leren leren, • levenslang leren, • nieuwsgierigheid,  
• levensbreed leren.

8 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE EN 
ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Het leren kennen en leren omgaan met levensbeschouwelijke en 
ethische vraagstukken houdt niet alleen in dat jongeren op school 
verschillende wereldreligies en levensbeschouwingen leren 
kennen, maar ook dat ze leren filosoferen en ethisch denken. Ook 
leren ken-nen van en leren omgaan met normen en waarden, 
wetten en regels en rechten en plichten en meer specifiek de 
mensenrechten zijn van leRensbelang.

•    Filosofie, • godsdienst(en)/levensbeschouwingen, • ethisch denken, 
• normen en waarden.

9 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN (NIEUWE) MEDIA

Jongeren zijn ICT-vaardig en mediawijs. Ze kunnen werken met 
ICT en hebben eventueel zelfs een basiskennis van program-
meren. Daarnaast kunnen ze kritisch (mediawijs) omgaan met 
allerhande nieuwe en minder nieuwe media. Gezien het belang 
van beelden in onze maatschappij is het relevant om ook te 
leren communiceren met beelden en om beelden te kunnen 
interpreteren.

•   Mediawijsheid, • ICT, • programmeren, • beeldgeletterdheid.

10 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Jongeren beschikken over kennis van de fysieke wereld en weten 
hoe er zorgzaam mee om te gaan. Ze zien het belang in van duur-
zaamheid, op grond van hun kennis van onze planeet/de aarde als 
natuurlijk ‘systeem’. En ze hebben ook voeling met de natuur.

•   Duurzaamheid, • aardrijkskunde, • natuureducatie, • bewust 
consumeren.

11 – PROFESSIONELE COMPETENTIES

Jongeren moeten niet alleen de vaardigheden verwerven die ver-
eist zijn voor de uitoefening van een specifiek vak of beroep. Ze 
moeten ook meer in het algemeen voorbereid zijn op hun latere 
job en een aantal professionele of arbeidsgerichte competen-
ties ontwikkelen, zoals samenwerken, flexibiliteit, ambitie ...

•   Arbeidsmarkt, • samenwerken, • ondernemerschap, • projectma-
tig werken, • ambitie, • flexibiliteit, • leiding geven, • vergader-
technieken.

12 - Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

Ontwikkelen van (wetenschappelijke) inzichten en verbanden 
kunnen zien en leggen. Door kennis te combineren tot een 
nieuwe, ‘hogere’ vorm van kennis komen. Kinderen en jonge-
ren moeten hiertoe ook de juiste onderzoekscompetenties 
en methodieken aanleren. Belangrijk hierbij zijn wiskunde en 
statistiek en het integraal benaderen van wetenschappen, 
technologie, engineering en wiskunde (STEM).

•   Onderzoekscompetenties, • holistisch denken/verbanden 
leggen, • logisch redeneren, • STEM, • wiskunde, • statistische 
geletterdheid.

Workshops in het Vlaams Parlement

Tot slot vinden in de schoot van de Commissie Onderwijs van het 
Vlaams Parlement nog een reeks workshops plaats over een 
aantal centrale resultaten van dit debat. Na de zomervakantie 
denken  Parlementsleden samen met stakeholders en experts 
na over de consequenties van het maatschappelijke debat. Die 
gesprekken vormen de aanloop voor het verdere parlementai-
re en politieke werk rond de eindtermen in het najaar van 2016.

Het traject van de Vlaamse Scholierenkoepel

Een speciale plaats in dit proces is weggelegd voor de scholieren. 
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) verzamelde op 26 februari 
in het Vlaams Parlement 50 leerlingenduo’s van 50 verschil-
lende Vlaamse scholen voor de ‘Dag van de 100’. Zo bereidden 
ze zich voor om in de daaropvolgende weken in hun scholen, 
met zoveel mogelijk leerlingen, in gesprek te gaan over hun 
verwachtingen over de inhoud van het basis- en secundair 
onderwijs van de toekomst. Daarnaast werd een groepje 
gevormd van 10 jongeren die als het ware het gezicht vormen 
van de campagne van de VSK. Na de paasvakantie nodigde de 
VSK de politici ook uit op een ‘reality check’: een dagje terug 
naar school om opnieuw aan den lijve te ondervinden hoe het 
er vandaag in de Vlaamse scholen aan toe gaat.

De resultaten van de 50 dagen 

De talrijke bijdragen die de vele geïnteresseerden via allerhan-
de wegen aan het debat hebben geleverd werden allemaal 
geanalyseerd.

Elk van de ingediende voorstellen kreeg op basis daarvan een 
of meer codes en die codes werden naderhand thematisch bij 
elkaar gebracht in 13 clusters waarmee de deelnemers aan de 
Nachten aan de slag gingen.

 
De	  50	  dagen	  in	  enkele	  cijfers	  
	  

•	  19.000	  actieve	  bezoekers	  

•	  2.270	  geregistreerde	  bezoekers	  en	  169	  organisaties	  	  

•	  884	  unieke	  bijdragen,	  meer	  dan	  800	  reacties	  en	  4710	  likes	  

•	  945	  twitteraars	  en	  meer	  dan	  2500	  tweets	  

•	  meer	  dan	  70	  persartikels	  en	  TV-‐	  en	  radioreportages	  

•	  meer	  dan	  150	  debatten	  te	  lande	  (10	  -‐	  250	  deelnemers)	  

	  

Wie?	  

•	  Meer	  dan	  6/10	  vrouwen	  

•	  1/3	  heeft	  schoolgaande	  kinderen	  

•	  Bijna	  4/10	  professioneel	  actief	  in	  onderwijs,	  25	  %	  leerkrachten,	  
15	  %	  leerlingen	  SO	  

•	  Tussen	  16	  en	  76	  jaar	  

	  

De dertien clusters die voorliggen zijn:

1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Kinderen en jongeren moeten zich ontwikkelen tot evenwichtige, 

veerkrachtige, gezonde en zelfbewuste mensen die zichzelf 
kennen en zo goede keuzes kunnen maken. Ze zullen zich niet 
laten tegenhouden door een tegenvaller maar vol zelfvertrou-
wen hun pad blijven gaan.

•   Zelfkennis, • psychische weerbaarheid, • assertiviteit, • zelf-
standigheid, • verantwoorde-lijkheidszin, • motivatie, • sport, • 
doorzettingsvermogen, • verslavingspreventie, • omgaan met 
stress, • bewustzijn identiteit.

2 – SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het leren kennen 
van en kunnen omgaan met diversiteit (in de breedst mogelij-
ke definitie). Ook respectvol omgaan met andere mensen en 
andere meningen.

•   Diversiteit, • sociale vaardigheden, • communicatieve vaardig-
heden, • omgaan met andere meningen, • respect medemens, 
• emotionele intelligentie, • empathie, • omgangsvor-men, • 
seksuele opvoeding, • voorbereiding op ouderschap, • omgaan 
met de dood.

3- ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten voorbereid worden om op eigen 
benen te staan en moeten daarvoor een en ander weten en 
kunnen. Zelfredzaamheid omvat een waaier een praktische, 
financiële en juridische kennis maar ook andere aspecten van 
levensvaardigheden zoals leren gezond te leven, EHBO, veilig-
heid en verkeer ... 

•   Financiële geletterdheid, • gezondheid, • levensvaardigheden, 
• EHBO, • zelfredzaamheid, • verkeersdeelname, • juridische 
geletterdheid, • voeding, • praktische vaardigheden, • dacty-
lo, • NAVO-alfabet, • basisbeginselen van het opvoeden van 
kinderen.

4 – KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Kennis en gebruik van moderne talen en dan voornamelijk 
Nederlands, Frans en Engels. Twee aspecten staan hier (gedeel-
telijk) tegenover elkaar: enerzijds het belang van communicatie en 
het vlot kunnen gebruiken (vooral mondeling) van talen, ander-
zijds het belang van inzicht en ‘taaltheorie’.

•   Nederlands, • Frans, • taalpraktijk, • Engels, • moderne talen, • 
Esperanto, • taaltheorie, • Duits, • dode talen, • spelling, • gebaren-
taal.

5 – KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

Kritisch, out-of-the-box en probleemoplossend denken betekenen 
dat jongeren niet alles zomaar aannemen, maar met een kritische 
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Een tweede belangrijk punt was in haar ogen een mondiaal 
bewustzijn dat ecologische, duurzame ontwikkelingen mee 
mogelijk moet maken.

Ze sprak tot slot alvast haar dank uit voor de inzet van de aanwe-
zigen en wenste hen veel succes.

 

De eerste ronde

In Antwerpen zaten rond de 13 tafels telkens een achttal mensen 
in gesprek rond een be-paalde cluster. Voor elk van de dertien 
clusters lagen drie vragen voor. De eerste twee vragen 
peilden naar wat kinderen en jongeren volgens de deelnemers 
concreet moeten leren over de cluster. De vragen ‘Wat wel?’ 
en ‘Wat zeker niet?’ waren voor elk van de clusters dezelfde. 
De derde vraag ging telkens dieper in op een bepaald aspect 
van de specifieke cluster.

Wat volgt is de letterlijke weergave, op het corrigeren van 
evidente fouten na, van wat aan de verschillende tafels op de 
templates is genoteerd.

 

1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING  
IN RELATIE MET DE ANDERE!!

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   In kaart kunnen brengen van de eigen talenten en daar een 
actieplan kunnen rond ontwik-kelen.

-   Vanuit competenties positief leren kiezen.

-   Ontwikkelingsproces vanuit vallen en opstaan.

-   Mindfullness: leerlingen maken / kunnen contact maken met 
zichzelf (en anderen).

-   Bewegen om te leren. Lichaamsbewustzijn.

-   Linker- en rechterhelft ontwikkelen: intuïtie, globaal inzicht, 
creativiteit, gevoel.

-   Leren op een bewuste manier om te gaan met veranderingen, 
overgangen in het leven.

-   Jezelf leren kennen.

-   Je eigen aandeel leren zien in een conflictsituatie.

-   Leren omgaan met verschillen.

-   Leren erkennen van talenten bij anderen.

-   Leren wie ik ben in relatie tot de andere.

-   Van en met elkaar leren vanuit een open houding.

-   Kunnen omgaan met kritiek.

-   Bewustzijn van verschil in ervaringen en in zijn.

-   Leren om problemen positief te formuleren. 

-   Meerzijdig leren kijken.

-   Betekenisvol leren leren: ervaringsgericht leren.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Presteren als expliciet doel.

-   Niet leren werken vanuit extrinsieke motivatie (punten). Of dit 
mag in elk geval niet overheersen.

-   Niet labelen: adhd’er ...

-   Geen hiërarchisch denken in talenten.

-   Niet beoordeeld worden op persoon, maar op het gedrag.

‘Mens sana in corpore sano: ook op school? Waarom wel of niet.’

-   De leerlingen ontwikkelen best ook hun lichaam. Bewegen 

heeft een positief effect op leven en op welbevinden. Het geeft 

energie.

-   Ze brengen heel veel tijd door op de schoolbanken.

-   Leren levenslang bewegen, als basis voor later.

2. SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-  Respectvol omgaan met verschillende culturen, gender, holebi, 

ook met jezelf.

-  Communicatievaardigheden: waarnemen zonder oordelen. 

Gevoelens en gedachten (h)erkennen. Wat wil ik hiermee? 

Bij jezelf kunnen blijven, in je kracht staan (rots en water / 

13 – Kennis van en omgaan met kunst

Jongeren moeten kunst en cultuur leren kennen en ervan kunnen 
genieten.

•   Kunst- en cultuurbeschouwing, •  Muziek.

Dimokritos Kavadias: ‘Doelen van het onderwijs’

Dimokritos Kavadias is professor Politieke Wetenschappen (VUB).

Het oude China was volgens Dimokritos Kavadias een van de sa-
menlevingen waar al heel vroeg sporen terug te vinden waren 
van georganiseerd onderwijs.

1000 jaar voor onze jaartelling, ten tijde van de Zhou-dynastie, 
bestond het onderwijsideaal er uit het leren beheersen van de 
6 kunsten: riten (geloof), muziek, boogschieten, wagen-men-
nen, lezen (en een beetje schrijven) en wiskunde.

Slechts 10 % van de mannen kreeg dat onderwijs en daarmee 
toegang tot de hiërarchie.

Nog later bestond de ultieme proef in het kunnen schrijven van 
een zogenaamd ‘8-potig essay’ waarin de kandidaat blijk gaf 
van een gedegen kennis van de Confucianistische leerstel-lin-
gen. Over reproductie gesproken, stelde Kavadias.

En hij ging verder: bij de Grieken en de Romeinen was onder meer 
gymnastiek een belangrijk ‘vak’, naast grammatica en kunsten, 
zoals muziek en later ook wat theater. In Sparta ging het er 
nog wat ‘Spartaanser’ aan toe.

Alle beschavingen blijken volgens Kavadias dat soort idealen te 
hebben over de overdracht van kennis en attitudes naar latere 
generaties.

Wij vormen daar in Vlaanderen uiteraard geen uitzondering op, 
maar voor het opduiken van eindtermen was het toch wachten 
tot de jaren ’90 van de vorige eeuw. Die eindtermen vorm-
den voor de overheid een manier om mee de inhoud van het 
onderwijs te bepalen. De manier waarop doelen gerealiseerd 
zouden worden, moesten ze aan de scholen overlaten en ook 
een centrale toetsing is er in Vlaanderen niet gekomen. De 
reden daarvoor was dat men ‘teaching to the test’ wou voorko-
men: als uit een algemeen examen moet blijken welke scholen 
het goed doen, gaan deze vaak de neiging vertonen om zich 
te sterk op dat examen te focussen. In Vlaanderen is het de 
inspectie die nagaat of de scholen de eindtermen nakomen en 
(voor de VOETen) voldoende inspanningen leveren.

Eindtermen zijn een garantie op een voldoende basis voor ieder-
een en dienen dus het gelijkheidsbeginsel, vervolgde Kavadias. 

In de loop der jaren is er nogal aan gesleuteld. Er kwamen, vooral 
binnen de vakoverschrijdende eindtermen, onder meer nog 
eindtermen verkeerseducatie en muzische vorming bij. De ken-
nismaatschappij en technologische innovaties met de bijbeho-
rende veranderingen deden op hun beurt de vraag rijzen naar 
nieuwe technologische vaardigheden en nieuwe attitudes.

Want het blijft niet bij kennis, constateerde Kavadias. We verlan-
gen bijvoorbeeld ook verantwoordelijkheidsbesef, van ingeni-
eurs in kerncentrales, van piloten maar ook van ieder-een die 
zich in het verkeer begeeft.

Vervolgens is er de globalisering met haar enorme impact op het 
milieu (anthropoceen) die maakt dat onze jongeren nu ook sys-
teemdenken moet worden bijgebracht, samen met een daaraan 
aangepast gedrag.

Tot slot heeft onze samenleving behoefte aan meer cohesie. We 
willen geen sociale eilanden. We zijn tot elkaar veroordeeld. 
De sociale clusters vindt Kavadias daarom evident. Omgekeerd 
heeft hij zich over het belang van zelfkennis en persoonlijke 
ontwikkeling wel wat verwonderd. En daarmee was hij aanbe-
land bij zijn bedenkingen op de voorlopige resultaten:

1) Louter kennis of competenties is onvoldoende. Onze samenle-
ving wil ook vaardigheden en liefst nog attitudes erbovenop.

2) De clusters hangen samen. Wie kritisch wil leren nadenken 
heeft belang bij een confrontatie met diverse filosofische en 
ethische vraagstukken. 

3) De maatschappelijke en politieke competenties vormen een 
veeleer simpele en vage opsomming. Democratie is nochtans 
geen gegeven. Democratie is een werkwoord. Ons huidige 
model van burgerschap is nog 19de-eeuws, daterend uit de tijd 
waarin de natiestaten ontstonden. Zijn we ondertussen niet toe 
aan iets anders?

4) Kavadias vraagt zich ook af waar de openheid zit voor nog 
meer nieuwe evoluties?

5) Het kennen van de anderen en open staan voor het ontmoeten 
van de andere zijn volgens Kavadias veel belangrijker dan die 
zelfontplooiing waarvan sprake.

6) Tot slot hebben Zaventem en Maalbeek ons op pijnlijke wijze 
getoond dat we ook moeten leren leven met bedreigingen en 
met de dood.

Bij wijze van besluit breekt Dimokritos Kavadias een lans voor de 
kwaliteit van de leerkracht in het hele verhaal. Hij gaat akkoord 
dat er eindtermen moeten zijn (‘wat’ onze schoolgaande jeugd 
moet kennen en kunnen), maar het ‘hoe’ heeft ook zijn rechten. 
Onderwijsinnovatie staat of valt met de uitvoerder die het 
moet waarmaken in de klas.

Een reflectie door Céline van ‘de 10’ (scholieren-am-
bassadeurs)

Céline Ibe schetste nog eens de rol van de VSK in het verzamelen 
van meningen van scholieren, aangewakkerd door ‘de 10’ van 
www.onsonderwijs.be. 

De resultaten bekijkend viel haar het overkoepelende vak ge-
schiedenis op dat in heel veel aspecten aanwezig is. Niets komt 
uit het niets. Overal hebben we belang bij achtergrondkennis 
en daar hebben we geschiedenis voor nodig. Geschiedenis 
geeft betekenis aan de dingen.
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4. KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-  In de basisschool heeft de basis van de taal de prioriteit: les 
volgen in de eigen moedertaal? Ouders mee betrekken in het 
verhaal? Initiatieven voor in de vrije tijd?

-  Bewustwording van verschillende talen: attitude naar andere 
talen, hoe ga je om met andere talen, openheid opbouwen voor 
een taal die onbekend is. Leerlingen met een andere thuistaal 
betrekken.

-  Literatuur expliciet gebruiken om vaardigheden aan te leren. 
Hier kunnen we een brug maken naar andere domeinen en 
clusters.

-  Het communicatieve aspect van taalvaardig maken: vreemde 
taal aanleren als moedertaal (taalbad).

-  De spraakkunstregels aanbrengen, maar ze dan effectief toe-
passen? Vanuit de fouten de valkuilen bepalen.

-  Schriftelijk gebruik versus toepassen, spreken… Taal is gebon-
den aan de realiteit. Schriftelijke informatie en/of instructies 
kunnen verwerken. Meenemen in andere vakken.

-  Biedt Esperanto een mogelijkheid? Niet-realistisch? Aan de 
hand van didactisch materiaal voor het basisonderwijs.

-  Grammaticale kennis vroeger in de verf zetten.

-  De lat hoger leggen / leerlingen te laag inschatten.

-  Vanaf de start spelenderwijze aandacht voor grammatica.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Grammatica mag niet tot angst leiden. Maar soms hebben 

woorden een andere betekenis.

- Geen verenging van het literatuuronderwijs (niet herleiden tot 

genieten).

‘Het leren spreken en gebruiken van een taal (taalpraktijk) versus 
het aanleren van spelling- en grammaticaregels (taaltheorie). 
Wetende dat het één niet zonder het andere kan, waar moet 
volgens jullie het meeste nadruk op liggen? Waarom?

- Regels memoriseren maar ze kunnen ze niet toepassen.

 

 5. KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Kritisch omgaan met bronnen, teksten.

- Systeemdenken: oorzaak-gevolg, verbanden leggen.

- Projectmatig werken + eigenaarschap van de leerlingen versus 

voorkauwen en kennisoverdracht. Vertrekken van een pro-

bleemstelling tegenover kennis om de kennis.

- Verschillende wegen aanbieden (in stappen) tegenover één 

vastgelegde ‘rechte’ weg. Ook verschillende oplossingen voor 

een probleem.

- In groep kritisch denken + omgaan met kritisch denken van 

anderen.

- Eigen referentiekader in vraag durven stellen en zich bewust 

zijn van dat eigen referentiekader.

- Meer buiten de 4 muren van de school durven kijken: de maat-

schappij naar school halen en de school in de maatschappij 

brengen. De wisselwerking in een ‘brede school’. 

- De school én de maatschappij moet plaats maken voor de 

school IS de maatschappij.

- Bijeenbrengen van competenties, kennis, vaardigheden: peer 

teaching / verschil ASO, TSO, BSO te veel gespreid. 

- Leerkrachten leren ook van leerlingen.

- Kwaliteit primeert op snelheid van oplossen.

- Fouten mogen maken en leren van fouten. Probleemoplossend 

denken is ook aandacht voor het proces, niet enkel het product. 

Gemaakte keuzen kunnen verwoorden. Waarom leren -> basis 

voor link met realiteit, transfer.

- Projectdagen met geïntegreerde vakken om toepassing van 

bepaalde kennis duidelijk te maken en toe te passen. Interactie 

met verschillende vakken + leerlingen. Zicht op te ont-wikkelen 

punten van individuele leerlingen.

- Teams van leerkrachten en leerlingen leren samen. Ze leggen 

hun knowhow bijeen vanuit diverse expertise, ervaring + inter-

actie. Ze tonen zich complementair en vullen elkaar aan. Die mix 

is een versterking van bestaande competenties.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- De valkuil vermijden van te veel kennis meegeven om de basis te 

verzekeren. Daarom eerst kennis en dan pas toepassen. Kennis 

kan probleemoplossend werken in de weg staan.

- Niet het vak om het vak maar integreren.

- De leerkracht niet als overdrager van kennis maar als coach, sa-

men met andere leerkrachten. De leerkracht werkt niet alleen 

op een ‘eiland’. Geen soloslim, maar ‘team-slim’.

- Niet zwart-witdenken, wel tijd geven om te ontwikkelen.

‘Wat zijn eigenlijk de meest geschikte vakken om kritisch en 

doorademen).

- Link tussen jezelf kennen en sociale competenties. Je moet 

weten wat je wilt, wat je grenzen zijn.

- Bewust zijn van diversiteit, ervaren van diversiteit.

- Omgaan met conflict.

- Oprechte interesse in het anders zijn van de ander (attitude). 

Gefascineerd zijn door het verschil.

- Is dit wel concreet genoeg? Is dit wel ‘meetbaar’, bijvoorbeeld 

rond seksualiteit?

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-  Etiquette.

-  Geen enge invulling als spreken voor een groep, assertiviteits-

training.

-  Geen basisvaardigheden als lezen en schrijven (vanuit buiten-

gewoon onderwijs).

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot ande-
re actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

Uniek aan de school is dat je net daar diversiteit vindt. Hoe buiten 
de schoolmuren treden en de maatschappij binnenbrengen? 
Veel leerlingen bevinden zich in dezelfde levensfase.

Voor een aantal dingen zijn school en ouders partners, bijvoor-
beeld handelingsplan, vragenlijst aan de ouders, de ouders 
uitleggen wat de school de kinderen aanleert (bijvoorbeeld 
axenroos).

3. ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Leerlingen kunnen stukken info combineren tot iets nieuws. Ze 

kunnen zich redden in nieuwe situaties. Zelfredzaamheid is per 
definitie verbonden met nieuwe situaties.

- Leerlingen moeten een persoonlijk budget kunnen opstellen en 
beheren. 

- Metacognitieve vaardigheden: onder andere reflectie op het 
proces, onderzoeks- en informatievaardigheden.

- De leerlingen moeten op zoek kunnen gaan naar hulp op het 
vlak van al die praktische competenties. 

- Leren leren: adaptief kunnen acteren in een veranderende 
maatschappij.

- Leerlingen moeten hulp kunnen aanvaarden.

- Bewust omgaan met gezondheid: sport, stress, voeding, EHBO, 
het medische, seksualiteit. Ze moeten informatie kunnen 
filteren en keuzen kunnen maken. Weerbaarheid, zelfzorg, neen 
kunnen zeggen.

- Leerlingen moeten eigen talenten en talenten van anderen zien 
en aanwenden.

- Ze moeten kunnen klussen (klussen op school): lampen vervan-
gen, naaien.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Geen te gedetailleerde eindtermen. Wel duurzame eindtermen 
met ruimte voor persoonlijke invulling door elke lesgever.

- Geen exhaustieve lijsten met regels, voorschriften laten kennen.

- Eindtermen niet vertalen in te reproduceren kennis.

- Niet enkel focussen op beroepskeuze als een van de finaliteiten 
van het onderwijs.

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot ande-
re actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

- De school leert info filteren en verwerken.

- De school kan processen initiëren en andere actoren erbij be-
trekken in een coöperatief model.

- Er is dus sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid maar 
de school is niet de eindverantwoordelijke. De groep stelt 
de vraag of scholen op zich moeten blijven dan wel ‘gemeen-
schapsgebouwen’  worden waarvoor de bredere maatschappij 
verantwoordelijk is en waar het onderwijs slechts een van de 
spelers is.

De leden van deze groep wijzen nog op de vreemde koppeling 
van zelfredzaamheid en praktische competenties, die volgens 
hen twee niet verbonden aspecten zijn. Praktische competen-
ties moeten overigens voldoende brede, niet al te specifieke 
vaardigheden zijn.
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- Geen hokjesdenken.

Hoe kan je nieuwsgierigheid zo goed mogelijk proberen te stimu-
leren?

-   Breed leren.

-   Verwondering.

-   Meervoudige intelligentie.

-   Toegankelijkheid van info – basisrecht.

-   Samen – sociale context.

-   Geïntegreerd leren.

-   Contextueel.

-   Hoge verwachtingen, uitdaging.

-   Positief.

-   Leerkansen.

-   Uitdagend en verkennend leren.

-   Mogelijkheden en behoeften.

8. KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE 
EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Brede kennis verwerven over andere levensbeschouwingen / 
elkaars godsdienst, cultuur…

-   Kennis over godsdiensten… / niet in of vanuit een godsdienst. 
Overzicht

-   Empathie verwerven, ook voor dieren. Empathie is niet alleen 
een onderwijsdoel maar ook een middel om tot levenskeuzen 
te komen. Vegetarisme, bewust consumeren een duur-zame 
levenswandel kunnen daar mede het gevolg van zijn.

-   Inzien dat een cynische, onverschillige houding niet kan.

-   Zelf keuzen kunnen maken en die kunnen verantwoorden, 
intrinsiek gemotiveerd.

-   Weten wat dogma’s zijn en ze kunnen ontmaskeren. Een hou-
ding van ‘alles is bespreekbaar, iedereen moet aanspreekbaar 
zijn’.

-   Verband zien tussen levensbeschouwing en praktijken als 
euthanasie, onverdoofd slachten…

-   Kunnen filosoferen in de zin van ‘moeilijke’ dingen bespreken 
(gevoelens, overtuigingen), kritisch oordelen, expertkennis en 
goede, objectieve informatie herkennen. Filosoferen vanaf de 
basisschool is ook een leermiddel, niet louter een onderwijs-
doel. Die onderzoekende houding kunnen extrapoleren naar 
andere contexten: team, collega’s, gezin, … als onderzoeksge-
meenschap.

-   Een realistische kijk op de dingen, een eerlijke kijk op zichzelf 
(geen zelfbedrog), bewust zijn van de eigen levenswijze en van 
alternatieven.

-   Omkunnen met diversiteit (aan den lijve geleerd dankzij een 
divers lerarenkorps).

-   Vanuit kennis, overtuiging en intrinsieke motivatie kunnen om-
gaan met regels, wetgeving… Geen vuilnis in de natuur gooien 
en ook weten waarom niet.

-   Kunnen verschillen van mening.

-   Besef van de eigen macht, de kracht van inspraak, trots op het 
als 18-jarige pas verworven stemrecht.

-   Uitwegen hebben voor de menselijke behoefte aan zingeving. 

-   Ethische standpunten, houdingen en systemen kunnen verge-
lijken en van daaruit ethische beslissingen kunnen nemen en 
verantwoorden.

-   Openheid vertonen tegenover de alom aanwezige diversiteit: 
gender, seksueel, sociaal-economisch, cultureel…

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Geen dogma’s.

- Laat ze niet één maar vele stemmen horen.

‘Is er nog plaats voor aparte levensbeschouwelijke vakken op 
school of kiezen we beter voor een vak waarin een breed palet 
aan godsdiensten en levensbeschouwingen wordt behandeld? 
Waarom wel/niet?’

-   Godsdienstoverschrijdend onderwijzen. Dient hogere doelen.

-   De verschillende godsdiensten zijn welkom op school (met 
hun symbolen) maar de plaats voor godsdienstbeleving moet 
minimaal blijven. Hierover was geen volledige consensus.

9. KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN NIEUWE MEDIA

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Positieve insteek.

-   Sociale media: goed gebruik kennen en zich de impact ervan 

realiseren.

-   Leren disconnecteren is nodig: wanneer het toestel uitstaat, 

digitale vakantie.

-   Beeldtaal is een taal: leren beelden redigeren zodat het beeld 

jouw verhaal vertelt.

-  Laat toestellen toe, leer ze ermee omgaan, wapen ze.

-   Ethische aspecten: dualiteit milieu – wetenschap, vooruitgang.

probleemoplossend denken te stimuleren en aan te leren?’

- Alle vakken zijn nodig maar geïntegreerd

6. KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN  
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Kennis, vaardigheden, attitudes.

-   Genderkaders meegeven rond hoe naar de wereld te kijken: 
multiperspectiviteit / heteronormativiteit / eurocentrisme. Het 
kan ook anders. Besef hebben van minstens één alternatief.

-   De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: kennis, 
overtuiging, toepassing moet deel uitmaken van de democrati-
sche cultuur die men aanleert, moet in het DNA van alle afge-
studeerden van alle geledingen zitten. Leren over ongelijkheid 
in verschillende contexten: bijvoorbeeld gender, godsdienst, 
kleur, milieu, economisch, seksualiteit. Er is onenigheid over het 
al dan eurocentrische karakter van die mensenrechten.

-   Aandacht voor actualiteit: opiniestukken in de klas en ophan-
gen aan hun achtergrond. Historisch perspectief geven aan 
de Europese dominantie. Ter vergelijking: China was ook ooit 
dominant. Mondiaal perspectief.

-   Historisch referentiekader, ook voor BSO. Van elke periode uit 
de geschiedenis de grote lijnen van de ontwikkeling (globaal 
perspectief): sociaal, politiek, economisch. De samen-hang zien.

-   Attitude van op zoek gaan naar juiste kaders.

-   Iets kunnen opzoeken op Wikipedia of het internet, weten waar 
‘objectief’ iets te vinden is. Soort van canon van verstandige 
denkers. Weten hoe kennis tot stand komt.

-   Politiek zelf onderwijzen. Partijen, hoe ze gegroeid zijn, stand-
punten, staatsstructuur, democratie, democratische proces, 
rechtsstaat, alternatieven voor een democratisch systeem. 

-   Vakoverschrijdende eindtermen bindend maken.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Weggaan van Westerse - eurocentrische denkkaders.

- Geen kennis zonder casussen.

- Jaartallen: 1302 ...

- Niet alle vorige staatshervormingen met de jaartallen erbij.

7. LEERCOMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Een basis op elk niveau, van kleuter tot einde secundair.

-   Inzicht in eigen talenten, in eigen leren en leerstrategieën. 
Inzicht in het eigen leerproces, cognitieve strategie. Tot zelf-
sturing komen, zoektocht in meervoudige intelligentie.

-   Leren in en als groep.

-   Verkennen van verschillende vormen van leerstrategieën.

-   Interpreteren van inhouden informatie, …

-   Kritisch benaderen van informatie.

-   Hulpbronnen vragen en aanbieden. Contexten verkennen.

-   Informeel en formeel leren.

-   Ontdekken dat leren in verschillende contexten kan.

-   Fouten maken en herstellen, erover reflecteren en er veer-
krachtig mee omgaan.

-   Flexibel zijn, verschillende wegen naar een oplossing.

-   Leren omgaan met snelheid en toename van kennis, blij-
ven leren. Meester worden van het eigen leren – doseren. 
Doelgerichtheid in het leren: waarom. Interesses: openheid in 
het leren, nieuwsgierigheid, verwondering.

-   Leren is groeien. Proces- en resultaatgericht. Volharden, 
doorzetten.

-   Flexibel omgaan. Gebruik van kansen, aanbod, mogelijkheden, … 
Plukkend leren.

-   Strategie voor overdracht van eigen en andere leercompeten-
ties en kennis.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Geen kennisbeperking.

- Geen uniformiteit.

- Geen toetsgerichtheid (met het oog op testen – resultaat).
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leren als het hierover gaat?

-   Vertrekken vanuit de talenten, met een open mindset / growth 

mindset (Dweck)

-   Zelfredzaamheid moet in alle vakken zitten: juridisch (contrac-

ten ondertekenen). Iedereen krijgt een basis van economie, 

bankwezen. Zelfkennis: niet iedereen kan alles en op hetzelfde 

niveau.

-   Inzicht in hoe de maatschappij in elkaar zit => bewust maken. 

Inzicht in de drijvende krachten.

-   Verantwoordelijkheidszin.

-   Structuur en organisatie: voordelen van gestructureerd wer-

ken (checken en bijsturen is belangrijk). Werkplanning maken: 

op de werkvloer zelf en logisch plannen.

-   Stressbeheersing, welzijn.

-   Generieke werkattitudes: stiptheid, orde, discipline.

-   Zich willen blijven professionaliseren.

-   Omgaan met elkaar: hoe, gezag respecteren, collegialiteit.

-   Leren samenwerken: hoe leren samenwerken, conflicten leren 

hanteren. Proeven van verschillende rollen: leider, volger, 

planner, …

-   Communicatie: spreekvaardigheid.

-   Leren solliciteren en presenteren.

-   Sterke link met zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling.

Wat zouden volgens jullie de kinderen zeker niet moeten leren als 
het hierover gaat?

- Al dan niet ondernemen: hier was discussie over.

- Niet te beperkend werken.

‘Theorie versus praktijk: wat is het belang van stages en werkple-
kleren?’

-   Moet in elkaar overlopen.

-   Veel meer gaan kijken en proeven in bedrijven en organisaties: 

beroepen leren kennen.

-   Werkgevers sensibiliseren voor werkplekleren = kans en een 

investering.

-   Vanaf de kleuterschool beroepen leren kennen.

-   Oppassen met duaal leren.

-   Oppassen met de snelle selectie door bedrijven.

-   Digitale geletterdheid (front-end kennis, softwaregebruik).

-   IT (back-end kennis, hardware, programmeren) = computati-

oneel denken (DOEN, niet blokken). 50 % van de toekomstige 

jobs zullen hiermee te maken hebben. Men leert op die manier 

probleemoplossend denken aan + is tijdloos en zorgt voor een 

basis. Netwerken, apps, software en hoe die in elkaar zitten. Dit 

moet heel concreet voor BSO.

-   Zowel 1) mogelijkheden als 2) risico’s. Concreet bijvoorbeeld 

toestemming vragen om foto’s online te zetten. Veilige sociale 

contacten: wat geef je prijs, wanneer, hoe? Respect voor ande-

ren (online pesten). Wat is kinderporno? Vindbaarheid online 

– netwerk van informatie – impact. Het digitale landschap – 

bubble van informatie. Zie mediawijsheid.be.

-   Rekenblad, presentatie, tekstverwerking (niet per se 

Microsoft), beeldbewerking (beeld zal belangrijker worden 

door Google).

-   Reclame: kennis over manipulatie (link met persoonlijke ont-

wikkeling) + kritisch bekijken + zender. Kennis van SEO en SEA 

(zoekmachineoptimalisatie en zoekmachineadvertenties).

-   Herhaling + continuïteit + vanaf de lagere school.

-   De ‘hoe’ is hier wel heel belangrijk. En ook belangrijk is dat we 

het hier over (nieuwe) media in de ruime zin (moeten) hebben: 

wat informatie overbrengt. Dat verandert immers heel snel.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen angst inboezemen voor sociale media en gsm.

-   Dit mag evenmin afhangen van de kennis en de durf van de 
leerkracht.

-   Geen onderscheid tussen cyberpesten en pesten.

-   Geen taboes.

-   Geen knoppencursus.

-   Geen code, geen theorie. Wel ‘doen’!

-   Niet leren blind typen.

-   Geen tijdelijke trends.

‘Al doende leren? Hoe kunnen we omgaan met ICT en mediagelet-
terdheid het best aanleren?’

10. KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Besef, bewustzijn van eigen impact en van oorzaak en gevolgen.

-   Thema’s: cyclus vanwaar de dingen komen, voeding en ver-

spilling, klimaat (mens, energie, natuur), het verband tussen 

politieke, ecologische en sociale aspecten.

-   Duurzaamheid is niet enkel zorgen voor genoeg ‘resources’ 

maar ook voor een goede kwa-liteit van leven.

-   Competentiegericht: attitudes als kritisch kijken, verantwoor-

delijkheid opnemen (engagement doorgeven naar omgeving, 

ouders, thuis…), bewust kiezen, altijd in vraag stellen, in-no-

vatief zijn, intrinsieke motivatie, creatief denken, filosoferen 

(nadenken over vraagstukken, eventueel zonder oplossing, 

bijvoorbeeld wat is ‘eerlijk’), systeemdenken, …

-   EDO-competentie (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling).

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Geen opgelegde normen: niet met het vingertje, niet in regels 

gieten.

- Niet gesubsidieerd door bedrijven of belangengroepen.

‘Hoe ver kan je gaan in het evalueren op dit vlak en mag je daarbij 
het al dan niet duurzaam gedrag van leerlingen en scholieren in 
rekening brengen?’

- Ja: attitudes evalueren maar niet de normen die de leerkracht 
oplegt.

- Proces: attitudes evalueren via projecten, bijvoorbeeld zelf 
doelstellingen stellen.

11. PROFESSIONELE COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 

12. WETENSCHAPPELIJKE EN ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Kritisch en probleemoplossend denken.

-   Basiskennis logica en wiskunde (algebraïsch rekenen).

-   Basiskennis wetenschappelijke disciplines.

-   Wetenschappelijke redenering opbouwen.

-   Creativiteit in oplossingen zoeken.

-   Stapsgewijze van wetenschappelijke kennis tot inzicht komen.

-   Wetenschappelijke kennis kunnen toepassen.

-   Statistisch correct interpreteren van data. Kritisch zijn op het 

vlak van gegevens  / wetenschappen.

-   Wiskundige modellen.

-   Methoden om op te zoeken (zelfredzaamheid).

-   Gelijke basis voor iedereen.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Manueel complexe berekeningen maken (is overbodig gewor-

den door technologie).

- Geen encyclopedische kennis.

‘Wat zijn eigenlijk de meest geschikte vakken om wetenschappelijke 
en onderzoekscompe-tenties bij te brengen?’

Logica, wiskunde, fysica, chemie, biologie, informatica, program-

meren, technologische vakken, elektronica.

13. KENNIS VAN EN OMGAAN MET KUNST EN CULTUUR

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Ook andere culturen.

-   Verschillende domeinen, zo breed mogelijk (literatuur en de 
hele brede waaier van kunsten).

-   Persoonlijke ontwikkeling, empathie + gesprek.

-   Uitdrukken in een expressievorm.

-   Ervoor open stellen.

-   Kunst én cultuur.

-   Verbanden met andere vakgebieden.

-   Kunst is niet vrijblijvend => maatschappelijke context, dimensie.
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-   Grenzen leren verleggen door kunst.

-   ‘Eigen’ stem leren kennen.

-  Verdiepen van het traject / proces.

-  Ontwikkelen van creativiteit.

-  Kritisch leren denken.

-  Kunst = blik op de wereld.

-  Waarde van kunst leren (kunst en maatschappij).

-  Interpreteren.

-  Attitude begrijpen, openheid.

-  Openheid tot beleven in plaats van enkel genieten.

-  Leerlingen kennen de bouwstenen (taal) waaruit diverse kust-
vormen zijn opgebouwd.

-  Leerlingen kunnen aan de hand van kunst en cultuur reflecteren 
vanuit een brede maatschappelijke context.

-  Leerlingen kunnen zich in de taal van kunst uitdrukken (beeld-
taal, muziektaal, schrijftaal).

-  Leerlingen kunnen respect opbrengen voor andere kunst- en 
cultuuruitingen.

-  Leerlingen kunnen eigen ideeën vorm geven in een kunstvorm 
naar keuze.

-  Leerlingen leren kritisch te reflecteren over eigen kunstuitin-
gen en die van anderen.

-  Leerlingen kunnen kunst waarnemen en er betekenis aan geven.

-  Leerlingen gebruiken kunst en cultuur om de eigen horizon te 
verbreden.

-  Leerlingen kunnen rapporteren over het creatieve proces in 
een authentieke expressievorm.

-  Leerlingen kunnen onder elkaar filosoferen over kunst.

-  Leerlingen kunnen verbanden tussen actualiteit en kunst 
duiden.

-  Leerlingen kunnen verbanden leggen tussen kunst en andere 
domeinen.

- Leerlingen kunnen actief participeren aan de wereld van kunst 
en cultuur.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Niet alle kunstvormen.

-   Geen kennis, feiten, zuivere kunstgeschiedenis (zonder zin, 
zonder reflectie).

-   Genieten is te eenzijdig, te beperkt.

‘Hoe kunnen we voorkomen dat kunst- en cultuureducatie beperkt 
blijven tot een zeer speci-fiek segment van de leerlingenpopulatie?’

-   Geen punten! Leerlingen laten vertellen, duiden over.

-   Eigen creatie, kunstcreatie, cultuurcreatie.

De 2e ronde

Tijdens de tweede ronde gingen de aanwezigen aan een nieuwe 
tafel plaatsnemen, bij voorkeur omringd door andere mensen 
dan in de eerste ronde. Elke tafel kreeg tijdens het twee-de 
deel van de ‘Nacht’ dezelfde oefening ‘voorgeschoteld’. Ze 
hadden opnieuw een grote template voor zich liggen die dit 
keer een bord symboliseerde. En ze hadden daarnaast ook een 
set van 13 taartpunten of pizzastukken: eentje per cluster. De 
opdracht luidde: rangschik de clusters op het bord waarop 
slechts plaats is voor 10. De afgewezen clusters of taartpun-
ten kwamen dan logischerwijze terecht op  het restjesbord.

Bedoeling was dus om het relatieve belang van de verschillende 
clusters aan te geven. Welke moeten zeker in het nieuwe pak-
ket eindtermen? Welke zijn minder centraal of niet zo cruciaal 
en vooral waarom? De template bood de nodige plaats om 
voor elke taart- of pizzapunt de argumenten te noteren waar-
om deze tafel er al dan niet een groot belang aan toekent.

Moeten op het bord: 

TAFEL 1

-   Wetenschappen: belang voor maatschappij en toekomst.

-   Kunst en cultuur: creativiteit, creatief uitdrukken (ook voor kin-
deren die minder verbaal zijn). Inhoud en start voor zingeving. 
De omschrijving is te nauw.

-   Talen: troef voor Vlaanderen, belang van taal bij omgaan met 
elkaar + belang voor de arbeidsmarkt.

-   Duurzaamheid: bewustzijn rond beter omgaan met de pla-
neet, zorg voor de toekomst en tegenwicht bieden voor de 
consumptiemaatschappij en het zuivere nutsdenken. Risico op 
dogmatisch denken, vandaar belang van kritisch en problee-
moplossend denken.

-   Kritisch en probleemoplossend denken: breed toepasbaar, 
belangrijk in de context van de snel veranderende informatie-
maatschappij.
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-  ICT / nieuwe media: essentieel voor gelijke kansen in de sa-
menleving. Belang van inzicht en kritisch leren mee omgaan. 
Opletten: middel versus doel.

-   Leercompetenties: levenslang leren en belang voor de arbeid.

-   Levensbeschouwelijk: belang van ethisch onderbouwd hande-
len. Tolerantie, ontmoeting, dialoog, los van dogma’s. Jezelf in 
vraag stellen. 

-   Sociale competenties: basis om voor andere zaken op voort 
te bouwen. Beginpunt van alles: jezelf kennen en je sociale rol. 
Bepaalt mee de kwaliteit van je keuzen later. Belang van socia-
le interactie. Belang van het emotionele. Moeilijk meetbaar. 

TAFEL 2

Liggen prominent en voor het grijpen:

-   Kennis van ICT en nieuwe media: onderdeel van alle vakken. 
Basiscompetentie.

-   Duurzaamheid: onderdeel van alle vakken. Basiscompetentie.

-   Sociale competenties: onderdeel van alle vakken. 
Basiscompetentie.

-   Leercompetenties: onderdeel van alle vakken. 
Basiscompetentie.

-   Kritisch en probleemoplossend denken.

Liggen wat door en over elkaar, samen in het midden van het bord:

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: basis voor 
wetenschappelijke denken, leren onderzoeken, maatschappelij-
ke context, methoden dagelijks leven, wereld leren kennen.

-   Levensbeschouwing: filosofie en levensvragen.

-   Talen: communicatie in de praktijk, leren praten in talen, leren 
in talen.

-   Kunst en cultuur: positieve ontwikkeling. Leren bevorderen? 
Gelinkt aan andere clusters (restbord), onder andere zelfont-
wikkeling. Durf, uiten. Creativiteitstraining.

-   Politieke en maatschappelijke vraagstukken. Basis + kaders 
om een bredere kijk te ontwikkelen op de maatschappelijke 
tendensen en actualiteit.

  

TAFEL 3

-   ICT: de leerlingen moeten geletterd en wijs omgaan met media. 
Wat kan en wat niet (pesten). Ze moeten dus kritisch zijn.

-   Wetenschappelijke competenties: toepassen noodzakelijk. 
Kritisch onderzoeken.

-   Kritisch denken.

-   Duurzaamheid.

-   Sociale competenties: sleutel tot verdraagzame maatschappij.

-   Maatschappelijke: geschiedenis als referentiekader voor 

probleemoplossend denken en kritische persoon.

-   Zelfkennis + leercompetenties: basis van alles of persoonlijke 
ontwikkeling als gevolg van welbevinden.

-   Levensbeschouwing (en maatschappelijke competenties) 
maken debat mogelijk.

-   Talen (en communicatie). Kan ook via sociale competenties 
(discussie). Talen openen de wereld. Essentieel om elkaar te 
begrijpen. Esperanto.

TAFEL 4

-   Kunst als reflectie persoon / maatschappij. Out of the box.

-   Talen: basis van communicatie en identiteitsontwikkeling.

-   Leercompetenties: omdat de wereld verandert.

-   Sociale competenties: de basis van vele andere facetten. Hangt 
samen met professionele competenties.

-   Sociale en intermenselijke: we zijn op elkaar aangewezen, 
openstaan voor elkaar, leven met elkaar.

-   Zelfredzaamheid: functioneren in de maatschappij: persoonlijk, 
utilitair.

-   Duurzaamheid: transities begrijpen en mee naar oplossingen 
zoeken (gedrag + technologie).

-   Kritisch en probleemoplossend denken: in alle vakken, probleemop-
lossend vanuit 2 benaderingen (filosofisch en wetenschappelijk).

-   ICT en mediawijsheid: verwerven en analyseren van informatie 
via (nieuwe) media. Vaardigheid voor alle leerlingen. Basis voor 
computationeel denken. Toekomstgerichte vaardigheden.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: logica toepas-
sen, data interpreteren.

TAFEL 5

-   Duurzaamheid: het is vijf voor twaalf. Iedereen heeft impact, als 
we iedereen optellen.

-   Kritisch en probleemoplossend denken: leerlingen moeten leren 
problemen oplossen en informatie op haar waarde inschatten.

-   Sociale en intermenselijke competenties: nodig voor een goede 
samenleving waarin we kunnen samenleven.

-   Levensbeschouwing: idem als hierboven.

-   Politieke en maatschappelijke vraagstukken: in deze maatschap-
pij van diversiteit moet je voor jezelf kunnen uitmaken wat je 
visie is.

-   Leercompetenties: als je niet leert leren raak je niet verder na 
school.

-   ICT en nieuwe media: je kan er niet meer omheen. Je leert de 
wereld begrijpen via ICT en IT.

- Professionele competenties: een opleiding is niet van nut als je er 
achteraf geen job mee kan uitoefenen.
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- Zelfredzaamheid en zelfkennis: een fundament. Levenslang nodig. 
Zingevend. Creëert zelfstandigheid.

TAFEL 6

-   Duurzaamheid: langetermijnperspectief voor de aarde. 
Ontwikkelingssamenwerking. Interdependentie. We zijn afhanke-
lijk van elkaar.

-   ICT is taal van de toekomst. Problemen oplossen. Bron van 
kennis over de maatschappij.  Is eigenlijk een professionele en 
leercompetentie.

-   Probleemoplossend denken: originele ideeën bedenken. Iedereen 
wordt met problemen geconfronteerd.

-   Kunst en cultuur: troost en steun om met problemen om te gaan. 
Uitlaatklep voor creativiteit. Leren verder kijken dan je neus lang is.

-   Maatschappelijke vraagstukken om burgerzin te ontwikkelen. 
In het kader van deelname aan maatschappij en democratie. 
Tegengif tegen apathie.

-   Sociale competenties: leren omgaan met spanningen in de sa-
menleving. Hoort heel sterk samen met zelfkennis en persoon-
lijke ontwikkeling. Zelfkennis is de olijf op de pizza die ei-genlijk 
overal doorgaat. Je moet weten wie je bent. Belangrijke 
fase waarin je persoon gevormd wordt. Overlap met andere. 
Identiteitsontwikkeling bepaalt ook relaties met medemensen. 
Seksualiteit komt alleen op school aan bod.

-   Kennis en gebruik van talen omdat we met mensen met andere 
talen moeten communiceren. Taal is ook drager van cultuur. 
Talenkennis geeft een openheid naar de wereld en stimuleert om 
de wereld te ontdekken.

-   Leren leren om levenslang te blijven leren, met goesting. Leren 
moet een houding worden en een manier om meester te worden 
van je eigen leven. Het is wel een moeilijk te concretiseren doel.

-   Ethisch denken: door achtergrond kun je je eigen visie ontwikke-
len of antwoorden vinden op levensvragen. We zitten te vast in 
utilitair denken. Men kan ook leren denken voor de lol.

-   Onderzoekscompetenties en methodieken: voorbereiding op 
hoger onderwijs. Je creëert zo nieuwe kennis.

-   Zelfkennis: studiekeuzeproces. Gaat echt op individueel niveau.

TAFEL 7

-   Talen als middel om te communiceren, binnen één taal en tussen 
verschillende culturen. Talen als ondersteunend aspect om 
andere vaardigheden te ontwikkelen: leren, uiten van mening, 
emotie…

-   Kritisch en probleemoplossend denken: zowel in het persoonlijke 
leven als in een arbeidscontext is het noodzakelijk om proble-
men te kunnen oplossen, alleen en in team.

-   Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling: positieve mindset om 
met onderwijs te starten en verder aan de slag te gaan. De 

kansen bij jezelf leren kennen en benutten in het kader van een 
groter, positief geheel.

-   Sociale en interpersoonlijke competenties: noodzakelijk om te 
functioneren in samenleving met anderen, zowel persoonlijk als 
professioneel, steeds in relatie tot anderen.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: de basissteen 
om te kunnen handelen.

-   Maatschappelijke en politieke competenties. Om mee te kunnen 
bijdragen aan een betere maatschappij moeten we weten hoe ze 
in elkaar zit. Een belangrijke taak voor het geschiedenisonderwijs.

-   Praktische zaken maar niet overdrijven. Zelfredzaamheid: je weg 
vinden maar niet de kaart tekenen. Wel leren lezen.

-   Kunst en cultuur. Creativiteit: op een andere manier uiten. Geen 
esthetica.

-   Leercompetenties. Basis voor levenslang leren. Motivatie, 
durven falen. Zelfuiting. Basis voor professioneel leren binnen en 
buiten de school. Leergierigheid.

TAFEL 8 

TEACH WHAT YOU PREACH!

-   Talen: gebruik van talen is belangrijk.

-   Sociale competenties: tegenwicht voor het individualisme. Terug 
expliciet maken.

-   Levensbeschouwelijke vraagstukken: maatschappij gebaseerd op 
waarden en normen.

-   Kunst en cultuur: nadruk op creëren en beschouwen. Ruime 
creativiteit.

-   Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling: wie ben ik, zicht op 
talenten. Fouten mogen maken. Ik en de relatie tot de andere. 
John Hattie: inzicht op het eigen leerproces is het belangrijkste 
voor het leren.

-   Zelfredzaamheid en praktische competenties: niet te gedetail-
leerd. 2 pijlers: zelfredzaamheid is de basis en zo komen tot 
praktische competenties.

-   Kritisch en probleemoplossend denken: om aspecten die we niet 
geleerd hebben toch op te lossen. We komen er zeer vaak op 
terug. Veel aspecten van andere clusters vallen hier onder.

-   Duurzaamheid: als we zo voort doen dan hebben we geen wereld 
meer.

-   Politieke en maatschappelijke vraagstukken: tweerichtingsverkeer. 
Niet alleen: ‘gedraag u!’ maar ook waarom moeten we dit doen?

- Leercompetenties: hoge tempo van de veranderingen. Daarom 
levenslang leren. Snel veranderende maatschappij.

TAFEL 8

-   Leercompetenties: levenslang leren, zelfregulatie is essentieel 

in een veranderende maatschappij.

-   Zelfkennis zit in alles. Basisvoorwaarde om te leren. Wat is mijn 
talent? Moet ook expliciet aan bod komen. Belangrijk om je goed 
te voelen in je vel. Helpen om juiste keuzen te maken, bijvoor-
beeld studiekeuze, jobkeuze.

-   Kunst en cultuur: leerlingen leren waarnemen, verbeelden, cre-
eren. Stimuleert empathisch zijn, kritisch zijn, blik op maatschap-
pij. Kunst verbindt.

-   Talen: om iets te begrijpen moet je je in taal kunnen uitdrukken. 
Is instrument om te leren. Kennen (juist gebruik) en kunnen. Niet 
vooral mondeling.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: tot nieuwe 
inzichten komen, vooruitgang, verbanden leggen, analyse zorgt 
voor gefundeerde vernieuwing. 

-   Levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken in een mondiale 
wereld essentieel. Belang van macroperspectief. Keuzes als 
maatschappij.

-   Politieke en maatschappelijke hangen samen met levensbe-
schouwelijke. Deze laatste zijn persoonlijker. De eerstgenoemde 
hebben een neutralere insteek .

-   Kritisch en probleemoplossend denken: we zullen vooral nieuwe 
problemen tegenkomen. Zit ook in leercompetenties en heeft 
een link met duurzaamheid.

Mogen bij de restjes

TAFEL 1
-   Professionele competenties: moeilijk om voor alle jobs voor te 

bereiden. Leercompetenties zijn belangrijker en dienen hetzelf-
de doel.

-   Zelfredzaamheid is een te grote vraag aan het onderwijs en valt 
eerder onder de opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders. 
Er is wel een aspect gelijke kansen, bijvoorbeeld dactylo.

-   Politieke en maatschappelijke vraagstukken: risico voor 
beïnvloeding, kleuring, Kritisch en probleemoplossend denken 
vervult dit beter. Kennis over politiek en brede plaatje kennen.

TAFEL 2

-   Professionele competenties: (niet realistisch).

-   Zelfredzaamheid.

-   Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling.

TAFEL 3

-   Professionele competenties kunnen onder andere clusters 
vallen. Mag ook generiek zijn: op tijd komen, etc. Maar komt in 
andere clusters aan bod. Mag dus weg. Professionele competen-
ties moet een einddoel zijn.

-   Zelfredzaamheid kan ook vallen onder andere clusters: persoon-
lijke ontwikkeling. Voor de praktische competenties kijken we 
eerder naar de opvoeding thuis.

-   Zijn kunst en cultuur niet eerder iets voor de vrije tijd? Discussie.

TAFEL 4

-   Zeer veel links en overlapping. De toekomst verandert heel snel. We 
moeten ze leren open staan voor en omgaan met veranderingen.

-   Zelfkennis is geen eindterm maar wel een taak van de school: 
talentgerichte benadering. Zelfkennis en persoonlijke ontwik-
keling zijn de basis van waaruit alle andere thema’s vloei-en. 
Maatschappij: geen kudderegime. Vanuit individu.

TAFEL 5

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: geen basiscom-
petentie. Is niet voor iedereen mogelijk om deze te behalen.

-   Kunst is niet voor iedereen

-   Je kan goed leven zonder taal. 

SPIJTIG!

TAFEL 6

-   Zelfredzaamheid eerder niet: je kunt niet alles in het onderwijs 
steken.

-   Professionele competenties.

TAFEL 7

Wel belangrijk maar zitten al in andere clusters:

- Levensbeschouwing zit al in maatschappelijke en politieke com-
petenties en in intermenselijk.

-   Professionele competenties zitten in leercompetenties (smaller).

-   ICT en media zitten in wetenschappelijke en onderzoekscom-
petenties.

TAFEL 8
-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties. Discussie 

over statistiek.

-   Media en ICT: wel kritisch ermee leren omgaan. Is nog discussie rond.

-   Professionele competenties zitten in 1, 2 en 3.

TAFEL 9
-   Professionele competenties: de lading wordt gedekt door 

leercompetenties. Is tijdsgebonden terwijl leercompetenties 
duurzamer zijn.

-   Duurzaamheid zit vooral in wetenschappelijke, kritische, 
ethische competenties en in probleemoplossend denken. Wel 
belangrijk als thema.

-   Zelfredzaamheid: zie leercompetenties, persoonlijke ontwikkeling…
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Nachten van het Onderwijs
Leuven, 
Hogeschool UCLL,
29 april 2016

De 5 Nachten van het Onderwijs in 
het geheel van de campagne Van 
LeRensbelang

Situering van de Nachten

Onderwijs is een zaak van iedereen. Daarom geeft de Vlaamse 
overheid dit voorjaar zoveel mogelijk mensen en organisaties 
de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening 
van de eindtermen. Het debat is opgebouwd uit verschillende 
bouwstenen: de 50 dagen van het Onderwijs, 5 provinciale 
Nachten, een Onderwijsfestival en een reeks workshops in het 
Vlaams Parlement. 

De 50 dagen van het Onderwijs

Tussen 1 februari en 23 maart organiseerden Levuur en partners 
op de website www.onsonderwijs.be een eerste gedeelte van 
het brede maatschappelijke debat. Het debat werd zowel online 
als fysiek, overal in Vlaanderen gevoerd. Iedereen kon hieraan 
deelne-men, na registratie op het platform. Ook op Twitter en op 
Facebook postten duizenden geïnteresseerden hun mening over 
de #eindtermen. Anderen organiseerden zelf een debat met hun 
achterban, collega’s, vrienden, reageerden op ideeën van andere 
deelnemers, deelden hun favoriete voorstellen ... Dit gedeelte is 
afgesloten, maar de resultaten blijven toegankelijk via de website 
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ons-onderwijs. Levuur bracht ze 
ook samen in een tussentijdse analyse. Deze vormde de basis voor 
de 5 Nachten van het Onderwijs die plaatsvonden in de tweede 
helft van april, eentje in elke provincie. 

De 5 Nachten van het Onderwijs

Elke Nacht of avond startte met de presentatie van de resul-
taten uit de 50 dagen van het onderwijs. Daarna volgde bij 
wijze van inleiding op de ‘Nacht’ telkens een reflectie door een 
externe spreker uit de academische wereld. Ook namen hier 
op elk van de Nachten één of twee van de leden van ‘De 10’ het 
woord. Zij zijn een groepje scholieren, de Ambassadeurs van de 
campagne ‘Van LeRensbelang’ binnen de scholen, die van nabij 
het maatschappelijke debat over de eindtermen volgen en mee 

sturen, daarin begeleid door de Vlaamse Scholierenkoepel.

Divers samengestelde groepen van deelnemers (ouders/burgers, 
scholieren, leerkrachten, maatschappelijke stakeholders ... ) 
kregen op de Nachten de voorlopige resultaten voorgelegd om 
verder uit te diepen.

In een eerste ronde lag op elke tafel een van de clusters (zie ver-
der) ter bespreking, met de bedoeling om de resultaten scher-
per te krijgen. De centrale vragen daarbij waren: Wat is binnen 
elk van de clusters de échte fundamentele bagage die iedereen 
moet meekrijgen? Wat misschien niet? Welke kwesties moeten 
verder besproken en bediscussieerd worden?

De bedoeling van de tweede ronde was om meer reliëf aan te 
brengen. Wat is prioritair in het geheel van deze clusters, en wat 
misschien toch iets minder? En vooral waarom of waarom niet?

Het Onderwijsfestival

Op vrijdag 13 mei 2016 werd het maatschappelijke debat gevoerd 
in het hart van onze democratie, het Vlaams Parlement. Alle 
betrokken stakeholders, ouders, onderwijsmensen, scholieren 
en parlementariërs gingen er met elkaar in gesprek tijdens een 
interactief Onderwijsfestival met allerhande werkvormen en 
een uitgebreid en heel divers programma.
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bril kunnen en durven kijken en daarbij hun creativiteit inzetten om 
innovatief en oplossingsgericht met de uitdagingen van vandaag 
en morgen om te gaan.

•    Kritisch denken, • out-of-the-box denken, • probleemoplossend 
denken, • leren argumenteren en debatteren, • toekomstvisie.

6 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN  
MAATSCHAP  PELIJKE VRAAGSTUKKEN

Burgerzin/burgerschap wordt verstaan als weten hoe zich te ge-
dragen als ‘goede’, geëngageerde burgers die elkaar ook helpen, 
naast het hebben van inzicht in de maatschappelijke, economi-
sche, politieke en mondiale context waarin we leven.

•    Maatschappelijke vorming, • burgerzin/burgerschap, • wereldken-
nis/mondiaal bewustzijn, • politieke vorming, • historisch inzicht, • 
mensenrechten, • economie, • rechten en plichten.

7 – LEERCOMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten over de attitudes, vaardigheden en 
kennis beschikken om (zelfstandig) te kunnen en willen bijleren. Ze 
hebben breed leren leren (met aandacht voor de volledige ont-
wikkeling). Ze werden geprikkeld om een nieuwsgierige houding te 
verwerven en leggen een uitgesproken zin (goesting) aan de dag 
om levenslang te leren.

•     Leren leren, • levenslang leren, • nieuwsgierigheid,  
• levensbreed leren.

8 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE EN 
ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Het leren kennen en leren omgaan met levensbeschouwelijke en 
ethische vraagstukken houdt niet alleen in dat jongeren op school 
verschillende wereldreligies en levensbeschouwingen leren 
kennen, maar ook dat ze leren filosoferen en ethisch denken. Ook 
leren ken-nen van en leren omgaan met normen en waarden, 
wetten en regels en rechten en plichten en meer specifiek de 
mensenrechten zijn van leRensbelang.

•    Filosofie, • godsdienst(en)/levensbeschouwingen, • ethisch denken, 
• normen en waarden.

9 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN (NIEUWE) MEDIA

Jongeren zijn ICT-vaardig en mediawijs. Ze kunnen werken met 
ICT en hebben eventueel zelfs een basiskennis van program-
meren. Daarnaast kunnen ze kritisch (mediawijs) omgaan met 
allerhande nieuwe en minder nieuwe media. Gezien het belang 
van beelden in onze maatschappij is het relevant om ook te 
leren communiceren met beelden en om beelden te kunnen 
interpreteren.

•   Mediawijsheid, • ICT, • programmeren, • beeldgeletterdheid.

10 – KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Jongeren beschikken over kennis van de fysieke wereld en weten 
hoe er zorgzaam mee om te gaan. Ze zien het belang in van duur-
zaamheid, op grond van hun kennis van onze planeet/de aarde als 
natuurlijk ‘systeem’. En ze hebben ook voeling met de natuur.

•   Duurzaamheid, • aardrijkskunde, • natuureducatie, • bewust 
consumeren.

11 – PROFESSIONELE COMPETENTIES

Jongeren moeten niet alleen de vaardigheden verwerven die ver-
eist zijn voor de uitoefening van een specifiek vak of beroep. Ze 
moeten ook meer in het algemeen voorbereid zijn op hun latere 
job en een aantal professionele of arbeidsgerichte competen-
ties ontwikkelen, zoals samenwerken, flexibiliteit, ambitie ...

•   Arbeidsmarkt, • samenwerken, • ondernemerschap, • projectma-
tig werken, • ambitie, • flexibiliteit, • leiding geven, • vergader-
technieken.

12 - Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

Ontwikkelen van (wetenschappelijke) inzichten en verbanden 
kunnen zien en leggen. Door kennis te combineren tot een 
nieuwe, ‘hogere’ vorm van kennis komen. Kinderen en jonge-
ren moeten hiertoe ook de juiste onderzoekscompetenties 
en methodieken aanleren. Belangrijk hierbij zijn wiskunde en 
statistiek en het integraal benaderen van wetenschappen, 
technologie, engineering en wiskunde (STEM).

•   Onderzoekscompetenties, • holistisch denken/verbanden 
leggen, • logisch redeneren, • STEM, • wiskunde, • statistische 
geletterdheid.
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Workshops in het Vlaams Parlement

Tot slot vinden in de schoot van de Commissie Onderwijs van het 
Vlaams Parlement nog een reeks workshops plaats over een 
aantal centrale resultaten van dit debat. Na de zomervakantie 
denken  Parlementsleden samen met stakeholders en experts 
na over de consequenties van het maatschappelijke debat. Die 
gesprekken vormen de aanloop voor het verdere parlementai-
re en politieke werk rond de eindtermen in het najaar van 2016.

Het traject van de Vlaamse Scholierenkoepel

Een speciale plaats in dit proces is weggelegd voor de scholieren. 
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) verzamelde op 26 februari 
in het Vlaams Parlement 50 leerlingenduo’s van 50 verschil-
lende Vlaamse scholen voor de ‘Dag van de 100’. Zo bereidden 
ze zich voor om in de daaropvolgende weken in hun scholen, 
met zoveel mogelijk leerlingen, in gesprek te gaan over hun 
verwachtingen over de inhoud van het basis- en secundair 
onderwijs van de toekomst. Daarnaast werd een groepje 
gevormd van 10 jongeren die als het ware het gezicht vormen 
van de campagne van de VSK. Na de paasvakantie nodigde de 
VSK de politici ook uit op een ‘reality check’: een dagje terug 
naar school om opnieuw aan den lijve te ondervinden hoe het 
er vandaag in de Vlaamse scholen aan toe gaat.

De resultaten van de 50 dagen 

De talrijke bijdragen die de vele geïnteresseerden via allerhan-
de wegen aan het debat hebben geleverd werden allemaal 
geanalyseerd.

Elk van de ingediende voorstellen kreeg op basis daarvan een 
of meer codes en die codes werden naderhand thematisch bij 
elkaar gebracht in 13 clusters waarmee de deelnemers aan de 
Nachten aan de slag gingen.

 
De	  50	  dagen	  in	  enkele	  cijfers	  
	  

•	  19.000	  actieve	  bezoekers	  

•	  2.270	  geregistreerde	  bezoekers	  en	  169	  organisaties	  	  

•	  884	  unieke	  bijdragen,	  meer	  dan	  800	  reacties	  en	  4710	  likes	  

•	  945	  twitteraars	  en	  meer	  dan	  2500	  tweets	  

•	  meer	  dan	  70	  persartikels	  en	  TV-‐	  en	  radioreportages	  

•	  meer	  dan	  150	  debatten	  te	  lande	  (10	  -‐	  250	  deelnemers)	  

	  

Wie?	  

•	  Meer	  dan	  6/10	  vrouwen	  

•	  1/3	  heeft	  schoolgaande	  kinderen	  

•	  Bijna	  4/10	  professioneel	  actief	  in	  onderwijs,	  25	  %	  leerkrachten,	  
15	  %	  leerlingen	  SO	  

•	  Tussen	  16	  en	  76	  jaar	  

	  

De dertien clusters die voorliggen zijn:

1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Kinderen en jongeren moeten zich ontwikkelen tot evenwichtige, 

veerkrachtige, gezonde en zelfbewuste mensen die zichzelf 
kennen en zo goede keuzes kunnen maken. Ze zullen zich niet 
laten tegenhouden door een tegenvaller maar vol zelfvertrou-
wen hun pad blijven gaan.

•   Zelfkennis, • psychische weerbaarheid, • assertiviteit, • zelf-
standigheid, • verantwoorde-lijkheidszin, • motivatie, • sport, • 
doorzettingsvermogen, • verslavingspreventie, • omgaan met 
stress, • bewustzijn identiteit.

2 – SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het leren kennen 
van en kunnen omgaan met diversiteit (in de breedst mogelij-
ke definitie). Ook respectvol omgaan met andere mensen en 
andere meningen.

•   Diversiteit, • sociale vaardigheden, • communicatieve vaardig-
heden, • omgaan met andere meningen, • respect medemens, 
• emotionele intelligentie, • empathie, • omgangsvormen, • 
seksuele opvoeding, • voorbereiding op ouderschap, • omgaan 
met de dood.

3- ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten voorbereid worden om op eigen 
benen te staan en moeten daarvoor een en ander weten en 
kunnen. Zelfredzaamheid omvat een waaier een praktische, 
financiële en juridische kennis maar ook andere aspecten van 
levensvaardigheden zoals leren gezond te leven, EHBO, veilig-
heid en verkeer ... 

•   Financiële geletterdheid, • gezondheid, • levensvaardigheden, 
• EHBO, • zelfredzaamheid, • verkeersdeelname, • juridische 
geletterdheid, • voeding, • praktische vaardigheden, • dacty-
lo, • NAVO-alfabet, • basisbeginselen van het opvoeden van 
kinderen.

4 – KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Kennis en gebruik van moderne talen en dan voornamelijk 
Nederlands, Frans en Engels. Twee aspecten staan hier (gedeel-
telijk) tegenover elkaar: enerzijds het belang van communicatie en 
het vlot kunnen gebruiken (vooral mondeling) van talen, ander-
zijds het belang van inzicht en ‘taaltheorie’.

•   Nederlands, • Frans, • taalpraktijk, • Engels, • moderne talen, • 
Esperanto, • taaltheorie, • Duits, • dode talen, • spelling, • gebaren-
taal.

5 – KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

Kritisch, out-of-the-box en probleemoplossend denken betekenen 
dat jongeren niet alles zomaar aannemen, maar met een kritische 
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De eerste ronde

In Leuven gingen per tafel een tiental mensen in gesprek rond 
een bepaalde cluster. Voor elk van de dertien clusters lagen 
drie vragen voor. De eerste twee vragen peilden naar wat 
kin-deren en jongeren volgens de deelnemers concreet moe-
ten leren over de cluster. De vragen ‘Wat wel?’ en ‘Wat zeker 
niet?’ waren voor elk van de clusters dezelfde. De derde vraag 
ging telkens dieper in op een bepaald aspect van de specifieke 
cluster.

Wat volgt is de letterlijke weergave van wat aan de verschillende 
tafels op de templates is genoteerd 

1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING  
IN RELATIE MET DE ANDERE!!

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Creativiteit: beeldend, lay-out, dingen op een nieuwe manier 

leren combineren en uiten.

- Creativiteit in communicatie.

- Communiceren vanuit je eigen gevoelens en behoeften, met 

respect voor anderen.

- Contact maken met eigen behoeften en gevoelens.

- Leren omgaan met anderen, daarvoor moet je ook leren om-

gaan met jezelf.

- Grenzen aangeven, bijvoorbeeld ‘laat mij nu efkes gerust’.

- Leren omgaan met verschillen, elkaars sterktes zien, aanpassen 

aan verschillende personen.

- Basispsychologie: gedragstypes en psychologische modellen, 

niet alleen de kennis, maar het ook aan den lijve ondervinden.

- Omgaan met stress, falen, fouten maken (kansen blijven geven).

- Yoga, meditatie, mindfulness, weerbaarheid (rots en water).

- Leren kiezen en je bewust zijn van je eigen talenten en passies.

- Echt actief luisteren en spreken.

- Omgaan met conflicten in de klas.

- Wie ben ik?

- Growth mindset.

- Verantwoordelijkheid.

- Diverse standpunten.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-  Niet braaf en volgzaam zijn in de klas.

-  Niet te veel sturing, pampering, betutteling. Dan kan het leer-

proces naar zelfstandigheid niet slagen.

-  Talenten niet koppelen aan vakken.

-  Niet alleen theorie.

-  Geen taboes.

‘Mens sana in corpore sano: ook op school? Waarom wel of niet.’

-  Heel belangrijk.

-  LO uitbreiden naar beweging en niet alleen sport. De nadruk 

mag niet liggen op prestaties en punten.

-  Beweging als werkvorm.

2. SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Door weten, ervaren, voelen (= hoe) kan je dit leren (= wat). 

- Zeer moeilijk meetbaar.

- (Empathisch) leren luisteren naar anderen. Echt luisteren.

- Referentiekader? Mensenrechten, kinderrechtenverdrag, IVRPH 

(rechten van personen met een handicap) … Kennen, kunnen 

toepassen, inzetten.

- Respect als woord (respect voor mens, dier, natuur… betekenis 

kunnen geven) en als competentie: zich kunnen uiten, weten dat 

respect verschillende invullingen kan hebben.

- Diversiteit in de brede zin: (arbeids)handicap, taal, multicultura-

liteit, superdiversiteit… (niet te clichématig invullen).

- Kruispuntdenken (jongeren interesseren).

- CIMIC (Centrum voor intercultureel management en internatio-

nale communicatie): culturele flexibiliteit, culturele reflexiviteit, 

zelfkennis, conflicthantering, veerkracht, ontvanke-lijkheid, 

multiperspectivisme.

- Kunnen complimenteren.

- De anderen leren kennen.

- Beleefdheidsvormen.

- Praten en luisteren.

- Met elkaar in contact komen.

- Systeemdenken: oorzaak – gevolg.

- Creatief denken.
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13 – Kennis van en omgaan met kunst

Jongeren moeten kunst en cultuur leren kennen en ervan kunnen 
genieten.

•   Kunst- en cultuurbeschouwing, •  Muziek.

Ruth Wouters: 
 ‘Eindtermen, verleden, heden en toekomst’

Ruth Wouters is als Onderwijskundige verbonden aan de Bachelor 
Secundair Onderwijs van Hogeschool UCLL en aan de eenheid 
Onderwijseffectiviteit en -evaluatie van de Faculteit  
Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (KULeuven).

Ruth Wouters hangt haar reflectie op aan drie tijdsmomenten: 
verleden, heden en toekomst.

Ze begint met een anekdote uit het verleden. Joseph Schwab 
confronteerde jaren geleden een volle aula van onderwijson-
derzoekers en curriculumexperts met de toch wel confron-
te-rende stelling dat alles wat tot dan toe rond curriculum 
was gepresteerd als achterhaald moest worden beschouwd 
en door iets nieuws moest worden vervangen. Elke leerling 
is immers zo veel complexer dan wat we met gelijk welke 
doelstellingen kunnen vatten. Wat moest er, volgens Schwab, 
in de plaats komen? Delibereren met een ‘panel’, waarin naast 
de leraren, ook leerlingen, vakdeskundigen en vertegenwoor-
digers uit de ruime samenleving zetelen. Eigenlijk wat de 
deelnemers aan deze Nacht van het onderwijs ook doen, merkt 
Ruth Wouters op.

Op naar het heden dan maar, vervolgt Wouters, en naar de vraag 
waarin de legitimiteit schuilt van wat hier vanavond gebeurt. 
Doet deze zaal straks haar zeg vanwege de macht van het 
getal? Schuift zij die clusters naar voren die het meeste ge-
wicht kregen? Duidelijk niet. In het online debat hebben zich 31 
esperantisten gemengd, tegenover slechts 15 deelnemers die 
pleitten voor Duits. Tien vonden dactylo belangrijk, misschien 
zelfs uit belanghebbende ondernemingen, en evenveel mensen 
vonden voorbereiding op ouderschap een terechte eindterm. 
Ook dat zijn er meer dan diegenen die wiskunde naar voor 
haalden. Zal wiskunde daarom aan belang moeten inboeten? 
Zeer zeker niet.

Komt de legitimiteit hier dan misschien voort uit de represen-
tativiteit? Weerspiegelt het publiek van deze ‘Nachten’ qua 
leeftijd, gender, beroepsbezigheid, enz. de samenleving? Ook 
al niet.

Dat rond alle tafels alleen maar experts aan het woord zullen 
komen, laat staan de experts op al die verschillende terreinen 
die hier via de clusters ter bespreking liggen, is al evenmin het 
geval.

En toch zijn ‘Nachten’ als deze volgens Ruth Wouters legitiem. 
Dit heeft alles te maken met het engagement van de aan-
wezigen, met de tijd die zij in de discussie steken, op een vrije 
vrijdagavond nog wel. En met de argumenten die ze naar voor 

zullen schuiven voor wat er volgens hen (al dan niet) écht toe 
doet. Een tweede aspect van de legitimiteit van deze oe-fening 
heeft te maken met de transparantie die opdrachtgever en 
uitvoerder hanteren met betrekking tot methode, analyse en 
rapportering.

Vandaag is in de vriendenkring van Ruth Wouters nog een baby 
geboren. En dat brengt haar bij de toekomst. Wat zal de kleine 
Amin in 2034 allemaal moeten kennen en kunnen? Dat is vrij 
vertaald de vraag die vanavond en op de vier eerdere Nachten 
van het Onderwijs voorlag. Dertien clusters is veel. Vandaar de 
vraag om ook wat prioriteiten aan te brengen. Ruth Wouters 
stelt voor om dat met goede argumenten te doen. Een kwestie 
van legitimiteit!

Aanmoedigingen door Seppe, lid van ‘de 10’

Seppe De Pauw van ‘De 10’ heeft, samen met zijn collega-ambas-
sadeurs van Onsonderwijs.be en de Vlaamse Scholierenkoepel, 
langs allerhande wegen al zoveel medeleerlingen aan het 
woord gelaten dat hij de tel kwijt is. Op zijn eigen school is hij 
ook met 180 leerlingen in gesprek gegaan en over de conclu-
sies daarvan wilde hij wel een en ander kwijt.

Leerlingen willen om te beginnen niet meer in hokjes gestopt 
worden, weet Seppe. Ze willen voorbij de eigen godsdienst kij-
ken naar de ruime wereld. Ze willen geen wereldbeschouwing 
meer gedicteerd worden die hen zegt hoe ze moeten leven. Ze 
willen democratische burgers worden. Vandaar de duidelijke 
noodzaak voor iedereen om een minimale kennis te hebben van 
‘het systeem’.

Taal vinden leerlingen wél belangrijk, heeft Seppe ervaren, in 
tegenstelling tot wat men wel eens denkt. Wel stellen ze voor 
om de focus te verleggen: geen taal om de taal maar taal als 
de sleutel tot communicatie en communicatie als de sleutel 
tot cultuur. Wat leerlingen graag willen leren, is vergaderin-
gen leiden, presentaties geven en andere vormen van toe-
gepast taalgebruik ... En ook vreemde talen, want leerlingen 
studeren tegenwoordig niet per se verder in eigen land.
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- Mondeling communiceren via echt taalbad (bijvoorbeeld in een 
ander land), gesprek met native speaker.

- Schriftelijk: eenvoudige teksten, e-mail zonder fouten, essentie 
uit tekst halen, taalregisters beheersen.

- Lezen: krant (bijvoorbeeld Metro).

- Mondeling en schriftelijk communiceren in verschillende talen 
rond professionele context.

- Individueel leestraject.

- Luisteren: elke leerling moet een Franse en Engelse film kunnen 
begrijpen. Essentie uit een anderstalig gesprek halen.

- Taalcorrectie mag ook in andere vakken.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Niet verplichten om boeken te lezen.

- Geen literatuur en poëzie.

- Geen wetenschappelijke literatuur.

- Geen informele taal.

‘Het leren spreken en gebruiken van een taal (taalpraktijk) versus 
het aanleren van spelling- en grammaticaregels (taaltheorie). 
Wetende dat het één niet zonder het andere kan, waar moet 
volgens jullie het meeste nadruk op liggen? Waarom?

- Spreken, voldoende ondersteund door theorie.

 5. KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Diversiteit aan thema’s aanreiken.

- Data kunnen verwerken met een kritische blik. Bij een kranten-
artikel de bronnen in vraag kunnen stellen.

- Kritisch kijken, leren argumenteren, nuanceren. Waarom?

- Aandacht voor dit thema in alle vakken.

- Bewust worden van je eigen waarden, je kunnen verplaatsen in 
de ander, leren luisteren, gespreksvaardigheden.

- Constructief, oprecht geïnteresseerd.

- Filosoferen.

- Zelf info opzoeken, begrijpen, onderzoek doen, brainstormen, 
afwegen, verbanden zien, conclusies trekken. Weten dat 
verschillende oplossingen en standpunten mogelijk zijn. Kunnen 
reflecteren over het afgelegde proces.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Niet als een vak geven.

- Niet vrijblijvend ventileren en niets mee doen.

-  Geen voorgekauwde, pasklare oplossingen. 

-  Niet top-down.

-  Geen focus op het individuele.

-  Niet alleen kennisoverdracht.

-  Niet competitief.

-  Niet te snel oordelen.

‘Wat zijn eigenlijk de meest geschikte vakken om kritisch en pro-
bleemoplossend denken te stimuleren en aan te leren?’

-  Eerder vakoverschrijdend dan vakken.

-  STEM-vakken lenen zich daartoe maar het moet daar zeker niet 
toe beperkt blijven.

-  Ook participatie in het schoolgebeuren is belangrijk.

6. KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN  
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

Onderzoek (ICCS) toont aan dat democratische grondhouding 
slecht is in vergelijking met andere Europese 14-jarigen. Is heel 
verschillend van school tot school. Is er heel weinig in huidige 
(SO) onderwijs. Aparte plek in curriculum. Overkoepelende en 
basiscompetentie. Minder leerplandoelstellingen.

-   Kritische zin. Leerlingen kunnen kritisch staan ten opzichte van 
heersende discoursen.

-   Aims of education: kinderrechtenverdrag. Leerlingen zijn zich 
bewust van kinderrechten en mensenrechten, dichtbij en veraf.

-   Leerlingen tonen empathie ten opzichte van mensen met een 
fundamenteel verschillende achtergrond.

-   Leerlingen zijn zich bewust van hun meervoudige identiteit. 
Multiperspectiviteit.

-   Leerlingen kunnen zich levenslang engageren voor maatschap-
pelijke doelen.

-   Leerlingen koesteren duurzaamheid in hun dagelijkse leven.

-   Leerlingen hebben een interculturele instelling / communicatie.

-   Leerlingen hebben oog voor verschil / diversiteit.

-   Leerlingen zijn mobiliseerbaar, betrokken op maatschappelijke 
thema’s.

-   Leerlingen kennen democratische politieke, sociale, econo-
mische stelsels en instellingen, concepten, begripsvorming 
(rijk en genuanceerd taalgebruik) (mondiaal, breder geheel, 
wereldgeschiedenis).

-   Leerlingen kunnen een overwogen stem uitbrengen.

-   Leerlingen hebben inzicht in maatschappelijke thema’s, kunnen 
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- Interesse tonen.

- Sociale media.

- Ik-boodschappen.

- Conflicthantering.

- Moet dit een vak zijn? Of moet het onderwijs veel projectmati-

ger werken?

- Noodzaak van een sociale mix, ook op school. Openheid in 

inschrijvingsbeleid van een school…

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat? 

- Niet puur illustreren. Het gaat niet om louter opsomming.

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot ande-
re actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

- Specifieke workshops.

- Projecten met leeftijdsgenoten. Traject in plaats van situatie 
van het moment. Systematiek in opbouw.

3. ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Verkiezingen en hoe stemmen. Programma’s van de politieke 
partijen.

- Documenten invullen: belastingformulier.

- Verzekeringen.

- Banken: bijvoorbeeld lening afsluiten, vragen die men zich moet 
stellen om niet voor ver-rassingen te komen.

- Manieren van betalen: risico’s, waar moet ik op letten?

- Huis kopen, huren, contracten.

- Budgetbeheer, bijvoorbeeld leren omgaan met een kredietkaart, 
hoe sparen, financieel langetermijndenken.

- Omgaan met tegenslagen (financieel en andere, ziekte, onge-
val). Waar kan ik hulp vinden?

- Eigen bedrijf starten, hoe, boekhouding, welke stappen, basis 
van bedrijfsbeheer.

- Gezin organiseren (als minionderneming).

- Ondernemingszin met betrekking tot project.

- Huishouden: kleren wassen, winkelen (merken of niet), produc-
ten, hygiëne en gezondheid.

- Kleine herstellingen: fiets, kleding.

- Autorijden (minderheidsstandpunt). Op school of niet? Anders 
te duur. Als keuzevak.

- Veiligheid, brandveiligheid (brandblusser gebruiken), verkeers-
veiligheid.

- EHBO (reanimeren, opfrissing van EHBO-cursussen om up-to-
date te blijven).

- Leren plannen (korte termijn): werk, school, hobby’s, gezin com-
bineren, prioriteiten kun-nen stellen, kunnen relativeren.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Wiskunde: soms te veel in sommige richtingen (ASO). 
Uitbreiding als keuzevak. Praktischer aanbrengen, zodat je weet 
waarom je dit leert.

- Zwemmen niet in SO, wel sport.

- Sport en bewegen wel maar geen toestelturnen. Sportdagen 
met veel keuze, ruim aanbod, maar niet voor punten.

- Voorbereiden op ouderschap niet in het onderwijs.

- ICT kan vakoverschrijdend maar geen apart vak. Wel taal via 
internet of budgetbeheer via pc. Wel basis van Excel, in Google 
werken, mediawijsheid (omgaan met Facebook).

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot ande-
re actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

- Koken: gezinstaak, of anders keuzevak op school.

- Autorijden: idem. Voor sommigen anders te duur. Zelf beslissen 
wanneer. Kan ook door de werkgever.

- Ouderschap: eerder voor Kind & Gezin.

4. KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Het belangrijkste is de mondelinge communicatie, minimaal 
in 2 talen: Nederlands en En-gels of Frans (2e landstaal). 
Keuzetalen Arabisch, Duits, Spaans.

- Praktijkgericht werken, vakken in een andere taal (CLIL).

- Ambitieus (vreemde)talenbeleid voor alle leerlingen. 

- Basis van grammatica, signaalwoorden, … en basiswoordenschat 
(juridisch, financieel ... functioneel richting zelfredzaamheid).
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erover in dialoog gaan (ruimer dan 1 op 1, ook kennis opzoeken).

-   Leerlingen integreren in andere levensbeschouwelijke opvat-
tingen, bezitten interreligieuze en interlevensbeschouwelijke 
argumenten.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet  moe-
ten leren als het hierover gaat?

-   Geen opgelegd pakket van waarden en normen die de leerlin-
gen moeten aanvaarden en overnemen.

-   Geen associatie tussen individu (leerlingen) en collectief 
(religie, …).

‘Is er nog plaats voor aparte levensbeschouwelijke vakken op 
school of kiezen we beter voor een vak waarin een breed palet 
aan godsdiensten en levensbeschouwingen wordt behandeld? 
Waarom wel/niet?’

-   Graag discussie blijven voeren, want in hokjes steken (elke 
levensbeschouwing in apart vak) is niet goed.

-   Pleidooi voor het apart vak: ik leer ander kennen, nieuwsgierig 
naar eigen wortels door contact, vak beantwoordt aan deze 
nieuwsgierigheid.

9. KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN NIEUWE MEDIA

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Informatica, kritisch, sociale media, probleemoplossend den-

ken, ontwikkelen, programmeren.

-   Open houding en zelf ontdekken is de rode draad.

-   Modelleren maar niet voor iedereen. Ook zelf leren maken, 

bijvoorbeeld niet functies van buiten leren. Met ICT kan je 

modellen bouwen.

-   Hoe maak je zelf beelden? Nu wordt heel tekstueel gewerkt, in 

literatuur maar leerlingen moeten ook beelden leren interpre-

teren. Zoveel nieuws komt via beelden, reclame… Dus hier ook 

competenties rond. Wie eigenaar?

-   Mediawijsheid: weg kunnen vinden in informatie. Jongeren zit-

ten uren online maar kunnen de diensttabellen van de bus niet 

opzoeken. Waarheidsgetrouw, objectief, subjectief, (bronnen-

onderzoek). Bijvoorbeeld hoe herken je goede sites? Eigenaar? 

Wat/wie steekt achter Google, Facebook, enz. (winst)? 

-   Basisprogramma’s Excel, PowerPoint, Prezi, Word, Access. Ze 

moeten die misschien niet kennen maar moeten snel weg zijn 

met de basis. Angst wegnemen. Opletten met voorkennis van 

de leerlingen.

-   Inzicht in wat er achter zit (niet de knopjes van de cola-auto-

maat). Wat zijn gegevens? Gegevensbeheer? (neem angst weg).

-   Hoe beïnvloedt ICT de maatschappij en omgekeerd?

-   Zelf maken, programmeren (bijvoorbeeld rekenmachine zelf 

maken). Om zelf zaak te beginnen. Niet te vroeg maar mis-

schien de derde graad. Maar kan ook in basisschool. Snappen 

hoe machines werken (meer en meer machines). Het is een 

taal, een manier van denken (receptjes maken).

-   Je plan leren trekken online. Weten wat de gevaren van inter-

net zijn, bijvoorbeeld zelf phisingsites maken. Zelf apps voor je 

smartphone ontwikkelen… Weten welke info over jezelf je on-

line zet, ook op school. Wat wel en niet posten. Er zijn slechte 

mensen online. Hoe gedraag je je?

-   Jongeren zijn clever en hebben veel ervaring. Waardeer en 

valoriseer dat.

-   Online pesten (binnen antipestbeleid) moet ook aandacht 

krijgen op school.

-   Leren zakelijke mails schrijven (professionele context). 

Misschien ook bij Nederlands. 

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Niet ‘dit mag wel, dit niet’. Wel stimuleren, push geven, juiste 
vragen stellen. Klein duwtje en laten nadenken.

-   Niet “alles kan, alles mag”. Ook niet “het is goed, het is slecht”. 
Begeleiden, afspraken. Straf mediagebruik niet. Het hoort bij 
hen. Wel anders mee omgaan. Zelf beslissen maar res-pectvol.

-   Niet kijken hoe iemand het doet maar zelf doen. Niet nadoen. 
Nadoen is geen zelfred-zaamheid.

-   Geen dactylo / typen of zeker niet voor iedereen. Iedereen kan 
het al en straks neemt spraaktechnologie het over. Azerty = 
enkel Frans.

-   Niet alleen leren gebruiken. Meer: wat zit er allemaal achter?
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argumenteren en stand-punt innemen (beredeneerd), mening 
uiten.

-   Leerlingen kunnen anderen kansen geven + leren luisteren + 
leren omgaan met andere meningen .

-   Leerlingen participeren op verschillende vlakken aan de sa-
menleving, ook eigen omgeving, context, school.

-   Leerlingen zijn zich bewust van de interafhankelijkheid. 
Systeemdenken: verbanden leggen tussen verschillende maat-
schappelijke niveaus, werelddelen, domeinen.

-   Leerlingen kunnen kader geven aan verschillende meningen.

-   Leerlingen geloven dat ze het verschil kunnen maken.

-   Leerlingen zijn zich bewust van waarden, project, visie van hun 
school, leraar, ouders, leren dit te benoemen.

-   Leerlingen kunnen een brede / grote bril opzetten: het hele 
landschap, alle facetten + brede vorming.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet moeten 
leren als het hierover gaat?

- Kinderplichten moeten uit de eindtermen, het is juridisch niet 
juist. Het gaat om verantwoordelijkheid. Kinderrechtenverdrag: 
geen plichten voor kinderen, wel voor overheid.

- Geen in stand houden van het eigen systeem: vaderlandsliefde, 
patriottisme.

- De overheid mag identiteit niet creëren of opleggen.

- Kritische zin is geen zucht naar kritiek, nooit onbeargumenteerd.

- Geen waardenoverdracht, wel expliciteren + voorleven + bear-
gumenteren.

- Geen toeristische weetjes, anekdoten zijn niet de essentie. 

Welke specifieke opdracht heeft de school hier in relatie tot ande-
re actoren zoals ouders en familie, jeugdbeweging, sportclubs, …?

- Gedeelde taak.

- Niet aan vak, leraar koppelen.

- Brede school. Actie in samenleving: niet louter theorie.

- Ouderbetrokkenheid.

- Dit is ‘opvoeding’.

7. LEERCOMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-  Leren opzoeken.

-  Leren vragen stellen, kritisch onderzoeken.

-  Leren structureren, tekst analyseren en synthetiseren.

-  Kunnen uitleggen aan iemand anders, groep…

-  Leerlingen leren maar te leren door verbanden te leggen.

-  Zelfbewustzijn, zelfreflectie: wie ben ik en wie wil ik zijn. Wat wil 
ik weten? Keuzen kunnen maken. Doelen kunnen stellen.

-  Kunnen plannen.

-  Leren uitzoeken wat je talent is, waar je in uitblinkt, ambitie 
doet leren.

-  Autonomie.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet  moeten 
leren als het hierover gaat?

-  Geen theoretisch kader rond leren leren.

-  Weinig feitenkennis.

-  Link met de lerarenopleiding.

Hoe kan je nieuwsgierigheid zo goed mogelijk proberen  
te stimuleren?

-  Door het nut van de kleine stukjes kennis aan te geven.

-  Levensechte taken.

-  Experimenteren.

-  Uitgaan van het kind.

-  Inzichtelijk leren.

8. KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE 
EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-    Filosofie en levensbeschouwing vak apart.

-   Leren filosoferen over actuele en tijdloze vragen, over mens en 
maatschappij, natuur en cultuur…

-   Nood aan basiskennis van begrippen als waarden, normen, 
feiten, meningen.

-   Bewust zijn van eigen waarden en normen, erkennen van ande-
re waarden en normen, bewust zijn van evolutie op dat vlak en 
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zelfsturende teams later), kunnen feedback geven en aanvaarden.

-  Jongeren werken zelfstandig, autonoom.

-  Jongeren kunnen blind typen. Basisvoorwaarde voor goed 
functioneren en beheersen digitale competenties.

-  Rol van de samenleving opnemen via deze professionele 
competenties. Niet alleen voor de arbeidsmarkt, maar ook 
maatschappelijk engagement, ouderschap… Jongeren staan op 
eigen benen, organiseren zich, nemen engagement op.

-  Jongeren kennen hun professionele rechten, weten hun weg 
te vinden in de info (online zoekkanalen, zoekstrategieën, net-
werk…), kennen niet alleen hun plichten maar ook hun rechten 
(bijvoorbeeld ontslagbrief schrijven).

-  Jongeren beheren hun eigen centen en zijn financieel geletterd 
(bijvoorbeeld boetes in de bib, pensioensparen, klasbudget, …). 

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet  moe-
ten leren als het hierover gaat?

-   Technische richtingen bereiden teveel voor op 1 job = gevaar.

-   Niet drillen, allemaal in hetzelfde harnas.

-   Geen ‘ambetante’ taakjes.

-   Geen volgzaamheid.

-   Niet te weinig uitdagen, want mensen evolueren. Keuzen 
kunnen veranderen, een latere switch moet mogelijk zijn. Geen 
te beperkende stempel, wel blijven prikkelen, zodat dit voor de 
jongere een reflex wordt. Ook voor dingen die niet je natuurlij-
ke talenten zijn. Bijvoorbeeld jongeren die thuis geen cultuur 
aangeboden krijgen toch eens meenemen naar de opera (laten 
proeven).

-   Niet te erg verplichten.

-   Gevaar: hoe worden deze eindtermen geëvalueerd?

-   Opgepast: belangrijk om goed samen te werken tussen ver-
schillende onderwijsniveaus. TSO/BSO: teveel bekijken vanuit 
bedrijfsperspectief en niet voldoende vanuit het perspec-tief 
van de behoefte van de leerling. 

-   Niet: enkel met fictieve cases, maar gewoon aan de slag met 
het echte leven, zodat jonge-ren ook overtuigd zijn van het nut 
en het directe doel voor hen.

‘Theorie versus praktijk: wat is het belang van stages en werkple-
kleren?’

-   Moeilijk voor alle richtingen. Bedrijven staan hier niet voor te 
trappelen.

-   Projecten wel, bijvoorbeeld DreamDay, Zuiddag. Andere dingen 
zijn meer een prioriteit voor ASO. Er is nu geen tijd voor. Geen 
consensus. Hangt ervan af hoe je dit organiseert.

-   Wereld leren kennen. Ook als ASO’er reality check. Het belang 
is ‘ervaren’.

-   Moet dit op school? Vakantiejob?

-   Consensus: leerlingen komen in contact met de wereld van het 
werk, maar ASO’ers worden niet direct ingezet op de arbeids-
markt.

-   ‘Stage’ is niet de juiste term. Het is niet gaan werken. Het zijn 
geen werknemers, maar het gaat om vorming op de werkplek.

-   Scholieren (VSK) willen wel stage.

-   Voorwaarde: werkplekken bij bedrijven. We kunnen nog veel 
leren van omringende landen (databank).

12. WETENSCHAPPELIJKE EN ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   STEM is een hulpmiddel, maar ook humane wetenschappen!

-   Concreet maatschappelijk praktijkprobleem op een wetenschap-

pelijke manier uitwerken, oplossen. Welke stappen? Probleem 

formuleren, hypothese, observeren, interpreteren, analyseren, 

conclusie, reflectie… Bijvoorbeeld waarom wonen allochtonen in 

specifieke gebieden en niet verspreid over een stad?

-   Talige vaardigheid om een vraag te formuleren. Een vraag 

herkennen. Dingen in vraag stellen. Reflecteren.

-   Five big ideas.

-   Nieuwsgierige houding.

-   Inzicht in het maatschappelijke belang van wetenschap en 

techniek.

-   Basisinterpretatie van statistische gegevens (bijvoorbeeld 

tabellen kunnen interpreteren).

-   Vakoverschrijdend kunnen denken. Interdisciplinair kunnen 

denken en werken.

-   Logisch denken, probleemoplossend denken, kritisch denken, 

formeel redeneren.

-   Intervaardig kunnen samenwerken: abstracte denker en handi-

ge persoon.

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet  moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Geen loutere feitenkennis, geen presentatie als losse feiten in 

plaats van samenhangende gehelen.

-   Geen nieuwe theorie ontwikkelen.

-   Geen barrières tussen kennisgebieden.

-   Geen overgewicht aan algebra. Wel begrip en verloop van een     

functie. Geen overdreven aandacht voor vaardigheden.
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-   Niet basisdingen van sociale media. Bijvoorbeeld profielfoto 
plaatsen, account aanmaken (leerlingen voor de klas).

-   Niet altijd hetzelfde leren. Gooi oude IT-cursussen weg. Eén 
keer is genoeg. 

-   Altijd hands-on, bijvoorbeeld lettertype veranderen, alinea 
maken, mapje maken…

-   Geen tijdelijke trends.

‘Al doende leren? Hoe kunnen we omgaan met ICT en mediagelet-
terdheid het best aanleren?’

-   Fijner, niet saai. Voorbeelden.

-   Zelf op zoek gaan. Zelf maken, doen… Zelf beelden leren maken. 
Laten verkennen.

-   Laat het zien, maak het zelf. Bijvoorbeeld leerlingen vroeg 
weerbaar maken door inzicht.

-   Heel concreet. Voorbeelden.

-   Kunnen leerlingen leerkrachten niks leren? (niet de prehistorie).

10. KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

- Actievaardig zijn.

- Leerlingen zien de verbanden binnen een systeem: hoofd, hart 
(waarden en emoties), handen.

- Denken en doen gaan in kleine stapjes samen.

- Kunnen thema’s vanuit verschillende invalshoeken bekijken, 
zoals diverse belangen, people – profit – planet – politics - 
participation.

- Kunnen duurzaamheidsvraagstukken op verschillende schalen 
bekijken: lokaal, landelijk, continent, globaal.

- Leerlingen hebben kennis van diverse modellen van duurzame 
ontwikkeling en weten dat de keuze voor een model gevolgen 
heeft voor de oplossing die het aanreikt. Bijvoorbeeld het 
donutmodel van Oxfam, de 4 (of 5) p’s.

- Kunnen oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken en 
zien wat ze zelf kunnen doen.

- Kennen en gebruiken erkende kaders zoals milenniumdoelen, … 
burgemeestersconvenant voor het klimaat, de transitiebewe-
ging (link met de politiek).

- Kennen hun eigen waarden en verhouden zich tot mensen die er 
andere waarden op na-houden.

- Kunnen reflecteren over mogelijke gevolgen van keuzen, gedrag 
(feedbackloop in systeem en context).

-  Kunnen omgaan met kernconcepten als groei, energie, rende-
ment.

- Verbinden met andere vakken en lesinhouden.

Wat zouden volgens jullie de kinderen concreet moeten leren als 
het hierover gaat?

Wat zeker niet?

-  Geen hokjesdenken.

‘Hoe ver kan je gaan in het evalueren op dit vlak en mag je daarbij 
het al dan niet duurzaam gedrag van leerlingen en scholieren in 
rekening brengen?’

-  Op die laatste vraag: neen!

Wel opnemen in de evaluatie en dat zal enkel gebeuren als het in 
de eindtermen is opgenomen.

11. PROFESSIONELE COMPETENTIES

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Jongeren kunnen omgaan met verandering (jobs, sectoren 
veranderen…). Hangt samen met levenslang leren. Hoe neem je 
je eigen leven in handen?

-   Jongeren doen aan loopbaandenken. Zij leren kiezen (bewuste 
studiekeuze, verwachtingen zijn belangrijk).

-   Brede achtergrond, algemene vorming voor iedereen. 
Belangrijk, zeker voor beroeps- en technische richtingen, 
zodat zij zich kunnen aanpassen aan verandering (bijvoorbeeld 
schrijnwerker kan om met veranderingen in zijn vak).

-   Met als doel duurzame inzetbaarheid om kwetsbaarheid tegen 
te gaan.

-   Jongeren kunnen samenwerken, bijvoorbeeld door een gesprek 
te leiden, omgaan met verschillende rollen (inspiratie moni-
torcursus) en omgaan met verschillen en hierover reflecteren. 
Focussen op groepsproces en niet alleen op het resultaat.

-   Jongeren beheersen de goede attitudes om professioneel te 
functioneren. Bijvoorbeeld stiptheid.

-  ‘Intrapreneurship’. Nemen zelf initiatief, doen voorstellen voor 
verbetering.

-   Jongeren kunnen zichzelf verkopen: zelfzekerheid, eigen ta-
lenten kennen en erkennen. Ze weten waar ze een job kunnen 
zoeken. Link met solliciteren, arbeidsmarkt. 

-   Jongeren kunnen systematisch plannen. Ze organiseren hun 
werk, hun opdrachten. Hoe omgaan met volle planning, dead-
lines, stress?

-   Jongeren zoeken creatief naar oplossingen, denken problee-
moplossend.

-  Jongeren verdedigen hun eigen belangen (met het oog op 
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-   Levensbeschouwelijk: nadenken over diversiteit is basis voor 
sociale vaardigheden.

TAFEL 2

-   Politiek en maatschappelijk en duurzaamheid. Wereldburger, 
plaats in de maatschappij.

-   Taal = basis en belangrijk voor communicatie.

-   Kritisch en probleemoplossend denken. Iedereen heeft een me-
ning. Belangrijk is te leren argumenteren en kritisch te kijken.

-   Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling: om je toekomst uit te 
bouwen is dit heel belangrijk.

-   Zelfredzaamheid: een aantal zaken waar je mee in aanraking 
komt in een beschermde om-geving kunnen uitproberen. Zeker 
bij jongeren.

-   Heel veel conflicten draaien daar rond in de wereld. Kennis is dus 
heel belangrijk.

-   Kunst en cultuur: zeker ermee laten kennismaken + mogelijk 
instrument als vak.

-   Professionele competenties: inzicht is een belangrijk stuk van de 
wereld die we uitbouwen. Maakt weerbaarder.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: beetje wiskun-
de en basis wetenschappen. Kritisch denken is belangrijk.

-   Sociale en intermenselijke competenties: we leven samen. 
Hersenen ontwikkelen => geeft meer creativiteit.

TAFEL 3

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: maatschappij 
heeft hier nood aan. Nodig om met toekomstige ontwikkeling om 
te gaan.

-   Talen als basis voor communicatie.

-   Kunst en cultuur kunnen een aanvulling zijn voor kinderen die dit 
bijvoorbeeld niet in de eigen opvoeding meekrijgen. Stimuleert 
creativiteit en openheid.

-   Politiek en maatschappelijk: voor een brede vorming. Vlaanderen 
is geen eiland.

-   Zelfredzaamheid: levensvaardigheden.

-   Kritisch en probleemoplossend denken: bodem van de taart, 
basis van alles.

-   Leercompetenties: voorwaarde om te leren.

-   Duurzaamheid: hoort bij deze tijd. Ook een taak van de ouders.

-   ICT: ook van deze tijd, het digitale tijdperk.

-   Sociaal en intermenselijk: noodzakelijk om te leren en te leven.

TAFEL 4

-   Sociale en intermenselijke competenties: geen consensus. 
Eerder iets voor thuis, jeugdbeweging. Wel rol van de school om 
te oefenen in de omgang met interculturele verschillen.

-   Verschillende talen: basis van communicatie en alle andere 
kennis en vaardigheden, cultuur, functioneren in onze globale 
context.

-   Praktische competenties: geen consensus. Voorbereiding op het 
‘echte’ leven. Zelfred-zaamheid voor wie geen begeleiding krijgt.

-   Zelfkennis: relativeren, karakter, zelfdiscipline, tegen een stootje 
kunnen. Dingen die je dagelijks nodig hebt in het leven. School 
biedt brede waaier aan of moet dat thuis gebeuren?

-   Gelinkt aan leercompetenties: basis voor verdere ontwikkeling 
na leerplichtonderwijs. Complexe wereld. Multidisciplinaire 
aanpak is belangrijk via systemen gedachten openen om begrip 
te verdiepen.

-   Duurzaamheid: oplossingen zoeken voor complexe wereld. 
Overstijgen van hokjesdenken: verschillende perspectieven zijn 
nodig (bijvoorbeeld economisch, maatschappelijk). Toekomstige 
jongeren moeten een leefbare wereld hebben (en inzicht in 
die wereld). Weten-schappelijke en gevoelsmatige houding. 
‘Interdependentie’: alles is gelinkt. Nuttig gebruiken van de 
middelen waarover je beschikt (+ eigen verantwoordelijkheid 
hierin nemen). 

-   Kritisch denken: oplossingen zoeken voor complexe vraagstuk-
ken. Maakt deel uit van het dagelijkse leven (= basiscompeten-
tie). Je wordt overstelpt door info en zo kan je je weg erin vinden 
en je eigen oordeel eruit filteren en formuleren.

-   ICT is nodig voor alle beroepen. Is alomtegenwoordig. Om te 
voorkomen dat je in vallen trapt. Logisch denken. Inzicht creëren. 
Faciliterende kennis voor het STEM-verhaal.

 -  Wetenschap: belangrijk voor innovatie. Zonder die competenties 
kan je niets nieuws be-denken. Pleidooi voor opentrekken naar 
STEAM (STEM+ Arts): mag niet enkel gaan over toegepaste 
wetenschappen. Onderwijs mag niet enkel klaarstomen voor de 
arbeidsmarkt.

-   Levensbeschouwelijke, ethische vraagstukken. Er wordt ver-
wacht dat we een waardeoor-deel hebben over vraagstukken 
(kerk, hoofddoek, …). Er is nu veel meer diversiteit dan vroeger 
buiten ons eigen gezin en daar moet de jeugd op voorbereid wor-
den. Democrati-sche waarden moeten nu combattief verdedigd 
worden. Hier kunnen eigen waarden (cf. kritisch denken) worden 
in vraag gesteld. Open stellen voor waarden van anderen. 

TAFEL 5

-   Duurzaamheid: weten hoe ze er zelf naar kunnen handelen. De 
actualiteit kennen: Kyoto, Parijs. Belang van systeemdenken. 
Rekening houden met de toekomst.

-   Zelfredzaamheid: Engels leren als internationale taal. School 
bereidt nu te weinig voor op verdere leven. Zelf een stageplaats 
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‘Wat zijn eigenlijk de meest geschikte vakken om wetenschappelij-
ke en onderzoekscompetenties bij te brengen?’

-   Eerder grote gehelen, thema’s dan vakken.

-   Alle domeinen zijn relevant.

13. KENNIS VAN EN OMGAAN MET KUNST EN CULTUUR

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker wel moeten 
leren als het hierover gaat?

-   Meer parallellismen tussen geschiedenis en moderniteit.

-   Manier leren kennen om jezelf te uiten.

-   Leerlingen hebben notie van het aanbod in de eigen buurt, 
omgeving, stad (nabijheid).

-   Leerlingen gaan minimaal 1 keer in de hele schoolcarrière naar 
de verschillende disciplines (muziek, beeldende kunst, architec-
tuur). Doorheen de schoolcarrière ook minstens 1 work-shop in 
de 11 disciplines: muziek (concert, opera, musical), dans (heden-
daagse dans, bal-let), theater, beeldende kunst (klassieke, oude 
kunst en hedendaagse kunst), architectuur, film, fotografie.

-   Leerlingen krijgen vrijheid en ruimte om het aanbod zelf te 
ontdekken.

-   Breed zicht krijgen en leren keuzen maken.

-   Leren emoties herkennen, brede en andere kijk op de wereld 
(perspectief).

-   Cinema’s, kunstencentra, musea, theater, architectuur, muziek, 
dans…

Wat zouden volgens jullie kinderen en jongeren zeker niet  moeten 
leren als het hierover gaat?

Geen verenging (keuzevakken PO tekenen en knutselen, MO 
theorie).

‘Hoe kunnen we voorkomen dat kunst- en cultuureducatie beperkt 
blijven tot een zeer specifiek segment van de leerlingenpopulatie?’

-   Ervaring voor ieder.

-   Inspelen op lokaal aanbod.

-   School verplichten 11 disciplines aan te reiken.

De 2e ronde

Tijdens de tweede ronde gingen de aanwezigen aan een nieuwe 
tafel plaatsnemen, bij voorkeur omringd door andere mensen 
dan in de eerste ronde. Elke tafel kreeg tijdens het twee-de 
deel van de ‘Nacht’ dezelfde oefening ‘voorgeschoteld’. Ze had-
den opnieuw een grote template voor zich liggen die dit keer 
een bord symboliseerde. En ze hadden daarnaast ook een set 
van 13 taartpunten of pizzastukken: eentje per cluster. De op-
dracht luidde: rangschik de clusters op het bord waarop slechts 
plaats is voor 10. De afgewezen clusters of taartpunten 

kwamen dan logischerwijze terecht op  het restjesbord.

Bedoeling was dus om het relatieve belang van de verschillende 
clusters aan te geven. Welke moeten zeker in het nieuwe pak-
ket eindtermen? Welke zijn minder centraal of niet zo cruciaal 
en vooral waarom? De template bood de nodige plaats om 
voor elke taart- of pizzapunt de argumenten te noteren waar-
om deze tafel er al dan niet een groot belang aan toekent.

Moeten op het bord: 

TAFEL 1

-   Zelfredzaamheid: praktische dingen die alle leerlingen nodig 
hebben, bijvoorbeeld belas-tingbrief, EHBO is levensreddend. 
Juridische kennis hoeft niet op school. School kan hier voor 
doorverwijzen.

-   Duurzaamheid. Pro: zorg voor de planeet en ook voor de mensen 
op de planeet, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Ook mo-
biliteit. Contra (minderheidsstandpunt): is pas de laat-ste jaren 
belangrijk geworden. Hoeft niet op school. Bewustzijn komt er 
sowieso. Van thuis meekrijgen.

-  Sociale competenties. Omgaan met diversiteit, niet alleen cultu-
rele diversiteit maar ook oud en jong.

-   Kunst en cultuur. Cultuur gaat breed. Kennis van andere cultu-
ren. Pro: esthetiek, emotie. Werkt verbindend tussen mensen. Zit 
ook in sociale vaardigheden.

-   Leercompetenties: voorwaarde scheppend om alles te leren = 
dus basis.

-   Zelfkennis: zelfbewustzijn, zelfvertrouwen. Veerkracht: omgaan 
met veranderingen is nu actueel. Persoonlijke ontwikkeling is 
belangrijk omdat we een holistische visie moeten hebben op de 
mens.

-   Kennis en gebruik van talen: basiskennis talen is belang-
rijk. Uitbreiding van wat op andere plaatsen wordt geleerd. 
Talenkennis is nodig voor andere zaken. Is nodig om te leren.

-   Probleemoplossend denken: inspelen op de creativiteit van de 
leerlingen. Kritisch denken over alles, alle communicatie.
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bereiken. Creativiteit en creatief werken en denken maken 
mensen gelukkig.

-   Zelfkennis. Metacognitie en reflectieve vaardigheden. Basis is 
zelfkennis. Inzicht in eigen talenten. Opvoeding!

-   Collectieve en individuele identiteit, niet louter het zelf.

-   Sociale vaardigheden. Ook als zelfkennis in interactie. Clusteren 
met levensbeschouwelijke dialoog.

-   Zelfredzaamheid. Scholieren zijn duidelijk vragende partij voor 
praktische competenties. Repareren, opvoeding, elementaire 
financiële kennis.

TAFEL 9

-   Kritisch en probleemoplossend denken. Manier om te filosofe-
ren. Niet voor elk probleem is er 1 oplossing. Zelf oplossingen 
creëren. Niet over je heen laten lopen.

-   Kennis en gebruik van talen. In contact komen. Internationale 
jobs. Jezelf redden in conflicten. Communicatie. Leidt tot zelf-
redzaamheid. 

-   Zelfredzaamheid. Anders valt de rest weg. Is nodig. Anderen 
helpen en hulp vinden.

-   Professionele competenties. Meer leren over arbeidsmarkt. 
Bijvoorbeeld cv opstellen. Maar oppassen. Niet te specifiek. 
Zit ook in andere clusters of zou moeten. Wel: hoe werkt de 
arbeidsmarkt. Mag later.

-   Zelfkennis. Basis van alles. Je moet eerst jezelf kennen. Je kan 
anders niets leren. Continu, vanaf peuter. Leidt tot meer geluk-
kige mensen. Hoe meer je weet wat je drijft, hoe meer motivatie. 
De kern van de pizza (deeg, olijf?).

-   Leren leren. Goesting om te leren. Alles evolueert zo snel. Met 
gemotiveerde mensen zijn we meer. Link met zelfkennis.

-   Zelfkennis en sociale competenties zijn een ‘perfect match’. 
Match made in heaven. Leren omgaan met anderen want nu is er 
te weinig respect. Als je niet kan samenwerken eindig je alleen. 
Jobs vragen sociale competenties. Vooroordelen wegnemen. 
Diversiteit, zeker nu het zo’n actueel thema is. Geen scheiding in 
verschillende groepen.

-   ICT. Kritisch denken en aan de slag gaan. Hoeveel? Balans. We 
kunnen het niet wegdenken. Iedereen kan ermee werken maar 
wat er achter zit is niet duidelijk. Maar ook basis.

-   Politieke en maatschappelijke vraagstukken. Is nodig. 
Participatie. Samenleven. Bewust kiezen. Betere democratie. 
Betrokkenheid. Belang van juiste info.

-   Kunst en cultuur. Uiting van gevoelens en emoties. Is noodzake-
lijk. Beleving. Blikveld wel verruimen. Moet niet voor iedereen.

TAFEL 10

- ICT maar niet programmeren. Minimum basisgebruik. 
Mediawijsheid hoort bij zelfred-zaamheid.

-   Levensbeschouwelijke vraagstukken. Leren filosoferen is leren 
kritisch denken en vanzelf-sprekendheden in vraag stellen. 

-   Politiek en maatschappij. Hoe in de maatschappij een rol opnemen?

-   Professionele competenties: projectmatig werken, vergaderen.

-   Sociale competenties + persoonlijke ontwikkeling. Om te kunnen 
omgaan met elkaar. Dit kan ook via nieuwe media. Ze moeten 
samengaan.

-   Leercompetenties: de basis van het onderwijs.

-   Taal: multiculturele samenleving / geglobaliseerde wereld. 
Communicatie (Brussel). Teksten kunnen schrijven.

-   Kritisch en probleemoplossend denken. Om te kunnen blijven 
leren, om vooruit te geraken. Een stap verder is zelfverwezenlij-
king. Ook nodig om mediawijs te kunnen zijn.

-   Duurzaamheid bepaalt de toekomst.

-   Kunst en cultuur. Verrijking. Kan breed ingevuld worden en 
spreekt veel leerlingen aan. Stimuleert om met een andere bril 
naar de wereld te kijken.

-   Wetenschappelijk. Kan alleen op school geleerd worden. Geen 
statistiek. Welke wiskunde heb je nodig om bijvoorbeeld een 
percentiel van het gewicht van je kindje te begrijpen.

Moeten bij de restjes

TAFEL 1
-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties. Pro: inzichten 

ontwikkelen en dan ver-banden zien. Voor de arbeidsmarkt is dit 
heel belangrijk. Contra: te veel op economische groei gericht (cf. 
Nussbaum).

-   Maatschappelijke vraagstukken. Contra: goed burgerschap kan 
je elders leren. Pro: geschiedenis is toch wel belangrijk. Ook 
actualiteit is belangrijk op school.

-   Professionele competenties: zit ook in andere clusters. Op tijd 
komen, solliciteren ... moet je niet per se op school leren.

TAFEL 2
-   Professionele competenties: gevolg van wat op de taart ligt.

-   Leercompetenties: om dezelfde reden.

TAFEL 3
-   De rest (levensbeschouwing, professionele competenties en 

zelfkennis) voelt als onderdeel van andere competenties.

TAFEL 4
-   Professionele competenties (behalve voor 1 persoon van de 

groep). Voor sommigen is de titel misleidend. Ambitie, gestructu-
reerd denken, projectmatig denken zijn belangrijk om resultaten 
te bereiken. Anders… problemen.

- Cultuur: geen consensus. Brede interpretatie want kunst is 
nodig om context van bijvoorbeeld de actualiteit (aanslagen in 
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zoeken. Leren initiatief nemen, opkomen voor eigen rechten = 
leercompetenties kansen geven.

-   Sociale en intermenselijke competenties: Verbondenheid en 
betrokkenheid als voorwaarde. De ruimere wereld verkennen. 
Je eigen keuzen hebben invloed op anderen (systeemdenken). 
Andere standpunten verkennen en toelaten.

-   Zelfkennis: jezelf kennen, eigen keuzen kunnen maken. Niet laten 
beïnvloeden in bijvoorbeeld studiekeuze.

-   Talen: nieuwe en anderstalige leerlingen hebben meerdere talen 
nodig om te communiceren.

-   Kritisch en probleemoplossend denken: leren standpunt innemen 
en argumenteren. Probleemoplossend vermogen stimuleren om 
wereldproblemen op te lossen. Link naar onderzoekscompeten-
ties en burgerschap.

-   ICT: leren omgaan met informatietechnologie en sociale media.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: kennis als 
basis, daarna die kennis toepas-sen. Pleidooi voor vaktechnische 
kennis. De juiste vraag stellen. Inzetten en toepassen. + Zorg in 
lerarenopleiding voor bevlogenheid = bord NIET vullen.

TAFEL 6

-   Talen zijn vanzelfsprekend: taal om te kunnen communiceren, 
reizen… Vertrouwen dat communicatie werkt. Taalvaardig zijn 
om kritisch te kunnen zijn tegenover wat anderen zeggen.

-   Zelfredzaamheid: financiële, juridische, praktisch relevante zaken 
om op je eigen benen te staan. Ook handvaardigheid (inbegrepen 
voor ASO-leerlingen). Voor financiële geletterdheid is ook een 
basis wiskunde nodig ‘rekenen met grote getallen’, …).

-   Zelfkennis is nodig voor kunst en cultuur, maatschappelijk en 
politiek, sociaal en intermenselijk…

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties: is kritiek op de 
manier waarop weten-schappen gegeven worden. Want: ‘wat 
hebben we aan al die wetenschappen gehad?’ Wat zijn basisidee-
en (corrosie, hefboom, routers installeren)? Zijn er chemische 
processen zo essentieel om te kennen? STEM-kennis om de 
kranten te kunnen lezen (bijvoorbeeld basisinzichten in statis-
tiek). Technische geletterdheid of meer? Belang om te vertrek-
ken van een vraag! Belang om problemen te kunnen oplossen.

-   Kunst en cultuur. Andere manier trekt ‘ander’ type jongeren aan. 
Andere manier van naar de werkelijkheid kijken. Beeld, theater, 
muziek, ook andere disciplines. Ook via beeld- en creatieve op-
drachten is kritisch en probleemoplossend denken mogelijk.

-   Duurzaamheid: thema waar heel veel samenkomt. Didactische 
argumenten voor, maar grote uitdaging waar we voor staan.

AANBEVELING: nodig diversiteit aan ‘relevante’ mensen uit voor 
verdere proces.

TAFEL 7
-   Leercompetenties: vb. keuzen leren maken. Burn-out. Ja, maar 

hoe?

-   Politieke en maatschappelijke competenties zijn fundamenteel 
gezien de maatschappelijke context. Wereldburgerschap.

-   Professionele competenties: werk is een fundamenteel onder-
deel van je leven, van de maatschappij.

-   Mediawijsheid. Iedereen moet Word kunnen gebruiken. 
Communiceren met beelden. Media kunnen beoordelen. Grenzen 
van bepaalde media. ‘Analfabeten’.

-   Levensbeschouwing.

-   Sociale vaardigheden (intercultureel). Respect voor elkaar is 
overal belangrijk. Diversiteit en omgaan met anderszijn. School 
is een afspiegeling van de maatschappij. Niet enkel op negatieve 
conflictmomenten.

-   Talen want communicatie is de basis. Internationaal. 
Multicultureel. Land met 3 talen. Anderstaligheid.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties. Domeinscholen. 
Andere formulering. Breed kunnen kiezen. Veel breder dan nu. 
Weg van invulmethodiek.

-   Zelfredzaamheid. EHBO? Iedereen moet iemand anders kunnen 
helpen.

TAFEL 8

Actief delen. Samen wederzijds leren op de brede school!

-   Leercompetenties. Grondhouding van nieuwsgierigheid en 
verwondering. Vermogen om vragen te stellen. Beseffen dat er 
verschillende antwoorden zijn.

-   Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties maar mogen niet 
louter utilitair worden. Mag niet vanuit economische. Onderzoek is 
breder dan wetenschap.

-   Taal = communicatie, cultuur + rijkdom. Niet louter ‘operationeel’.

-   Maatschappelijke en politieke competenties. Maatschappij 
moet actiever geformuleerd worden. Stemmen. Onderwijs is 
een socialisatieproces. Onderwijs is een venster op de wereld. 
Democratische vaardigheden. Burgerschap. Filosofie koppelen 
aan maatschappelijke vorming.

-   Duurzaamheid.

-   ICT en nieuwe media.

-   Levensbeschouwing mag maar filosofisch, sociologisch, psycholo-
gisch gekleurd. Niet louter religie. Soms te veel de grote verhalen. 
Breder dan ethiek. Wel andere godsdiensten. Wordt veel benoemd 
in de media.

-   Kunst en cultuur. Mensen zijn culturele wezens, creëren graag. 
Creatie toevoegen. Begrijpen van maatschappelijke thema’s. Er 
zijn veel relevante cultuurproducten. Kunst is geen ‘methode’. 
Culturele geletterdheid. Kunst en cultuur integreren in verschil-
lende vakken. Stimuleert gezonde geest. Gaat niet om dingen 
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Brussel) of van de geschiedenis te begrijpen en te appreciëren. 
Door waarderend naar wereld van iemand te kijken kunnen ver-
binden. Interpretatie als kunst: enkel opvoedkundige taak van de 
ouders (bijvoorbeeld niet iedereen is muzikaal)… Maar opgepast 
voor grote sociaal-culturele verschillen tussen de leerlingen.

-   Politieke en maatschappelijke vraagstukken: rest is belangrijker. 
Dat dient zich direct aan. Kader verandert toch de hele tijd. 
Partijpolitiek moet op school niet aan bod komen. Ja, maar… 
belangrijk als participatie, bijdrage, burgerschap.

TAFEL 6
-   Kritisch en oplossend denken: vermogen om kritisch te re-

flecteren zit al vervat in de andere clusters. Een basishouding 
(probleemoplossend denken, …). Komt ook over als een ‘ouder’ 
woord. Nu beter: divergent denken en systeemdenken.

-   Professionele competenties: onderwijs moet niet voorbereiden 
op arbeidsmarkt. Daarom: professionele competenties weg.

-   Kunst en cultuur: want de andere clusters zijn ruimer. Is wel 
nodig voor aantal anderen.

-   ICT is niet nodig want leerlingen zijn digital natives. Word, Excel 
ken je al. Bovendien kritisch omgaan met media zit al in andere 
cluster.

TAFEL 7
-   Zelfredzaamheid, kunst en cultuur, leercompetenties, levens-

beschouwelijk, maar geen consensus. Eerder onder iets anders 
schuiven en toch op het bord leggen.

TAFEL 8
-   Professionele competenties heb je als je zelfredzaamheid, 

sociale competenties en leercompetenties verworven hebt. 
Ze worden in het huidige onderwijs te sterk beklemtoond. Ook 
elders wordt gewerkt aan professionele competenties. Dat is 
niet de essentie.

-   Hogere wiskunde is niet voor iedereen weggelegd. Niet los van 
de toepassing ervan.

-   Geen dactylo.

TAFEL 9
-   Duurzaamheid is nu nodig. Over 20 jaar hopelijk niet meer. Mag 

daarom misschien bij de restjes. STEM zal probleem van duur-
zaamheid oplossen.

-   ICT: onder STEM?

TAFEL 10
-   Niet nodig voor iedereen: programmeren, statistiek, ‘gevorderde’ 

wiskunde.

Een gevatte afsluiter

VSK-voorzitster Lora Hasenbroekx kreeg in dit tweede grote deel 
van de campagne Van LeRensbelang, na afloop van de laatste 
van de 5 provinciale ‘Nachten van het Onderwijs’, het allerlaat-
ste woord. 

Om te beginnen stelde ze de zaal voor om zichzelf op een applaus 
te trakteren voor het geleverde werk. Stuk voor stuk hadden 
de aanwezigen hun redenen en motivatie om hier te zijn. Het 
collectieve resultaat kan van die gevarieerde bijdragen alleen 
maar beter worden. Wat zou de toekomst er mooi uitzien als we 
dit allemaal zouden kunnen implementeren, laat ze er tegelijk 
realistisch en idealistisch op volgen.

Ondertussen wou ze ook nog eventjes gezegd hebben dat ze van-
avond aan een tafel had gezeten waar de meerderheid niets van 
EHBO wilde weten, terwijl dat zonder meer een levensreddende 
vaardigheid is.

Maar inderdaad, hoe leg je zoiets in de weegschaal met pakweg ... 
professionele competenties?, luidde haar conclusie.  

Tot slot stelde ze gespeeld teleurgesteld nog vast dat hier voor 
een ‘Nacht’ toch wel opmerkelijk vroeg op de avond werd afge-
sloten. De werkzaamheden hadden wat haar betreft gerust wat 
langer mogen duren. 
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Bijlage 4: Programma onderwijsfestival 



onsonderwijs.be

Onderwijsfestival  
   van leRensbelang?

Vrijdag 13 mei 2016, Vlaams Parlement

#eindtermen



Welkom op het Onderwijsfestival,
het orgelpunt en publieke eindpunt van de campagne ‘Van 
leRensbelang?’. Vandaag brengen we nog éénmaal alle inzichten en 
ideeën uit het brede debat over de herziening van de eindtermen 
samen.

Het Vlaams Parlement is geen toevallige locatie. Hier zal 
het debat zich de komende maanden verder afspelen. Ook 
wetenschappelijke inzichten, adviezen van onderwijsactoren,… 
zullen daarbij worden meegenomen. Uiteindelijk moet 
alles uitmonden in de herziening van de eindtermen. Het 
Onderwijsfestival is een belangrijke symbolische stap: het brengt 
resultaten en ideeën uit een brede maatschappelijke consultatie 
tot in het hart van onze democratie.

Het Onderwijsfestival wil trouw zijn aan zijn naam. Via een 
veelheid aan werkvormen, van lezingen over paneldiscussies en 
interactieve sessies tot een heus live gebracht (en door jullie 
geschreven) rapnummer, willen we momenten creëren waarop de 
verschillende resultaten van het debat over de nieuwe eindtermen 
nog eenmaal worden besproken. Je kan overal binnen en buiten 
lopen. Net zoals op een echt festival stel je zelf je programma 
samen. En beantwoordt het niet volledig aan je verwachtingen, dan 
ga je gewoon naar een andere zaal of plek.

We wensen jou een boeiende festivaldag. 

Dit Onderwijsfestival is een organisatie van de Vlaamse 
Scholierenkoepel en Levuur cvba.

2

In dit boekje vind je op elke pagina wat uitleg bij de 
verschillende sessies. In het midden is een plattegrond 
opgenomen: de zalen en plekken bevinden zich op verschillende 
verdiepingen van het Vlaams Parlement. Op de achterflap brengen we 
alles samen in een overzichtelijk programmaschema. Hiermee bieden 
we je alle info om je tocht van deze dag samen te stellen.

De eerste sessies starten om 10.00u, om 15.30u verzamelen 
we allemaal terug in de Lokettenzaal voor een slotsessie, 
om 16.00u is het Onderwijsfestival afgelopen.

Tussen 12.00u en 14.00u zetten we de deuren van de 
Lokettenzaal open. We voorzien er broodjes, koffie/thee/
frisdrank en een stuk fruit ter versterking van de inwendige 
mens. Om misverstanden te vermijden: je hoeft je om 12.00u 
niet naar de Lokettenzaal te haasten. We hebben voldoende 
voorraad voorzien.

Op elke verdieping lopen mensen van de organisatie rond.  
Je herkent ze aan hun badge. Als je een zaal niet vindt, 
of een andere vraag hebt, aarzel dan niet om deze mensen 
aan te spreken. Ook vind je in elke zaal een begeleider.  
Zij of hij geeft jou de nodige uitleg bij wat je in de 
betreffende zaal kan doen.

3



American Debate 

Je kent het wel van de TV. Twee Amerikaanse presidentskandidaten 
die beurtelings van de journalist 1 minuut krijgen om hun punt te 
maken. Zo wisselen ze een 8-tal keren van beurt. Wij voegen er 
een paar accentjes aan toe.

Eerst presenteert onze moderator het thema, dat kort 
ingeleid wordt. Dan formuleren we een stelling met 2 
posities. Het publiek verdeelt zich in 2 groepen naargelang 
de positie die men wil verdedigen. In elke groep worden 
snel argumenten geformuleerd die de gekozen positie 
ondersteunen. Elke groep duidt een vertegenwoordiger aan 
en het ‘American Debate’ start. En ja, het publiek mag van 
kamp veranderen, als het andere kamp betere argumenten 
aandraagt.

We presenteren 3 thema’s: 

10.30u: taalonderwijs: theorie of praktijk? (met een 
inleiding van Kris Van den Branden)
12.15u: meer inzetten op stages en ervaringstrajecten of niet?
14.45u: zijn vakken nog relevant in het onderwijs in de 
21ste eeuw?
 
Elke sessie duurt 30 minuten

Zaal: De Schelp

Stellingenspel

Een debat is pas een debat als mensen kunnen uitwisselen over 
verschillen in visie, tegengestelde ideeën, andere opinies. Dit 
is uiteraard niet anders bij ons debat over de eindtermen. Spe-
ciaal voor het onderwijsfestival formuleerden we enkele pittige 
stellingen die uit de eerdere fases van het debat naar voren zijn 
gekomen: onderricht in een levensbeschouwing of onderricht over 
levensbeschouwingen, meer of minder sport op school, meer of min-
der stages, kinderen leren filosoferen of niet,…

Het werkt heel simpel. Op de grond zie je een lijn van 1 
tot 7, van helemaal oneens tot helemaal eens. Van zodra  er 
een klein groepje mensen aanwezig is, begint het. Je kiest 
een stelling en neemt positie. Een gespreksleider begeleidt 
je bij het gesprek dat dan ontstaat. 

 
Deze sessie wordt doorlopend georganiseerd in de Anna 
Bijnszaal, de inkomhal van het Vlaams Parlement.
  
Elk stellingspel duurt ongeveer 15 minuten.
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Krachtvoer in een notendop

Een sprankelende spreker, een thema, 20 minuten spreektijd. Kort 
en krachtig.

10.00u: DE WINST VAN HET KIEZEN, Bert Smits

We leven in tijden van overvloed. We worden 
letterlijk overspoeld door tonnen informatie en 
ontzettend veel keuzemogelijkheden. Die overvloed 
leidt paradoxaal genoeg tot een gevoel van 
schaarste. Het ontbreekt ons aan tijd. Juist daarom 
is het voor ons en onze kinderen cruciaal dat we 
leren kiezen.

Bert Smits is onderwijskundige, ondernemende 
duizendpoot, bezieler van Mysterie van Onderwijs en 
auteur (o.a. van ‘De jeugd is tegenwoordig’ en ‘Ik 
was 10 in 2015’)

11.10U: ONDERWIJS IN DE 21STE EEUW: ANDERS DAN IN 
DE 20STE EEUW, Kris Van den Branden

De wereld verandert razendsnel. Moet ons onderwijs 
dan ook niet veranderen? Leren onze kinderen op 
school nog wel de cruciale dingen die ze nodig 
hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw?  

Kris Van den Branden is verbonden aan de KU Leuven 
en auteur van het boek “Onderwijs voor de 21ste 
eeuw” dat recent verscheen bij ACCO.

13.30U: DUURZAME ONTWIKKELING IS VAN LERENSBELANG, 
Jürgen Loones

Wat van leRensbelang is: de vorming van 
wereldburgers in een duurzame wereld die de 
maatschappij mee vorm kunnen geven vanuit 
respect en zorg voor alle levensvormen, 
ecologische integriteit, sociale en economische 
rechtvaardigheid en democratie, geweldloosheid en 
vrede.

Jürgen Loones is papa van twee kindjes en 
bezorgd over wat de toekomst brengen zal. Hij 
is gedetacheerd leerkracht bij het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie en verzorgt daar 
het secretariaat van het Platform Educatie voor 
Duurzame Ontwikkeling.

14.10U: EN WAT MET PRAKTISCHE KENNIS EN 
ZELFREDZAAMHEID? Mona Thijs en Céline Ibe

Praktische kennis en zelfredzaamheid scoorden heel 
hoog als belangrijk onderwijsdoel tijdens de ’50 
dagen van het Onderwijs’. 2 scholieren houden een 
vurig pleidooi voor het belang ervan.

Mona en Céline zijn 2 leden van De 10: 10 
jongeren die zich een jaar lang smijten op het 
thema eindtermen. Zij volgen het politieke en 
maatschappelijke debat van op de eerste rij en 
wakkeren vanuit hun eigen verhaal en expertise het 
debat aan.

zaal: De Schelp
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De eindtermenmuur

We verzamelden er 60 voor jullie. 60 van de momenteel 
bestaande eindtermen, illustratief voor de meer dan 900 
eindtermen die momenteel gebruikt worden. We houden een 
kleine pop-poll. Welke eindtermen vind je goed? Welke vind 
je minder goed (of zelfs slecht). Maar we willen toch net 
iets meer dan een gewone populariteitsmeting. We willen 
namelijk weten of je zelf met betere formuleringen kan 
komen. Voor elke eindterm die je minder geslaagd vindt, mag 
je een alternatief voorstellen. 

Can we have your votes, please?

Deze sessie wordt doorlopend georganiseerd in De Schelp.

Hof van Scholieren

Zet je zonnebril op want in de Hof van Scholieren schijnt 
de zon! Wil je nog een laatste keer jouw mening kwijt over 
die eindtermen? Ben je benieuwd hoe het eindtermendebat 
onder leerlingen verliep… Grijp dan de microfoon in het 
officiële WK speechen over de eindtermen, discussieer mee 
aan onze picknicktafels of richt je een laatste keer tot 
onze videobooth. Laat je daarbij eerst inspireren in de 
ballonnenhemel, of in het scholenmuseum. Nog tijd over voor 
een beetje ontspanning? Kom dan rondhangen in onze tuin of 
versnipper ritueel de oude eindtermen. 

Welkom in de eindtermenspeeltuin, jullie officieel 
aangeboden door de Vlaamse Scholierenkoepel.

‘Hof van Scholieren’ is heel de dag toegankelijk in de 
Zuilenzaal.
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Daten met parlementsleden (maar je moet wel 
snel zijn)

De kans van je leven! 7 parlementsleden zitten op je te 
wachten voor een speeddate. Je mag alleen of met 2 komen, 
je krijgt 8 minuten. Kom dus best met een spiekbriefje 
met enkele goede vragen op. De antwoorden krijg je van 
hen. En voor alle duidelijkheid: het mag over onderwijs en 
eindtermen gaan. Als je nog een tweede gesprek wilt, sluit 
je gewoon weer aan bij de rij wachtenden. 

Zitten voor jullie klaar: Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo 
De Ro, Elisabeth Meuleman, Kris Van Dijck, Ann Brusseel, 
Caroline Gennez en Kathleen Krekels.

Deze sessie vindt plaats tussen 13.00u en 14.00u.

Zaal: Rik Wouterszaal

Stap voor stap een eindterm behalen

Tijdens de Nachten van het Onderwijs formuleerden bijna 
350 mensen concrete eindtermen. Maar we zijn ook benieuwd 
naar hoe sommige van deze eindtermen volgens jullie stap 
voor stap behaald kunnen worden. Wat moeten kinderen op het 
einde van de lagere school kennen? En op het eind van de 
eerste en tweede graad van het secundair onderwijs?  

We maakten een eenvoudige template waarop jullie 3 
tussenstations op weg naar het behalen van een eindterm 
krijgen voorgeschoteld. Verder ligt er een selectie van 
de eindtermen die tijdens de Nachten van het Onderwijs 
geformuleerd werden.  

De opdracht is eenvoudig: vorm een klein groepje, kies een 
eindterm uit het stapeltje en overleg even met elkaar over 
wat kinderen en jongeren op het einde van de lagere school, 
de eerste graad én de tweede graad zeker moeten geleerd 
hebben om de eindterm op 18 jaar vlot te behalen. En als 
je het een leuke oefening vindt, aarzel dan niet om ze nog 
eens te herhalen met een andere eindterm.

Deze sessie wordt doorlopend georganiseerd in de Ensorzaal.  
Een template invullen duurt vermoedelijk 10 tot 15 minuten.
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Paneldiscussies
 

We serveren je ook 3 panelgesprekken.

Om 11.00u, in een eerste panelgesprek, gaan 2 scholieren, 
allebei lid van De 10 (Timpa Vanoosterweyck en Vicky De 
Zutter) in gesprek met 2 leerkrachten over iets wat we vaak 
gelezen en gehoord hebben tijdens de ‘50 dagen van het 
Onderwijs’: ‘ze moeten toch zeker de basis kennen’.  

Maar wat is dat dan: ‘de basis’ in een debat over 
eindtermen (wat eigenlijk een ander woord is voor 
basisdoelstellingen)? Gaat dat dan over een aantal vakken 
die belangrijker zijn dan andere? Of betreft het de 
vraag ‘wat je moet weten voor je iets kunt?’ Wat betekent 
basiskennis voor scholieren? En voor leerkrachten?

Verder hebben we tweemaal een panelgesprek over dezelfde 
vraag:‘Welke opportuniteiten en mogelijkheden biedt de 
hervorming van de eindtermen, in het licht van de grote 
lijnen die uit het maatschappelijke debat naar voren 
komen?’. 
 

14

 
Om 12.00u leggen we deze vraag voor aan volgend panel

  
Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder Go!, 

Lieven Boeve, Directeur-generaal Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen,

Lieven Viaene, Inspecteur-generaal Onderwijsinspectie

Guido Ooghe, Oud-directeur secundair onderwijs en 
pedagogisch medewerker UNESCO Platform Vlaanderen,

Roger Standaert, voormalig directeur van de entiteit 
‘Curriculum’, departement Onderwijs, ere-professor 
Universiteit Gent. 
 

Om 14.00u schuiven enkele leden van de Commissie Onderwijs 
van het Vlaams Parlement aan om dezelfde vraag te 
beantwoorden   
Kathleen Helsen (CD&V), 
Koen Daniëls (N-VA), 
Jo De Ro (Open VLD), 
Elisabeth Meuleman (Groen) 
Caroline Gennez (sp.a)

De 3 panelgesprekken vinden plaats om 11.00u, 12.00u en 
14.00u. Elk panelgesprek duurt 50 à 55 minuten
 
 
Zaal: Antoon Van Dijckzaal
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Stel jouw eigen prioriteiten  

13 grote thematische clusters kwamen uit ‘De 50 dagen van 
het Onderwijs’. Maar zijn ze allemaal even belangrijk? 
Of is die éne cluster toch net iets belangrijker dan een 
andere?

Ga in gesprek met enkele andere deelnemers over welke 
cluster voor jou écht belangrijk is. Beslis samen welke 
clusters absoluut bovenaan de lijst moeten staan bij het 
herzien van de eindtermen. Wij zijn vooral geïnteresseerd 
in de argumenten die jullie gebruiken om het belang van een 
cluster te omschrijven.

Een groepje van 4 tot 6 personen (dat ter plekke kan 
samengesteld worden) krijgt van ons een setje van 13 
pizzastukken, die elk 1 thematische cluster voorstellen. 10 
passen er op het bijgeleverd pizzabord, 3 komen hoe dan ook 
op het restjesbord terecht. Maar welke? Genoeg gesprekstof 
voor aan tafel, neen?

Deze sessie wordt doorlopend georganiseerd in de Valerius 
De Saedeleer zaal, een pizza samenstellen duurt tussen de 
20 en 30 minuten.

16

Grote sprekers in een klein formaat (of 
omgekeerd)

Een aantal mensen, zoals Ken Robinson (Why education kills 
creativity?) of Dave Eggers (Once upon a school), hadden we 
graag op ons Onderwijsfestival gehad.  Maar waarom mensen 
laten overvliegen vanuit alle hoeken van de wereld, als ze 
eigenlijk maar een muisklik verwijderd zijn.

We verzamelden niet alleen een aantal bekende video-
lezingen. Tijdens de ’50 dagen van het Onderwijs’ hebben 
verschillende scholen prachtige filmpjes gemaakt van hun 
traject. Ook van het project ‘De School van de Toekomst’, 
een samenwerking tussen de radiozender MNM, de Vlaamse 
Scholierenkoepel en de Koning Boudewijnstichting, bestaat 
een leuk filmpje. Al deze grote en kleinere sprekers vind 
je in de Pieter Paul Rubens zaal, voor de gelegenheid 
omgevormd tot een kleine cinema. Wil je eens 20 minuten weg 
van de drukte van het festival, loop dan even dit zaaltje 
binnen en laat je wegzakken. Wat je op het scherm te zien 
krijgt, is altijd leerzaam.

We hebben alle filmpjes in 1 grote lus geprogrammeerd die 
voortdurend vertoond wordt in de Pieter Paul Rubens zaal.

17



Het maatschappelijke debat – Rewind 

In deze zaal presenteren we je graag de resultaten die uit 
het gevoerde maatschappelijke debat komen. Je vindt er meer 
tekst en uitleg bij de 13 thematische clusters, een collage 
van foto’s die mensen op de website www.onsonderwijs.be  
hebben gepost, een schematisch overzicht van het gevoerde 
proces, een interactief scherm met de gegevens uit 
de sociale media, een persmap met alle artikels die 
naar aanleiding van het maatschappelijke debat werden 
gepubliceerd,…

En als je het echt niet kan laten, mag je zelf in 
gesprek gaan met anderen, hierbij gebruik makend van de 
gesprekvormen die we speciaal voor de ‘50 dagen van het 
Onderwijs’ ontwikkeld hebben.

Deze sessie wordt doorlopend georganiseerd in de 
Bureauzaal.
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Lezingen
We selecteerden voor het Onderwijsfestival 5 sprekers die 
elk hun licht laten schijnen op belangrijke thema’s die 
uit het maatschappelijke debat naar voren kwamen: religie, 
levensbeschouwing en filosofie, kunst- en cultuureducatie, 
burgerschapsvorming, STEM (Science, Technology, Engineering 
& Mathematics) en talenkennis.

10.00u: Goedroen Juchtmans

Een levensbeschouwelijk vak op school: een kans of 
een last?

Goedroen Juchtmans is senior onderzoeker aan de 
KULeuven-HIVA en mede-auteur van ‘Kleur in mijn klas. 
Kinderen over levensbeschouwelijke diversiteit in de 
lagere school’ (Lannoo)

11.00u: Tijl Bossuyt 
Kunst en de bredere cultuureducatie als motor voor 
reflectie, onderzoek, vormgeven en handelen op weg 
naar een toekomst. Een must voor onderwijs!

Tijl Bossuyt artistiek en zakelijk leider van De Veerman 

12.00u: duo-lezing Heidi Knipprath en Ellen Claes

Jongerenparticipatie en burgerschap op school in 
een wereld van verandering
Ellen Claes is verbonden aan de KU Leuven, Faculteit 
Sociale Wetenschappen. Ze is (co-)promotor van 
de internationale studie naar burgerschap en 
burgerschapseducatie (ICCS).
Heidi Knipprath is als onderzoeksexpert verbonden aan 
de KU Leuven, Instituut voor Arbeid en Samenleving 
(HIVA). Zij doet onderzoek naar burgerschapseducatie 
en de ontwikkeling van (loopbaan)competenties 19



13.00u: Katrien Strubbe

STEM4all: of hoe STEM kan bijdragen tot 21ste eeuw 
competenties.

Katrien Strubbe is hoofddocent aan de UGent 
binnen de faculteit Wetenschappen waar ze 
o.a. vakdidactiek chemie doceert. Ze is sterke 
voorstander van wetenschapsonderwijs waarin 
aanleren van onderzoeksvaardigheden centraal staat.

14.00u: Ruth Lasters
 
De gouden munt, weg met alleen functionele 
taalvaardigheid voor beroepsleerlingen! 

Ruth Lasters is schrijfster, leerkracht en gelijke-
kansen-coördinator in het interculturele hart van 
Borgerhout. Ze ziet het als haar taak als mens 
om te strijden tegen alle vormen van elitarisme. 
Ook tegen het elitarisme binnen ons huidige 
onderwijssysteem. 
 
Zaal : Pieter Brueghel

© 
Ko
en
 B
ro
os

20

Maak een eindtermenrap!

Wat vind jij van de eindtermen? Wat zou elke scholier moeten 
kunnen en kennen? Maak samen met de Gentse toprappers Raab en 
Froze een eigen rap over de eindtermen! De rap wordt live on 
stage gebracht door de Gentse rappers tijdens de slotshow. Ja, 
je leest het goed: we maken vandaag een eigen song! Wordt het 
een zomerhit?

Raab en Froze?
 
Straight outta Gent: Froze. Het Nederlands 
klonk nog nooit zo goed als wanneer Froze rapt 
en zingt met die heerlijk rasperige Gentse r. 
Van het voorprogramma van Wu Tang Clan en Jack 
Parrow naar de finale van de Nieuwe Lichting 
van Studio Brussel. Vrrree wijs.

 
Froze debuteerde in 2011 met zijn album ‘Sprookjes 
duren nooit lang’. Deze werd, samen met zijn eerder 
uitgebrachte demo ‘Winter waanzin’, goed onthaald 
en resulteerde in tal van live shows. In 2013 bracht 
Froze een driedelige reeks van gratis mixtapes uit 
onder de titel ‘Tot Strax’, naar aanleiding van zijn 
album ‘Het Venster Op De Wereld’. Froze won tevens een 
Award als meest veelzijdige artiest bij de Vlaamse Rap 
Awards. De herwerking van het nummer ‘De Fanfare van 
Honger en Dorst’ die hij met zijn vader maakte, Lieven 
Tavernier, werd ook opgepikt door vele radiozenders!

 
Wil je mee de rap creëren? Dat kan! In de Jan Van 
Eyck zaal, vanaf 11u, doorlopend.

21



Uur ingang van de A. Van Dijckzaal (+2) Ingang van de Bureauzaal (+1)

11.00u Djapo Netwerk Didactiek Nederlands

11.10u Kenniscentrum Eetexpert.be Via Don Bosco

11.20u Symbiose Jong & Van Zin

11.30u Kinderrechtencoalitie Vlaamse Esperantobond

11.40u Piazza dell’Arte Jeugd en Poëzie vzw

11.50u Vlaamse Stichting Verkeerskunde Rondpunt

12.00u Vormen vzw Boerenbond – Landelijke Gilden

12.10u Minderhedenforum Vrouwen Overleg Komitee

12.20u Success4all Unicef Belgium

12.30u RISO Vlaams-Brabant VIGeZ Thuis in gezond leven

12.40u VCOV Kleur Bekennen

12.50u Edushock vzw Het Oog van de Meester

14.00u VEFO Vrouwenraad

14.10u Sensoa NGO-federatie

14.20u Pax Christi Vlaanderen STEM-platform

14.30u Sudbury School Plan België vzw

14.40u Jes vzw VAD

14.50u Deugdenproject Gaia

15.00u HPHO

Speakers corner(s)

Meer dan 170 organisaties organiseerden in de loop van de 
’50 dagen van het Onderwijs’ een eigen gespreksavond of 
debat. Al deze organisaties kregen van ons een uitnodiging: 
8 minuten spreektijd op het Onderwijsfestival, in een vol-
bloed ‘speakers corner’. 40 van hen reageerden positief op 
onze uitnodiging.

Een omgekeerd sinaasappelkistje, plaats om een poster te 
hangen en verder de kracht van hun overtuiging. Mocht je 
naar hun boodschap willen luisteren, hieronder vind je een 
tijd en plek.

22 23

Slotshow 

Zowel scholieren als volwassenen over heel Vlaanderen namen 
deel aan het groot maatschappelijk debat rond eindtermen. 
Maar wat staat er nu te gebeuren met dit debat? Wat zijn de 
parlementsleden nu eigenlijk van plan? Wie zijn ‘De 10’ en 
hoe hebben zij het debat ervaren? Kom het allemaal te weten 
tijdens de feestelijke slotshow, om 15u30 in de Loketten-
zaal. Houd je maar vast, want Raab en Froze brengen live de 
eindtermenrap.

Einde voorzien rond 16u

Nog enkele extra’s

Beeldige eindtermen
Heel de dag waart er een jonge dame door de gangen, 
die luistert naar de mooie naam Els Vrints. Ze is 
gewapend met een tekenplank en tekenmateriaal. Ze 
luistert en tekent, vraagt nu en dan naar jullie 
beelden bij eindtermen. Zie je ze, klamp ze dan aan 
en geef jouw idee bij een specifieke eindterm of bij 
eindtermen in het algemeen. Je zal verbaasd zijn 
met wat ze met enkele woorden kan doen.

Technopolis on stage 

Technopolis brengt een spectaculaire wetenschaps-
show. Hoort wetenschap in de eindtermen? Welke 
experimenten moet elke scholier eens gedaan hebben? 
Ontdek tijdens de show tal van proeven en experi-
menten!”  

Om 12u30 op het groot podium in de Lokettenzaal 
(dan kan je ondertussen een broodje eten).
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Bijlage 5: Online te raadplegen materiaal 

Zie http://www.onsonderwijs.be

• Alle blogs en nieuwsberichten

• Presentaties en teksten van de lezingen Onderwijsfestival 

• Posters Onderwijsfestival

• Visuele oogst Onderwijsfestival

• Filmopname paneldebatten Onderwijsfestival:

• panelgesprek 1: https://www.youtube.com/watch?v=tC3hXgSUzaE

• panelgesprek 2: https://www.youtube.com/watch?v=NKR4KPMRZys

• panelgesprek 3: https://www.youtube.com/watch?v=yGw7R-0dY4g

• Aftermovie Onderwijsfestival: https://www.youtube.com/watch?v=vIFthnfoQh4


