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Iedereen is het eens over het belang van goed onderwijs. Het 
onderwijs vult immers voor een belangrijk deel de rugzak 
waarmee jongeren aan hun tocht door het leven beginnen. 
We verwachten er dan ook terecht veel van. In een wereld 
die steeds complexer wordt kijken velen bovendien naar het 
onderwijs om met antwoorden of oplossingen te komen. Meer 
nog: iedereen staat klaar met zijn of haar eigen voorstellen om 
dat onderwijs beter te maken.

Wat we precies in het onderwijs van de toekomst aan inhouden 
via de eindtermen willen aanbieden, hangt samen met wat 
we als samenleving van de school vragen of verwachten. Het 
antwoord op die vraag zal het aanbod bepalen en dus de invul-
ling van ons onderwijs. Het is dan ook goed er grondig bij stil 
te staan. Hierbij moeten we vooral aandacht hebben voor de 
vraag wat van leRensbelang is … voor álle kinderen en jonge-
ren, ongeacht hun achtergrond, studie- of schoolkeuze.

Minister Crevits heeft dit debat eind 2015 aangekondigd in het 
Vlaams Parlement en alle voorwaarden gecreëerd voor een 
open dialoog. Het onderwerp belangt ieder van ons aan, zonder 
enige uitzondering. Want iedereen heeft wel een band met de 
school. Als leerling, (toekomstig) leerkracht, schooldirecteur, 
(groot)ouder, werkgever, werknemer, lesgever of onderzoeker 
in een instelling voor hoger onderwijs, onderwijsexpert, vrij-
williger of bestuurder in een sociale of culturele organisatie, 
politicus, enz. : allemaal verwachten we iets van het onderwijs. 

Die verwachtingen kunnen heel verschillend zijn - en dat is ook 
geen probleem. Maar om te weten of we het eens kunnen zijn 
over de essentie en de grote lijnen, moeten we met elkaar in 
gesprek gaan. Daarom heeft de Vlaamse overheid, dat wil zeg-
gen de minister en het Vlaams Parlement, het initiatief geno-
men om in de eerste helft van 2016 een breed maatschappelijk 
debat te voeren over wat we als samenleving in de toekomst 
van ons onderwijs willen vragen. Wat moeten de toekomstige 
eindtermen zijn? Wat is van leRensbelang voor de samenleving 
van morgen? Levuur in partnerschap met Tree Company en 
Indiville stonden in opdracht van het departement Onderwijs in 
voor de organisatie en begeleiding van dit debat.

Centrale vragen

Om het debat te structureren, zijn 4 centrale vragen naar voor geschoven:

— Wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen?
— Wat moet elke jongere op school leren om zich persoonlijk te ontwikkelen?
— Wat moet elke jongere op school leren om later aan het werk te kunnen?
— Wat moet elke jongere op school meekrijgen om levenslang verder te kunnen leren?

Omdat onderwijs iedereen aanbelangt, mocht het debat niet beperkt blijven tot een rondje 
‘meningen van experten verzamelen’ of een ‘representatieve enquête bij 1.000 Vlamingen’. 
Daarom werd sterk ingezet op het zoveel mogelijk betrekken van een brede groep van burgers en 
organisaties gedurende het hele proces (zie verder). 

Dat proces was zo opgezet dat in een eerste fase heel breed ideeën werden verzameld en 
bediscussieerd. Tijdens die eerste fase, de ‘50 Dagen van het onderwijs’ (3/2/2016 – 24/3/2016) 
genoemd, werden burgers en organisaties uitgenodigd om hun voorstellen online in te brengen 
en met elkaar hierover in debat te gaan. Burgers en organisaties kregen ook de vraag om zelf 
‘livedebatten’ te organiseren en die resultaten online te delen.

Tijdens de volgende fase, de fase van de 5 Nachten, werden die voorstellen verder verdiept en 
verfijnd. Daartoe vond in de laatste twee weken van april in elke provincie een interactieve ‘Nacht 
van het onderwijs’ plaats waarbij mensen met elkaar in dialoog konden gaan over wat nu effectief 
van leRensbelang is.

Op 13 mei werden de resultaten dan letterlijk in de schoot van het Vlaams Parlement gebracht 
tijdens het Onderwijsfestival. De hele dag lang gingen parlementsleden, scholieren, leerkachten, 
experts, allerhande mensen uit het brede onderwijsveld en daarbuiten een laatste keer binnen dit 
proces met elkaar in gesprek. 

In dit rapport worden in een eerste hoofdstuk de verschillende fases meer in detail besproken.  
We focussen daarbij op de aanpak en geven wat cijfergegevens mee over de deelnemers. De 
resultaten en de inhoud komen in de daaropvolgende hoofdstukken aan bod. In hoofdstuk 3 
worden alvast de grote lijnen die uit de resultaten naar voren komen meegegeven. In hoofdstuk 
4 en 5 vindt u vervolgens de resultaten van respectievelijk de 50 Dagen van het onderwijs en 
de 5 Nachten. De verslagen per nacht/locatie vindt u in de bijlagen. Vervolgens leest u een 
sfeerverslag van het Onderwijsfestival en afsluiten doen we met een aantal reflecties in de 
uitleiding. 

1

Inleiding

Van LeRensbelang? Een debat 
over de inhoud van ons 
onderwijs in en voor de 
toekomst 
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2.1 De procesopbouw

Begin februari 2016 is gestart met een grootschalige lancering 
van het brede maatschappelijke debat met een communicatie-
campagne én de openstelling van de campagnewebsite. Dan 
zijn onder de naam de ’50 Dagen van het Onderwijs’ zowel het 
online- als het offlinedebat van start gegaan Overal in Vlaan-
deren vonden kleinschalige, face-to-face evenementen plaats, 
werden op sociale media en het online platform intensieve 
onlinediscussies gevoerd en namen ook de media actief deel 
via opiniestukken, interviews, blogs … 

Mediapartners die mee hun schouders wilden zetten onder het 
debat werden aangesproken om dit te doen. We nodigden een 
maximum aan stakeholdergroepen uit om zelf debatten en ge-
sprekken te organiseren. Daarbij werd veel aandacht besteed 
aan de brede waaier aan specifieke doelgroepen. Tegelijkertijd 
startte de Vlaamse Scholierenkoepel met een groots scholie-
rendebat. 10 jongeren werden het gezicht van de campagne en 
50 leerlingenduo’s kwamen op 26 februari uit de startblokken 
om in 50 Vlaamse scholen het debat te voeren. De Commissie 
Onderwijs van het Vlaams Parlement was actief betrokken bij 
deze initiatieven.

Na de Paasvakantie stond in elke Vlaamse provincie 
(Vlaams-Brabant en Brussel zijn samengenomen) een Nacht 
van het Onderwijs op het programma waarin alle input uit de 
50 Dagen, met een breed en divers publiek aan deelnemers en 
via allerlei interactieve werkvormen en formats, uitgewerkt 
en verdiept werd. Aan deze provinciale Nachten namen in een 
waarnemende rol ook een aantal Vlaamse parlementsleden 
deel.

In de derde week van mei volgde een groots opgezet Onderwijs-
festival in het Vlaams Parlement. Hierop kwamen alle online- 
en offlineprocessen die sinds begin februari liepen samen in 
één grote paukenslag. Alle betrokken stakeholders en ook de 
honderden aanwezige scholieren konden er voor een laatste 
keer met elkaar in gesprek gaan rond alle mogelijke thema’s en 
vraagstukken met betrekking tot de toekomstige eindtermen. 
Het maatschappelijke debat bereikte op die manier letterlijk 
het hart van de democratie.

2

Concrete aanpak 
maatschappelijk debat  
Van leRensbelang?

2.2 De 50 Dagen

Verloop van de 50 Dagen

Op 3 februari 2016 vond een grootschalige lancering van het participatieve publieke debat plaats, 
met een persconferentie én de openstelling van de campagnewebsite www.onsonderwijs.be1, zodat 
zowel het online- als het offlinedebat van start konden gaan. Ook de media besteedden heel wat 
aandacht aan deze lancering (zie bijlage persoverzicht).

De ’50 Dagen van het Onderwijs’ liepen van 3 februari tot en met 24 
maart.  In deze periode werd het maatschappelijke debat,  met als 
insteek de 4 vragen (zie verder), ten volle gevoerd met als centrale 
plaats de website www.onsonderwijs.be.

Op de website werden intensieve online discussies gevoerd. 

Men kon op verschillende manieren op de website deelnemen aan 
het debat door zelf ideeën in te geven, te reageren op ideeën van 
anderen of ideeën te ‘liken’/steunen of te delen op social media. 
Door gebruik te maken van moderatie vooraf van de ideeën en 
moderatie nadien van de reacties (op aangeven van gebruikers die 
konden melden dat reacties de regels schonden) werd de kwaliteit 
van het debat gewaarborgd. De moderatie gebeurde aan de hand 

van een set van regels die ook op de website gepubliceerd stond. Ideeën of reacties die deze 
regels niet respecteerden werden door de moderatoren teruggezonden naar de betreffende 
indieners. Daarbij kreeg de inzender telkens de reden opgegeven waarom de betreffende bijdrage 
niet op de website werd gepubliceerd. Deelnemers kregen ook steeds de vraag om een nieuwe 
bijdrage in te dienen of de bestaande aan te passen conform de regels in het debat.

Overzicht van de regels die golden in het debat

• In het debat staan vier vragen centraal. Bij ideeën of reacties die geen betrekking hebben op deze 
vragen, zal gevraagd worden een andere bijdrage te leveren. Alle ideeën of reacties moeten gaan 
over wat in het onderwijs van de toekomst van leRensbelang is voor alle jongeren. Het gaat met 
andere woorden over de inhoud van het basis- en secundair onderwijs van de toekomst. Het gaat 
dus niet over concrete lesinhouden en evenmin over de manier waarop les moet worden gegeven 
of inhouden moeten worden aangeboden. Ideeën of reacties die daar niet aan voldoen, moeten 
worden bijgestuurd. Bij ideeën of reacties die onduidelijk zijn, zal je gevraagd worden om de eigen 
inbreng te verduidelijken.

• Ideeën of reacties die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend of 
kwetsend worden door de moderator verwijderd.

Door het inbouwen van gamification-elementen (oproepen om bijdragen te delen via Facebook of 
Twitter en oproepen om steun (likes) te zoeken voor jouw of andere ideeën) werd de dynamiek op 
het platform nog versterkt. Zo leefde het platform op het einde van deze fase opnieuw heel sterk 
op vanwege van het verzamelen van likes en shares.

Daarnaast gingen mensen natuurlijk ook op sociale media (vooral Twitter) met elkaar in discussie. 

De website

De website Onsonderwijs.be werd gedurende de ‘50 Dagen van het onderwijs’ in totaal meer dan 
29.500 keer bezocht door alles samen iets meer dan 19.000 unieke bezoekers. De gebruikers 
konden de informatie van het proces raadplegen, de blogs en nieuwsberichten lezen of het lopende 
debat volgen. 

1 De campagnewebsite onsonderwijs.be blijft bereikbaar tot eind december 2016



-9--8-

Gebruikers kwamen ook terug om het debat verder te kunnen blijven volgen. Iets meer dan 10.500 
gebruikers kwamen regelmatig terug.

Gemiddeld bekeken bezoekers bijna vijf pagina’s en bleven meer dan vier minuten op de website, wat 
een grote betrokkenheid toont. ln totaal werd er 143.000 keer één van de pagina’s van de website 
bezocht.

 Dankzij de grote media-aandacht bij de lancering registreerden we onmiddellijk veel verkeer op 
de website. De belangstelling voor de website en het debat zijn doorheen de volledige periode 
blijven leven. Dit door een combinatie van volgehouden media-aandacht (bijvoorbeeld de artike-
lenreeks van De Standaard), de livedebatten door organisaties en het via mailings aansporen van 
de geregistreerde gebruikers om te blijven deelnemen. Ook de sociale media speelden hierin een 
belangrijke rol. 20 % van de bezoekers kwam via Facebook of Twitter op de website terecht. 

Doordat deelnemers werden aangemoedigd om op het einde nog eens terug te komen om ideeën 
hun steun te betuigen, zien we op het einde nog een opmerkelijke stijging van de activiteit.

De drempel om het debat te volgen of om deel te nemen aan het debat werd zo laag mogelijk ge-
houden. Bezoekers konden het debat lezen zonder te registreren. Registratie was pas noodzake-
lijk als deelnemers zelf wilden bijdragen. 

2.270 gebruikers registreerden zich om bijdragen te leveren op het platform. Ook 170 organisaties 
uit het brede middenveld registreerden zich op het platform. Sommige organisaties hebben ver-

schillende debatten georganiseerd. (zie lijst in bijlage)

In totaal werden 844 unieke bijdragen geleverd die samen meer dan 800 reacties 
kregen en 4.710 likes op het platform. Meer dan 200 van die bijdragen werden 
rechtstreeks vanuit de applicatie op de website gedeeld op Facebook of Twitter. 

De gebruikers werden zeer actief beheerd. In de eerste fase werden zij regelmatig 
opgeroepen om deel te nemen aan het debat. Hierbij lag in de eerste weken de 
focus vooral op het geven van nieuwe bijdragen. Later volgde de vraag om vooral in 
discussie te gaan bij bijdragen van anderen en om deze te steunen/’liken’, opdat het 
mogelijk zou worden om het draagvlak in kaart te brengen. 

Live debatten

Mensen en organisaties werden uitgenodigd om ook zelf livedebatten te organi-
seren. Ze konden hiervoor ondersteunend materiaal vinden op de website (tem-
plates, werkfiches, tips & tricks …). De uitnodiging  werd verspreid via de website 
maar ook via mailings aan een brede groep van organisaties en naar de door het 
platform geregistreerde deelnemers. Bepaalde organisaties werden ook specifiek 
aangesproken vanwege het feit dat zij werken met voor dergelijke processen vaak 
moeilijk bereikbare groepen. Ook zijn zij talrijk op de uitnodiging ingegaan. Op die 
manier hebben we zoveel mogelijk mensen met diverse achtergronden trachten te 
betrekken. 

Er werden ongeveer 170 debatten te lande geregistreerd met tussen de 10 en de 
250 deelnemers waardoor naar (ruwe) schatting minimaal nog eens meer dan 
2.000 personen zich in het maatschappelijke debat hebben kunnen mengen. Het 
ging daarbij om klasgesprekken, debatten georganiseerd door oudercomités, debat-
ten georganiseerd door collega’s tijdens de middagpauze, gemengde debatten van 
leerlingen, ouders en leerkrachten …

Sociale media en publieke fora

Het debat leefde ook op Twitter, Facebook en andere publieke fora. Voor onze analyses kijken we 
hier enkel naar de discussies op publieke pagina’s. Persoonlijke pagina’s kunnen we uiteraard niet 
meenemen in de analyses

Op Twitter hebben 945 twitteraars tijdens de 50 bijna 2500 tweets over het eindtermendebat de 
wereld in gestuurd. Daarnaast is er ook veel en druk gediscussieerd op de pagina’s van media en 
blogs gekoppeld aan artikels over het debat. In totaal hebben we zo een driehonderdtal posts 
verzameld, waarvan een groot deel op het forum van Hautekiet op radio1.be. Voor Facebook 
moeten we ons zoals gezegd beperken tot de publieke pagina’s en zo kwamen we tot bijna 270 
bijdragen vanop Facebook (voornamelijk op de pagina’s van kranten en programma’s).

Media

Het debat verscheen ruim 80 keer in de media. Een tiental keer kwam het debat op de radio en een 
vijftal keer op televisie. In de overige gevallen gaat het over artikels in kranten of op krantensites. 
Het type media en programma’s dat aandacht besteedde aan het debat is heel breed: van Klara 
tot Q-music en van het journaal (één) en het nieuws (vtm) tot Iedereen beroemd.

Wie nam deel?

Van de deelnemers die zich registreerden voor het online debat hebben we bij de registratie een 
beperkt aantal persoonsgegevens gevraagd. Deelnemers moesten hun geslacht en leeftijd opge-
ven en aanduiden of ze in de eerste plaats deelnamen als leerkracht of beroepsmatig actief in het 
onderwijs, leerling, ouder met kinderen in het leerplichtonderwijs of, dat kon ook, gewoon burger. 
Hieruit blijkt het volgende over het profiel van de deelnemers aan het onlineplatform: 

1. Een meerderheid van de deelnemers online waren vrouwen (63 %).

2. 1 op 3 deelnemers online had op het ogenblik van het debat schoolgaande kinderen in lager of 
secundair onderwijs

3. Naar achtergrond toe zien we een spreiding van verschillende profielen qua deelnemers. Leer-
krachten (26%), burgers (22%) en ouders (20%) zijn de drie grootste groepen.

4. Wat de leeftijd betreft hebben we een goede spreiding over de verschillende leeftijdscategorieën. 
De jongste deelnemers waren 16 en de oudste 76. 
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Wat de gebruikers betreft die zich registreerden als organisaties hebben we een lijst2  van 170 orga-
nisaties (die soms meer dan één debat hebben georganiseerd). 

Van de burgers die zich lieten horen via Twitter of commentaren leverden bij blogs, media of 
facebookpagina’s, hebben we niet al die gegevens. Dankzij data-analyse 3 kunnen we echter wel 
een inschatting maken wie deze mensen zijn. Met behulp van computationele stylometrie is het 
mogelijk om automatisch socio-demografische metadata toe te kennen aan teksten. 

Op basis van een dergelijke analyse konden we de volgende zaken bepalen:

• De deelnemers hier zijn veel mannelijker dan op het platform. Meer dan 3 op de 4 gebruikers  
zijn mannen.

• Het is een opvallend jong publiek dat zijn stem via deze kanalen laat horen. 1/3e van de gebrui-
kers wordt jonger dan 25 geschat.

Naast deze kenmerken, hebben we ook de netwerken bij de actieve twitteraars in kaart gebracht. In 
totaal werd door meer dan 900 verschillende accounts getweet over het onderwerp, maar voor 
deze netwerkanalyse maakten we een selectie van twitteraars die minstens twee tweets over 
het onderwerp hebben verstuurd (320). Vervolgens brachten we hun onderlinge connecties in 
kaart: een connectie komt tot stand doordat twitteraars elkaar volgen en wordt eventueel nog 
versterkt door elkaars berichten te retweeten en/of in discussie te gaan met elkaar. Dit levert 
een complex, intergeconnecteerd netwerk op. De 4 groepen die we aldus zien verschijnen zijn in 
de visualisatie weergegeven met verschillende kleuren.

In totaal werd er 
door meer dan 
900 verschillende 
accounts getweet 
over het onderwerp

2.3 De 5 Nachten

Verloop van de 5 Nachten
 

Elke Nacht of avond startte met de beknopte presentatie van de resultaten uit de 50 van het onderwijs, 
die gepresenteerd werden in 13 clusters. Daarna volgde bij wijze van inleiding op de ‘Nacht’ telkens een 
reflectie door een externe spreker uit de academische wereld4 , gevolgd door een reflectie van één of 
twee scholieren, lid van ‘De 10’5 . ‘De 10’ zijn 10  scholieren die als de Ambassadeurs van de campag-
ne ‘Van LeRensbelang’ binnen de scholen van nabij het maatschappelijke debat over de eindtermen 
volgen en mee sturen, daarin begeleid door de Vlaamse Scholierenkoepel6 .

Vervolgens werd er in divers samengestelde groepen van deelnemers (ouders/burgers, scholieren, 
leerkrachten, maatschappelijke stakeholders ... 7 ) aan de slag gegaan met de voorlopige resultaten uit 
de 50 dagen, om die verder uit te diepen.

Concreet lag in een eerste ronde 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? 
Een derde vraag ging telkens dieper in op een bepaald aspect van de specifieke cluster.

De tafels werden begeleid door een tafelfacilitator die het gesprek in goede banen leidde. De deel-
nemers hadden daarbij het volgende materiaal op de tafel ter beschikking: een template waarop 
antwoorden genoteerd dienden te worden, een aantal voorbeeldeindtermen en de omschrijving van de 
betreffende cluster, samen met een bloemlezing van een aantal concrete bijdragen op het platform.

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? 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’. De deelnemers 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. 7

Bedoeling was dus om het relatieve belang van de verschillende clusters aan te geven. Welke moeten 
zeker in het nieuwe pakket eindtermen? Welke zijn minder centraal of niet zo cruciaal en vooral 
waarom (niet)? 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.

Rechtsboven vinden we in het rood een aantal 
politici en media rond onderwijs terug. In 
het bruin midden in het netwerk een aantal 
relevante experts met een brugfunctie tussen 
verschillende groepen.  Links onderaan, in het 
groen, een aantal professionals in het onder-
wijs … Links boven vinden we in het lichtblauw 
vooral het VSK, de betrokken leerlingen en de 
opdrachtnemers terug.

Conclusie

Als we al deze kanalen in acht nemen (deelname 
via de website, via sociale media of via debat-
ten) hebben we via onze website bijna 20.000 
burgers bereikt en een veelvoud daarvan via 
de klassieke en sociale media. In totaal hebben 
meer dan 5.000 burgers actief meegewerkt 
aan de eerste fase van het maatschappelijke 
debat over de eindtermen, de ‘50 Dagen van 
het Onderwijs’.

4  In Torhout: Pedro De Bruyckere, in Gent: Martin Valcke, in Hasselt: Filip Dochy, in Antwerpen: Dimokritos Kavadias en in Leuven: Ruth Wouters.

5  In Torhout: Ergys Brocaj in Gent: Ergys Brocaj en Pieter Stalpaert, in Hasselt: Mona Thijs en Zehra Cebeci, in Antwerpen: Celine Ibe en in Leuven: Seppe De Pauw

6  In bijlage vindt u per nacht een uitgebreid verslag van zowel de inleiders als het werk aan de tafels.

7  Zie infografiek op pagina 12.

8 We lieten ons voor deze aanpak inspireren door de aanpak van het project ‘Onderwijs Op Tafel: een publiek experiment over basisvorming’ o.l.v. prof. Maarten Simons, KULeuven. 

2  De volledige lijst bevindt zich in bijlage.

3   We aggregeren hiervoor alle beschikbare data van de auteurs 
(verstuurde berichten, gebruikersnaam, profieltekst), waarna 
een tekstclassificatiesysteem een inschatting maakt van de leef-
tijd, geslacht, opleidingsniveau … op basis van het geobserveerde 
taalgebruik.

Overzicht Nachten

Maandag 18 april Torhout Hogeschool Vives

Dinsdag 19 april Gent Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Maandag 25 april Hasselt Hogeschool PXL, Campus Vildersstraat

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

Vrijdag 29 april Leuven UC Leuven-Limburg, Campus Hertogstraat (Heverlee)
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De 5 Nachten in cijfers

Het onderwijsfestival in cijfers

2.4 Het onderwijsfestival

Verloop van het onderwijsfestival

Het opzet was nog één keer alle inzichten en ideeën uit het brede debat over de herziening van 
de eindtermen samen te brengen en letterlijk binnen te brengen in het Vlaamse Parlement. Er 
werd resoluut gekozen voor de festivalformule, die een uitgebreid aanbod veronderstelt van 
diverse inhouden en werkvormen en waarin de deelnemers zelf hun weg en programma kunnen 
bepalen. Je kon overal binnen en buiten lopen. Er waren panelgesprekken, een aantal lezingen, 
een aantal pittige, gebalde presentaties waar je kon gaan luisteren. Maar evengoed ‘American 
debates’, speeddating met parlementsleden, een stellingenspel, interactieve werksessies volgens 
verschillende werkvormen … waarbij iedereen uitgenodigd werd met elkaar in gesprek te gaan. 
Ook werden in de voormiddag gemengde groepjes gemaakt met parlementsleden, scholieren, 
leerkrachten en andere stakeholders die samen een zelf gekozen parcours aflegden.

8 Deze cijfers zijn exclusief de 350tal scholieren en leerkrachten die door VSK werden gerekruteerd voor deelname 
aan het Onderwijsfestival.

Wie nam deel?

Van de deelnemers die zich registreerden voor de Nachten hebben we een aantal gegevens gevraagd 
bij registratie.  Hieruit blijkt het volgende over de deelnemers:

• Een meerderheid van de deelnemers bestond uit vrouwen (61 %).

• 40 % had schoolgaande kinderen in basis- of secundair onderwijs.

• Naar achtergrond zien we dat er op de Nachten een sterke vertegenwoordiging was van personen 
die professioneel actief zijn in het onderwijs. Leerkrachten en docenten vormen de grootste groep 
(26 %), gevolgd door anderen (19 %) en anderen met een beroepsactiviteit in het onderwijs (12 %).  
Algemeen valt echter ook op dat er een grote diversiteit was van groepen met een verschillende 
achtergrond in het onderwijs (ouders, leerlingen, studenten, belangengroepen zijn allen voldoende 
vertegenwoordigd).  

• Wat de leeftijd betreft hebben we een goede spreiding over de verschillende leeftijdscategorieën. 

Het volledige programma vindt u in bijlage.

Een uitgebreider sfeerverslag vindt u in hoofdstuk 5, met verwijzing naar een aantal inhoudelijke 
bijlagen (presentaties en teksten van lezingen)  en naar het beschikbare beeldmateriaal (aftermo-
vie, opname panelgesprekken). 

Wie nam deel?

Van de deelnemers die zich registreerden voor het Onderwijsfestival hebben we bij de registratie 
een aantal gegevens gevraagd. Hieruit blijkt het volgende over de deelnemers 8 :

• Ook wat het onderwijsfestival betreft was een meerderheid van de deelnemers vrouw (al is het % 
mannen hier het hoogste (41 %).

• 41 % had schoolgaande kinderen en 66 % was professioneel op een of andere manier actief in het 
onderwijs. 

• De twee grootste groepen waren enerzijds de deelnemers die professioneel actief zijn in het 
onderwijs, maar geen leerkracht, docent of directie en anderzijds de leerkrachtenen & docenten 
zelf (23 %).  Algemeen valt echter ook hier op dat er een grote diversiteit was van groepen met 
een verschillende achtergrond in het onderwijs (ouders, leerlingen, studenten, belangengroepen 
zijn allen voldoende vertegenwoordigd).  

• Wat de leeftijd betreft hebben we ook hier een goede spreiding over de verschillende leeftijdscategorieën. 
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De grote lijnen die uit 
de resultaten naar 
voren komen

Vooraleer in te zoomen op de inhoudelijke resultaten van de 50 
Dagen (hoofdstuk 4) en de 5 Nachten (hoofdstuk 5), willen we 
hier alvast enkele grote lijnen meegeven.   

Wat we in het onderwijs van de toekomst van de eindtermen 
verwachten, hangt samen met wat we als samenleving van de 
school vragen. Dat was het uitgangspunt van dit maatschappe-
lijk debat. Dat hier verschillen opzitten, is evident. Vandaar het 
belang om er grondig bij stil te staan en met elkaar in gesprek 
te gaan. Wat is van leRensbelang voor álle kinderen en jonge-
ren, ongeacht hun achtergrond, studie- of schoolkeuze?  Dit 
was de centrale vraag van zowel de eerste fase (De 50 Dagen 
van het Onderwijs) als de tweede fase (De Nachten van het 
Onderwijs) van het maatschappelijk debat.

De ideeën die in de eerste fase, De 50 Dagen van het Onderwijs, 
verzameld werden, werden geanalyseerd en ondergebracht in 
14 inhoudelijke clusters. Deze clusters zijn een manier om de 
resultaten uit het debat overzichtelijk weer te geven. Belang-
rijk is om te benadrukken dat de deze clusters, waaraan een 
zeer zorgvuldige analyse ten grondslag ligt, finaal gebaseerd 
zijn op indelingskeuzes.  Er waren zonder twijfel ook andere 
indelingen of clusters mogelijk.  Dit bleek ook uit de linken die 
tijdens de Nachten gelegd werden tussen de verschillende 
clusters.  De clusters bieden dus een kader voor verdieping 
en bespreking maar  we willen op geen enkele manier een 
voorafname doen op het curriculum van de toekomst en de 
opbouw ervan.

In de eerste cluster zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling wordt het belang van het zich ontwik-
kelen tot evenwichtige, veerkrachtige, gezonde, zelfbewuste mensen die zichzelf kennen en zo 
goede keuzen kunnen maken, benadrukt. Er wordt aangegeven dat het van belang is op school in 
te zetten op jongeren weerbaar maken, zodat ze zich niet laten tegenhouden door een tegenval-
ler maar vol zelfvertrouwen hun pad kunnen gaan.

Daarnaast wordt, zoals aangeven in de tweede cluster sociale (inter)menselijke competenties, 
duidelijk veel belang gehecht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het leren kennen 
van en kunnen omgaan met diversiteit (in de breedst mogelijke definitie), het respectvol omgaan 
met andere mensen en andere meningen. 

Zelfredzaamheid en praktische competenties is de derde cluster die de competenties en vaardig-
heden omvat die kinderen en jongeren moeten voorbereid om op eigen benen te staan. Daarvoor 
hebben ze onder andere praktische financiële en juridische kennis nodig. De cluster omvat ook 
andere aspecten die volgens de deelnemers aan het debat nodig zijn in het leven zoals leren 
gezond te leven, EHBO, veiligheid in het verkeer, dactylo en een aantal algemene praktische 
vaardigheden. 

De vierde cluster is deze van kennis en gebruik van talen. Nu eens wordt verwezen naar de kennis 
van moderne talen in het algemeen, dan weer meer specifiek naar voornamelijk Nederlands, 
Frans en Engels en in mindere mate Duits. Heel wat mensen benadrukken het belang van het, 
vooral mondeling, vlot kunnen gebruiken van talen. Terwijl anderen toch ook het belang van taal-
theorie en taalbeschouwing aangeven.

Daarnaast wordt ook verwacht dat de jongeren op school leren kritisch, out-of-the-box en pro-
bleemoplossend denken. Men vindt het essentieel dat jongeren een kritische houding hebben en 
dus in vraag stellen wat er gebeurt, wat verteld wordt … Deelnemers geven aan dat kinderen en 
jongeren ook over voldoende achtergrond moeten beschikken om te kunnen oordelen en zaken in 
een breder perspectief te plaatsen. Wat ‘de nodige achtergrond’ precies is, wordt weinig expliciet 
gemaakt.

Een volgende cluster wordt benoemd als kennis van en omgaan met politieke en maatschappelijke 
vraagstukken. Hierbij wordt gerefereerd naar burgerzin/burgerschap, het weten hoe zich te ge-
dragen als ‘goede’, geëngageerde burgers die elkaar ook helpen, evenals inzicht in de maatschap-
pelijke, economische, politieke en mondiale context waarin we leven.  

Overzicht van de clusters

1. Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling

2. Sociale (intermenselijke) competenties

3. Zelfredzaamheid en praktische competenties

4. Kennis en gebruik van talen

5. Kritisch en probleemoplossend denken

6. Kennis van en omgaan met politieke en maatschappelijke vraagstukken

7. Kennis van en omgaan met levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken

8. Kennis van en omgaan met ICT en nieuwe media

9. Kennis van en omgaan met duurzaamheidsvraagstukken

10. Leercompetenties

11. Professionele competenties

12. Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

13. Kennis van en omgaan met kunst en cultuur

14. Basiskennis
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Het leren kennen en leren omgaan met levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken kwam ook 
nadrukkelijk naar voren in het gevoerde maatschappelijke debat. Daarbij wordt de verwachting 
geuit dat jongeren verschillende wereldreligies en levensbeschouwingen leren kennen op school, 
maar wordt ook vaak verwezen naar het belang van filosoferen en ethisch denken. 

De achtste cluster is die van kennis van en omgaan met ICT en nieuwe media. Jongeren zouden 
moeten ICT-vaardig en mediawijs leren zijn, kritisch leren omgaan met allerhande nieuwe en 
minder nieuwe media. 

Bij de cluster kennis van en omgaan met duurzaamheidsvraagstukken wordt gefocust op het leren 
over de fysieke wereld en hoe er zorgzaam mee om te gaan. Men verwacht dat jongeren op 
school het belang leren van duurzaamheid en voldoende leren over en voeling krijgen met onze 
planeet Aarde als een natuurlijk ‘systeem’. 

De cluster leercompetenties omvat de attitudes, vaardigheden en kennis om (zelfstandig) te kunnen 
en willen bijleren. Hieronder valt ook het belang dat vaak aangehaald wordt kinderen en jongeren 
te prikkelen in hun nieuwsgierigheid en hun zin (goesting) om levenslang te leren.

Onder professionele competenties werden de ideeën geclusterd waarbij er expliciet verwezen 
werd naar de werkcontext. Het gaat hierbij om arbeidsgerichte competenties, als samenwerken, 
flexibiliteit, ambitie tonen …

Een twaalfde cluster betreft wetenschappelijke en onderzoekscompetenties. Er wordt verwacht 
dat jongeren (wetenschappelijke) inzichten ontwikkelen, leren verbanden zien en leggen en door 
kennis te combineren tot nieuwe, ‘hogere’ vorm van kennis komen. Daarvoor is het ook belangrijk 
dat ze de juiste onderzoekscompetenties en methodieken aanleren.  STEM (het combineren van 
Science, Technology, Engineering and Mathematics, zoveel mogelijk in concrete toepassingsdo-
meinen) wordt in deze cluster vaak genoemd als na te streven richting.

Bij kennis van en omgaan met kunst en cultuur gaat het om het leren kennen van diverse vormen 
van kunst en cultuur en ervan te leren genieten. Uit het maatschappelijke debat komen wel 
verschillen naar voor als het gaat over de ambitie die men hierin moet nastreven.  Moet er gemikt 
worden op passief omgaan met kunst en cultuur of op het zelf actief kunst leren beoefenen? 

De laatste cluster bevat die bijdragen met de code ‘basiskennis’. Het gaat vaak over ideeën waarin 
verwezen wordt naar ‘basiskennis’ zonder verder te verduidelijken wat daaronder dan moet 
verstaan worden. 

In de volgende fase, De Nachten van het Onderwijs, waarbij een diverse groep van mensen met 
elkaar in dialoog ging over wat nu effectief van leRensbelang is, werden de voorstellen verder 
verdiept en verfijnd. 

In hoofdstuk 5 kan u lezen wat hierbij allemaal aan bod kwam. Algemeen gesteld werd naast het 
belang van (basis)kennis, ook het belang van zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en sociale com-
petenties sterk benadrukt. Het leren (samen) leven, zoals het ook werd benoemd.  

Een aantal inleiders o.a. Martin Valcke en Pedro Debruyckere (zie bijlage voor de gedetailleer-
de verslagen van De Nachten) refereerden dan ook naar ‘type’ verwachtingen of functies van 
onderwijs. De grote aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van zelfkennis 
(cluster 1), was zeer opvallend en wordt gelinkt aan de subjectiverende functie van onderwijs: 
het inzetten op de vorming van de persoon. De interpersoonlijke competentie en kennis van en 
omgaan met politieke en maatschappelijke vraagstukken (clusters 2 en 6 ) wordt gelinkt aan de 
socialiserende functie van onderwijs: het voorbereiden op een leven als lid van de gemeenschap 
en kennismaken met tradities en praktijken. Verder is er de meest evidente functie, de kwalifice-
rende functie (kennis en vaardigheden ontwikkelen).  In welke mate en/of in welke verhouding men 
aandacht heeft voor de verschillende functies (kwalificerend, socialiserend, subjectiverend) was 
dan ook vaak tijdens De Nachten en het bredere debat onderwerp van gesprek. 

Vaak interfereert het debat over de functie van onderwijs ook met het debat over de functie van 
de school ten aanzien van die van de ouders en andere actoren. Hierbij lijkt er weinig discussie 
over de kwalificerende functie van onderwijs, maar eens te meer over de subjectiverende en 
socialiserende functie. Daar waar het voor sommigen evident is dat ouders (en andere actoren 
o.a. jeugdbeweging, verenigingen …) hierin de voornaamste rol spelen, zien anderen hiervoor een 
grote verantwoordelijkheid voor het onderwijs.  Zeker omdat er geen garantie is dat ouders ook 
effectief hun verantwoordelijkheid nemen, wordt hiervoor toch vaak in de richting van de scholen 
gekeken. Dit is onder andere een veel voorkomend argument als het gaat om sociale vaardighe-
den, omgangsvormen, beleefdheid, waarden en normen en omtrent verschillende elementen van 
zelfredzaamheid, maar bijvoorbeeld ook bij kunst en cultuur. Het onderwijs als vangnet voor een 
thuissituatie waar bepaalde elementen minder of niet worden gestimuleerd. Anderzijds wordt de 
subjectiverende en socialiserende functie soms in vraag gesteld omwille van het waardegebon-
den aspect van heel wat van de inhouden die eraan gerelateerd zijn.

Het maatschappelijk debat geeft duidelijk aan dat men een gemis lijkt te ervaren op het vlak van de 
subjectiverende en socialiserende functie van het onderwijs en men in elk geval helder aangeeft 
te verwachten dat de school in de toekomst hier meer/ sterk op gaat inzetten. De lijst met clus-
ters uit de 50 Dagen is hierin niet mis te verstaan. De zaken worden iets complexer als mensen 
het concreter proberen te maken. Zo waren er tijdens de Nachten heel wat gesprekken omtrent 
de link tussen de verschillende functies: bv. wat en hoeveel moet je weten/kennen om goed te 
kunnen samenleven, om jezelf te kennen … Maar ook over ‘wie heeft welke taak’ en ‘wat kunnen 
we verwachten voor iedereen? Wat is écht basis? Wat is écht van leRensbelang voor iedereen?’ ...  
Het is in de dialoog dat grijstinten ontstaan.
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Inhoudelijke 
resultaten van  
de 50 Dagen

4.1 Aanpak analyses

Het coderen van de berichten en reacties op het online platform 
gebeurde door een team van codeurs. Zij wezen aan elk van 
de berichten en reacties één tot maximum vijf codes toe. De 
codelijst werd opgesteld door de codeurs op basis van de 
inhoud van de berichten (‘bottom-up’). Er werd gedeeltelijk ook 
in groep gecodeerd en regelmatig overlegd om subjectieve 
verschillen in codering tussen codeurs te vermijden.

Vervolgens werden machinelearning-technieken gebruikt om 
automatisch associaties tussen woorden uit de teksten en de 
aangeduide codes te leggen. Dit classificatiemodel werd dan 
gebruikt om ontbrekende codes te suggereren voor bepaalde 
berichten waar twijfel bestond over toe te wijzen codes (bv. 
bewegen -> sport, positief zelfbeeld -> zelfvertrouwen, scepti-
cisme -> wetenschappelijke methode).

Het classificatiemodel werd daarna aangepast om ook toepas-
baar te zijn op andere teksttypes, zoals tweets. Een belangrijk 
aandachtspunt hierbij was om het classificatiemodel opnieuw 
te kalibreren voor berichten die geen concrete, toepasbare 
inhoud bevatten (bv. helemaal akkoord!, Nivellering naar onder 
dus …) en dus geen code mogen toegewezen krijgen. Het aan-
gepaste classificatiemodel werd vervolgens gebruikt om al de 
tweets, Facebookberichten en reacties op blogs en nieuws-
websites waar mogelijk van codes te voorzien.

Bij de tweets werd er voor de inhoudelijke analyse eerst een 
onderscheid gemaakt tussen verschillende types tweets. 30 
% van de tweets gingen immers over het project ‘Van Lerens-
belang’ zelf (bijvoorbeeld over de lancering of oproep om deel 
te nemen). Deze tweets werden niet inhoudelijk geanalyseerd. 
Bij de inhoudelijke tweets kunnen we een onderscheid maken 
tussen tweets die een specifieke post van het platform delen 
(hier worden de codes van de post overgenomen), tweets die 
linken naar de inhoud van artikels of blogs over het thema en 
tweets waar de mening gewoon in de tweet staat. Deze laatste 
twee categorieën kregen een code op basis van het classifica-
tiemodel.

In totaal bevat de database 1.976 eenheden die werden verwerkt. 
Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen input van een indivi-
du of een organisatie. Sommige eenheden hadden geen inhoud 
die gerelateerd was aan een van de vier basisvragen. Deze kre-
gen een code ‘niet van toepassing’ mee. Soms gingen bijdragen 
niet over de eindtermen zelf, maar over de manier waarop het 
onderwijs zou moeten georganiseerd worden. Dit was het geval 
voor 14,3 % van de eenheden. Deze kregen een code ‘hoe’ en zijn 
niet verder meegenomen, omdat het niet over de inhoud van de 
eindtermen ging. In totaal werden er 111 verschillende inhoude-
lijke codes opgesteld, die op hun beurt gegroepeerd werden in 
14 inhoudelijke clusters. Deze clusters kwamen tot stand in een 
geleidelijk proces van keuzes en discussie.  Het is op basis van 
het materiaal volgens ons de best mogelijke groepering maar 
zeker niet de enig mogelijke groepering.

In totaal werden er dan aan 1.557 eenheden tekst (bijdragen op het forum, blogs of artikels uit de 
media) één of meerdere van de 111 codes gegeven en dit leverde in totaal 3.075 thematische 
codes op.

Lijst van clusters (in afnemende orde van frequentie van voorkomen in het debat):

1.  Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling

2. Sociale (intermenselijke) competenties

3. Zelfredzaamheid en praktische competenties

4. Kennis en gebruik van talen

5. Kritisch en probleemoplossend denken

6. Kennis van en omgaan met politieke en maatschappelijke vraagstukken

7. Kennis van en omgaan met levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken

8. Kennis van en omgaan met ICT en nieuwe media

9. Kennis van en omgaan met duurzaamheidsvraagstukken

10.Leercompetenties 

11. Professionele competenties

12.Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

13.Kennis van en omgaan met kunst en cultuur

14.Algemene basiskennis

Vaak overlappen de clusters met elkaar. Heel veel ideeën en concrete suggesties passen immers on-
der meer dan een cluster. Deze clusters werden door de projectploeg gecreëerd om het materiaal 
hanteerbaar en presenteerbaar te maken.  Ze vormen op geen  enkele wijze een voorafname op 
toekomstige aanpassingen in het curriculum. 
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Cluster N % bijdragen Likes

1. Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling 506 32,5% 618

2. Sociale (intermenselijke) competenties 419 26,9% 368

3. Zelfredzaamheid en praktische competenties 335 21,5% 569

4. Kennis en gebruik van talen 290 18,6% 282

5. Kritisch en probleemoplossend denken 282 18,1% 501

6. Kennis van en omgaan met politieke en maatschappelijke vraagstukken 228 14,6% 298

7. Kennis van en omgaan met levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken 165 10,6% 185

8. Kennis van en omgaan met ICT en nieuwe media 160 10,3% 286

9. Kennis van en omgaan met duurzaamheidsvraagstukken 133 8,5% 203

10. Leercompetenties 131 8,4% 163

11. Professionele competenties 128 8,2% 116

12. Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties 114 7,3% 177

13. Kennis van en omgaan met kunst en cultuur 99 6,4% 144

14. Basiskennis 85 5,5% 91

Eindtotaal 3075 197,4% 4001

4.2 Resultaten in cijfers

Het codeboek bestond in totaal uit 111 verschillende codes. Alle 1.557 bijdragen werden gecodeerd 
(tot maximaal 5 codes per bijdrage) en dit resulteerde in 3.075 gegeven codes die gegroepeerd zijn 
tot 14 inhoudelijke clusters, die hieronder besproken worden.  Per cluster vindt u in de tabel  het 
aantal gecodeerde bijdragen (N) binnen die cluster, het percentage t.o.v. het totaal aantal bijdragen 
(N/1.557) en het aantal keer dat een bijdrage binnen de cluster werd ‚geliket’.  Omdat bijdragen aan 
meer dan 1 cluster werden toegewezen is het totaal van de percentages groter dan 100.

4.3 Inhoudelijke bespreking van de 14 clusters

De clusters zijn een manier om de eerste resultaten uit het debat overzichtelijk weer te geven. De 
clustering maakt het ook mogelijk om de resultaten tijdens de Nachten gemakkelijk te bespreken. 

Hieronder volgt voor elke cluster een omschrijving zoals die uit het debat tijdens de 50 Dagen naar 
voor kwam. Daarnaast wordt per cluster een cijfermatig overzicht gegeven van de bijdragen 
op het platform. Dat gebeurt voor het geheel van de cluster en per inhoudelijk element binnen 
een cluster. We vermelden telkens het aantal bijdragen per cluster/thema en hoeveel keer deze 
bijdragen, geliket’ werden.

We illustreren de inhoud van de cluster telkens ook met een aantal letterlijke quotes uit het debat. 
Bij de selectie daarvan werd gepoogd enerzijds de inhoudelijke breedte van het debat weer te 
geven en anderzijds ook te citeren uit de diverse soorten bronnen die mee opgenomen werden 
in de analyse: een persoonlijke bijdrage op het platform, een bijdrage vanuit een georganiseerd 
debat of een bijdrage van een organisatie. Zoals eerder aangegeven is deze laatste informatie 
niet geheel sluitend omwille van onvolledige of inaccurate informatie. 

1 - ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Wat erg opvalt is de zeer grote aandacht voor elementen van zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. 
Het gaat hier veelal over het zich ontwikkelen tot evenwichtige, veerkrachtige, gezonde, zelfbewuste 
mensen die zichzelf kennen en zo goede keuzen kunnen maken, zich niet laten tegenhouden door een 
tegenvaller maar vol zelfvertrouwen hun pad kunnen gaan. In een op 3 van de ideeën wordt hierop 
ingegaan.

Cluster N % bijdragen Likes

ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 506 32,5% 618

Zelfkennis 149 9,6% 169

Psychische weerbaarheid 109 7,0% 144

Assertiviteit 42 2,7% 88

Zelfstandigheid 35 2,2% 34

Zelfvertrouwen 34 2,2% 14

Verantwoordelijkheidszin 32 2,1% 26

Motivatie 28 1,8% 31

Sport 25 1,6% 17

Doorzettingsvermogen 20 1,3% 12

Verslavingspreventie 16 1,0% 55

Omgaan met stress 11 0,7% 28

Bewustzijn identiteit 4 0,3% 0
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Zelfkennis komt vaak terug als een belangrijke basis om krachtig in het leven te staan en goede keuzen te kunnen maken. 

Onderwijs moet er dus voor zorgen dat elke jongere weet wat zijn talenten en interesses 
zijn, waarwaar hij/zij écht in uitblinkt. Ik wil dat elke leerling kan zeggen: ‘Hier ben ik goed 
in’. (persoonlijke bijdrage)

Inzicht in eigen grenzen (beperkingen) en talenten, hiermee leren omgaan en indien nodig 
hulp kunnen en durven vragen. (zelfgeorganiseerd debat)

#eindtermen: de leerling zijn eigen passies leren kennen. #onderwijs: de passies van de 
leerling aanwakkeren. (tweet organisatie)

Daarbij wordt ook vaak verwezen naar het belang van zelfstandigheid en zelfsturing, maar ook van zelfvertrouwen. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen op gepaste wijze gebruik maken van 
de juiste hulpmiddelen/redelijke aanpassingen. Ze kunnen zelfstandig gebruik maken van 
o.a. ICT-hulpmiddelen om informatie te ontsluiten. (persoonlijke bijdrage)

Onderwijs moet voor onze organisatie jongeren wapenen met de nodige inhoudelijke baga-
ge, kritische ingesteldheid, zelfvertrouwen en weerbaarheid, om niet enkel te kunnen func-
tioneren in, maar ook mee vorm te geven aan de samenleving … (organisatiestandpunt)

Zelfreflectie, zelfstandigheid, zelfsturing. (zelfgeorganiseerd debat)

Het concept zelfsturing werd in de groepen ingebracht door het Centrum voor 
Ervaringsgericht Onderwijs. Alle deelnemers zijn ervan overtuigd dat gelijke onderwijs-
kansen en maximale talentontwikkeling enkel mogelijk zijn door ernstig in te zetten op de 
versterking van zelfsturing bij kinderen en jongeren. (zelfgeorganiseerd debat)

Binnen onze organisatie gaan we ervan uit dat persoonlijke ontwikkeling begint bij de 
juiste vragen stellen; hoe denk je daarover? Hoe is dat voor jou? Hoe voel jij je daarbij? Hoe 
gaat het nu met jou? Als leerkrachten erin slagen een sfeer van veiligheid en respect te 
scheppen, volgen er echte (kwetsbare) antwoorden, waarin jongeren ontdekken wie ze zijn, 
hoe anderen zijn en hoe ze gezien worden door anderen. Als leerkrachten daarbij niet-oor-
delend, modererend en positief bekrachtigend aanwezig zijn bouwen jongeren aan zelfken-
nis, eigenwaarde en zelfvertrouwen. Deze vormen de basis voor het maken van bewuste 
levenskeuzes en verdere persoonlijke ontwikkeling. (organisatie)

Laten we er zowel binnen het jeugdwerk en het onderwijs voor gaan om jongeren te em-
poweren, hen leren stevig in hun schoenen te staan en hen vertrouwen te bieden. Laten we 
daarom de school ook voldoende gebruiken als oefenterrein. Namelijk als een plaats waar 
ze op een veilige manier kunnen experimenteren, fouten kunnen maken, hun talen-ten 
kunnen ontdekken en verbonden kunnen zijn met de anderen. Jongeren moeten, hoe ouder 
ze worden, meer en meer groeien in een verantwoordelijke rol. Daarbij is het voor hun 
persoonlijke ontwikkeling belangrijk om hun het vertrouwen te geven dat ze dit ook kunnen 
en hen hierin laten leren. (organisatie)

Opkomen voor jezelf, doorzetten en verantwoordelijkheid opnemen, worden hierbij regelmatig expliciet benoemd.

Veerkrachtige jongeren en jongvolwassenen zullen minimaal over een stevige dosis mon-
digheid en assertiviteit moeten beschikken. (zelfgeorganiseerd debat)

Op een goede manier kunnen uitdrukken wat je denkt en voelt, is kostbaar. (persoonlijke bijdrage)

Als ze (met de nodige dosis zelfkennis) blijven doorzetten om hun doel te bereiken, dan 
raken ze er wel. “Some people want it to happen, some wish it would happen, others make 
it happen”. Cf. Michael Jordan, “Difficult roads often lead to beautiful destinations”. (per-
soonlijke bijdrage)

“
Het heft in eigen handen nemen, los van wat de maatschappij, reclames en bedrijven hun 
uit winstbejag wil opleggen. (persoonlijke bijdrage)

Beseffen dat je in het leven je verantwoordelijkheid moet opnemen naar jezelf en naar 
anderen toe en dat je moet leren omgaan met kritiek. (zelfgeorganiseerd debat)

De jongere moet voldoende zelfvertrouwen en weerbaarheid kunnen ontwikkelen om in de 
toekomst juiste keuzen te maken en te leren omgaan met tegenslagen. (organisatie)

Hier wordt ook een enkele keer de koppeling gemaakt tussen identiteitsontwikkeling en de kennis en respect voor andere 

culturen, de wereld.

Identiteitsontwikkeling: “wie ben ik en hoe sta ik tegenover de wereld”. Media, internet, 
interlevensbeschouwelijk inzicht, superdiversiteit, klimaatverandering, kansarmoede, 
afhankelijkheidsmechanismen, internationale politiek, Europese Unie ...  (organisatie)

Vanuit het debat dat we organiseerden kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: 
- De geschiedenisles moet leerlingen de kans geven zich te kunnen plaatsen in het heden, 
verleden en toekomst, vertrekkende vanuit verschillende perspectieven. Zich plaatsen in 
het perspectief van een ander is ook identiteitsopbouwend. (zelfgeorganiseerd debat)

Binnen de cluster zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling wordt vaak gewezen op de druk die de dag van vandaag op 

jongeren wordt gelegd.  Woorden als zelfzorg, veerkracht, weerbaarheid … worden vaak gebruikt.

ZELFZORG: Hierbij denk ik in eerste plaats aan geestelijke gezondheid. Technieken als me-
ditatie, relaxatie, info draagkracht/draaglast, keuzes maken bijvoorbeeld fulltime werken 
of halftime werken met kinderen, lichaamsbeweging, musiceren zonder kennis van muziek ...  
Hierbij aansluitend info om verslavingen te voorkomen: aan alcohol, gaming, gokken, 
drugs, seks ... Ook zelfzorg binnen relaties. Preventie in verband met depressie, leren pra-
ten over gevoelens en hiervoor ook ruimte krijgen. (persoonlijke bijdrage)

Kinderen en jongeren worden regelmatig geconfronteerd met hun eigen emoties en die van 
anderen én van psychische problemen bij zichzelf of hun omgeving. Kinderen en jongeren 
hier weerbaarder voor maken door hier in de les zowel theorie als oefeningen aan te kop-
pelen, zou heel wat problemen al kunnen voorkomen op latere leeftijd. Elk kind is ermee 
gebaat om psychische veerkracht op te bouwen. (persoonlijke bijdrage)

Geestelijke gezondheidsbevordering: leerlingen leren omgaan met wat op hun pad komt, 
zodat ze stevig in het leven staan en optimaal hun kansen benutten. (persoonlijke bijdrage)

Er zou in elk jaar en in elke richting ruimte moeten zijn om met leerlingen te werken rond 
leren omgaan met stress, faalangst, leren plannen en organiseren, sociale vaardigheden ... 
Misschien een beetje zoals een aantal scholen in het 1e jaar secundair onderwijs een uurtje 
leefsleutels inplannen. (zelfgeorganiseerd debat)

Leren aan leerlingen hoe zij tot rust kunnen komen. Het aanleren van ‘tools’, zoals oefe-
ningen, opdrachten uitvoeren, doen aan zelfreflectie, dit onder begeleiding, zodat zij de 
toenemende stress kunnen kanaliseren en onder controle houden. [...] Werken met tools 
die wetenschappelijk onderbouwd zijn of hun nut al hebben bewezen. Dit alles met als doel 
stress te reduceren en/of onder controle te houden. Stress zorgt immers voor verlaagde 
prestaties waardoor de leerling op zich in een vicieuze cirkel terecht kom. (persoonlijke 
bijdrage)

Leren omgaan met stress en de prestatiedruk van het dagdagelijkse leven. De kans krijgen 
om even stil te staan en aan zelfreflectie te doen. De focus moet ook minder liggen op 
prestaties en succes. Falen is ook oké, het is menselijk. Hoe jonger je dat inziet, hoe beter 
voor jezelf. (persoonlijke bijdrage)
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Een grondige vertrouwdheid met de basisprincipes van de wijze waarop de hersenproces-
sen de geestesprocessen onderbouwen. [...] Deze kennis moet breed gedragen worden om 
maatschappelijk te kunnen renderen. (persoonlijke bijdrage)

De weldadige invloed van meditatie op de hersenen is al meermaals bewezen. Op cognitief 
vlak biedt meer innerlijke balans zeker een meerwaarde: kinderen zullen beter leren. Maar 
denk ook eens aan de ruimere maatschappelijke context. [...] Dromen we niet allemaal van 

kinderen die beter onthouden wat ze leren, meer zelfbewust zijn, meer grip hebben 
op hun emoties, die beter zorgen voor zichzelf en voor elkaar? (persoonlijke bijdrage)

Hierbij wordt ook een aantal keer de expliciete link gelegd met (stress-, 
verslavings-, pest- en faalangst-, zelfmoord-) preventie. 

Doelstelling is om alle jongeren op een effectieve manier te sensibiliseren, te 
informeren en vaardigheden bij te brengen in het omgaan met tabak. (persoonlijke 

bijdrage)

Verbieden is zeker niet de boodschap die wij willen geven. Wel het ‘verantwoord’ omgaan 
met allerhande middelen. Dat er geëxperimenteerd wordt, wil niet zeggen dat je dit als 
leerkracht, als ouder... gewoon dient te laten passeren. Het blijft van belang om te praten 
met je leerlingen, kinderen... en hen ervan bewust te maken dat er ook andere keuzen zijn 
dan drinken en blowen en dat hieraan toch risico’s verbonden zijn. Betrokkenheid is en 
blijft toch een grote troef! (organisatie)

Als jongere word je vaak geconfronteerd met verhalen, situaties waarin je niet goed weet 
wat te doen. Het zou fijn zijn mocht de school ons sterker kunnen maken om hiermee om te 
gaan. Bijvoorbeeld relaties, alcohol, drugs, verlies. (zelfgeorganiseerd debat)

Bij het omgaan met tegenvallers wordt een aantal keer ook de link gelegd met ‘leren leren’, iets wat apart 
besproken wordt in de cluster leercompetenties.

Jongeren moeten leren doorzetten, inzet kweken en gemotiveerd blijven. Ook het leren 
omgaan met negatieve en positieve ervaringen is belangrijk (stressbestendig, niet opge-
ven). Zin hebben om te blijven leren (= leren leren). (zelfgeorganiseerd debat)

Fouten mogen maken en daaruit leren, kunnen experimenteren en leren omgaan met 
tegenslag. (zelfgeorganiseerd debat)

Opvallend weinig wordt er in het eindtermendebat tijdens de 50 Dagen op het belang van sport of 
lichaamsbeweging gewezen. Een aantal keer wordt heel expliciet gewezen op het belang van ‘Mens sana in 
corpore sano’. Maar een enkele keer wordt het feit om sport of lichaamsbeweging als eindterm op te nemen ook 
in vraag gesteld, vanuit de vraag of dit een ‘schoolopdracht’ is. 

Lichaamsbeweging wordt inderdaad te vaak wat stiefmoederlijk behandeld op onze 
scholen. En dat terwijl beweging, doorheen het spel, niet alleen ontzettend veel kansen 
biedt om te leren, maar kinderen ook een gezonde levensstijl aanleert en zo een basis legt waar 
ze later te allen tijde op kunnen terugvallen. Actief zijn later als volwassene, ook al is dit voor-
al op cognitief vlak, vergt een goede energiestroom, die je zeer efficiënt kan beïnvloeden door 
lichaamsbeweging. (persoonlijke bijdrage)

Mens sana in corpore sano = sportgeletterdheid, dagelijks sporten. (persoonlijke bijdrage)

Lichamelijke opvoeding niet als sportspecifiek vak beschouwen maar als een onderdeel 
van een gezonde levenshouding. In de lessen lichamelijke opvoeding moet de fitte en 
gezonde levenshouding centraal staan. ‘Leuk bewegen’ is het kernwoord. Het aanleren van 
allerhande vaardigheden kan een middel zijn maar is geen doel op zich. (idividu)

De jongere kiest vandaag én morgen voor een actieve leefstijl met een variatie van 
activiteiten. Dit gebeurt binnen 4 maatschappelijke contexten: bewegen op school 
en morgen op het werk, bewegen in de vrije tijd na de school- en werkuren, bewegen 
thuis en met het gezin en bij actieve verplaatsingen. (organisatie)

Die LO op school: geen nut. Buiten de school veel bewegen (eigen interesse). Dat is 
zinvol. (persoonlijke bijdrage)

2 - SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES

Er wordt duidelijk veel belang gehecht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het 
leren kennen van en kunnen omgaan met diversiteit (in de breedst mogelijke definitie), het 
respectvol omgaan met andere mensen en andere meningen.

Cluster N % bijdragen Likes

SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES 419 26,9% 368

Diversiteit 98 6,3% 116

Sociale vaardigheden 83 5,3% 40

Communicatieve vaardigheden 58 3,7% 59

Omgaan met andere meningen 46 3,0% 67

Respect medemens 39 2,5% 29

Emotionele intelligentie 29 1,9% 39

Empathie 19 1,2% 6

Omgangsvormen 19 1,2% 8

Seksuele opvoeding 17 1,1% 2

Voorbereiding op ouderschap 9 0,6% 1

Omgaan met de dood 2 0,1% 1

Onze samenleving is en wordt alsmaar meer superdivers. Er zijn verschillen op het vlak van gender, leeftijd, fysieke en 
mentale mogelijkheden, cultuur, levensbeschouwing … Er wordt sterk gehamerd op het belang van het leren kennen van 
en omgaan met deze diversiteit en bijgevolg voorgesteld om dit mee op te nemen in de eindtermen.

“
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Jongeren moeten leren omgaan met diversiteit in de samenleving. Ze moeten leren dat er 
verschillende keuzen mogelijk zijn. Ook inzake relaties en seksualiteit. Jongeren moeten 
vaardigheden en attitudes leren om daarover in gesprek te gaan met elkaar. (organisatie)

Leerlingen hebben kennis van en staan open voor allerlei soorten gezinsvormen en kunnen 
aanvaarden dat medeleerlingen in andere gezinstypen leven dan zijzelf. Leerlingen moeten 
een niet stereotiepe studie- en/of beroepskeuze kunnen maken en taken niet automatisch 
koppelen aan zogenaamd vrouwelijke of mannelijke vaardigheden. Leerlingen staan positief 
tegenover culturele/etnische diversiteit en hebben geleerd daar op een positieve manier mee 
om te gaan, zowel in hun persoonlijke relaties als op maatschappelijk vlak, in het bijzonder in 
hun relatie tot meisjes/vrouwen van een andere etnische origine. Ze zijn ook vertrouwd met 
de waarden vervat in de mensenrechten en kinderrechten. (organisatie)

Leren omgaan met andere meningen en ideeën wordt ook gezien als zeer relevant met betrekking tot de eindtermen.

Meningen leren vormen en hun leren dat een eigen mening mag. Dit door te praten. Elkaars 
mening leren aanhoren, erop reageren op een respectvolle manier. (persoonlijke bijdrage)

Leerlingen staan open voor alle levensbeschouwingen en komen op voor respect en dia-
loog met betrekking tot andere levensbeschouwingen dan die waarin ze opgevoed zijn, in 
het bijzonder voor de positie van de meisjes die een hoofddoek dragen. (organisatie)

Openheid van geest tegenover andere meningen en/of geloofsovertuigingen. 
Inlevingsvermogen in mensen die het moeilijk hebben. Aanvaarden van een aantal basis-
verworvenheden van de moderne maatschappij: geen discriminatie op basis van geslacht, 
geaardheid, ziekte, handicap, geloofsovertuiging. (organisatie)

Lessen verdraagzaamheid #eindtermen. (persoonlijke tweet)

Meer generiek wordt er verwezen naar het belang van het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het in verschillende 
situaties op een correcte en respectvolle manier met anderen kunnen interageren.

Jongeren kunnen experimenteren in sociale omgevingen die aansluiten bij de maatschappij 
en krijgen gericht groeiende feedback op hun wijze van omgaan met situaties en trainen 
van sociale vaardigheden in effectieve contexten. Dit maakt integraal deel uit van elke les. 
(zelfgeorganiseerd debat)

Leren samenleven in een multiculturele maatschappij waarin we rekening houden met rech-
ten, maar ook plichten van elk individu en dit met wederzijdse inspanningen. (organisatie)

Leren om respectvol met elkaar om te gaan is een vaardigheid die een leven lang meegaat. 
Ze werkt tegen racisme, radicalisering, seksisme, pesten, homofobie en ontmijnt vele ang-
sten die momenteel in de maatschappij leven. ‘Moeilijke kinderen’ letten meer op tijdens de 
les, jongeren werken beter op de arbeidsvloer, durven met hun partner en vrienden te pra-
ten over wat ze wel of niet willen in een romantische of seksuele relatie. [Die respectvolle 
omgang] beschermt kinderen en jongeren tegen grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
misbruik, zorgt voor een hoger psychosociaal welzijn en leert mensen om zelfstandig te 
zijn zonder blind te zijn voor de mensen en de wereld rondom hen. Om zowel zichzelf als 
de ander met respect en mededogen te behandelen. Voor mij is er dus niets crucialers dan 
mensen leren omgaan met elkaar, een taak die volgens mij niet enkel bij de ouders ligt, 
maar ook bij het onderwijs en de bredere samenleving. (persoonlijke bijdrage)

Ik zou ‘etiquette’ vervangen door ‘respect’. Respect voor mensen van alle leeftijden. En 
kinderen gaan pas respect tonen, als de volwassenen het goede voorbeeld geven. Daarom 
moet het onderwijs respect tonen voor kinderen. (persoonlijke bijdrage)

Respectvol kunnen omgaan met elkaar, tussen jongens en meisjes en x. (organisatie)

In een aantal ideeën benadrukt men het belang van omgangsvormen als een specifieke vorm van sociale vaardigheden. 
Het gaat dan specifiek over beleefdheid, wellevendheid, etiquette, gepast gedrag, aangepaste kleding, taalgebruik ...

Van een verpleegkundige wordt verwacht dat hij/zij een correcte houding aanneemt. We 
merken al bij het begin van de opleiding dat in de houding van sommige studenten heel 
wat elementaire zaken ontbreken of onvoldoende voorkomen. We denken dat zeker aan 
de volgende items kan gewerkt worden in het lager en secundair onderwijs: elementaire 
beleefdheid: luisteren en respect naar elkaar. (zelfgeorganiseerd debat)

Ze moeten natuurlijk ook basisvaardigheden kennen. Zich gedragen, een deftig uiterlijk 
aanmeten, goed Nederlands spreken en schrijven, solliciteren, zich houden aan afspraken, 
op tijd komen ... (persoonlijke bijdrage)

Beleefdheid in al zijn vormen. Aan tafel, in de bus, op straat, tegen anderen ... Hoe moet ik 
netjes eten, hoe gedraag ik me aan tafel, op restaurant, hoe ga ik om met ouderen, met vrou-
wen, met kinderen. ‘Dank u wel, alstublieft, excuseer ...’ leren zeggen. (persoonlijke bijdrage)

Er wordt ook gewezen op het belang van emotionele intelligentie als zijnde het vermogen om rekening te houden met emoties 
(van zichzelf en van anderen): zien waar gevoelens spelen, correct interpreteren ervan, gepast reageren ... Daarbij wordt aan-
gestipt dat jongeren zich moeten kunnen verplaatsen in het denken en de gevoelens van een ander en dus empathie tonen.

Emotionele Intelligentie -> Zelfkennis om sterktes, zwaktes en persoonlijkheid te kennen 
om een goede basis te hebben voor carrièrekeuze -> Zelfregulatie met het oog op con-
troleren van eigen emoties, moraliteit en zichzelf motiveren voor doelen -> Empathie om 
emoties van anderen te begrijpen en voelen. (persoonlijke bijdrage)

Emoties worden nu nog als ‘minder belangrijk’ afgeschreven. Ook leren omgaan met 
negatieve gedachten hoort hierbij, want deze zijn meestal de oorzaak van een negatieve 
emotie. Hoeveel jongeren kampen er weeral met psychische problemen? En ze kunnen ner-
gens naartoe. Hoeveel rode neuzendagen gaan we nog organiseren? Laat ons dit aspect 
integreren in het onderwijs van morgen. Want kinderen die later als volwassene gelukkig 
en positief in het leven staan maken betere beslissingen, kiezen voor zichzelf en wat goed 
is voor hen, kunnen zich uitdrukken als er iets is en hebben minder kans op burn-out of 
depressie. Is dat niet wat we allemaal wensen voor onze kinderen? (persoonlijke bijdrage)

De kans om authentiek vrijwilligerswerk te doen: ontmoetingen met verschillende mensen 
doorbreekt vooroordelen en wekt empathie op. (persoonlijke bijdrage)

Empathie om te ontdekken hoe hun klasgenoten en/of leerkrachten denken en om over 
deze verschillen op een onderbouwde en volwassen manier te discussiëren. Zo leren ze 
afstand te nemen van “wat ik denk/voel is juist en wat de ander denkt/voelt is verkeerd”. 
(persoonlijke bijdrage)

Hieraan gekoppeld wordt in enkele bijdragen ook verwezen naar het leren omgaan met de dood in al zijn facetten.

We leren hoe we worden geboren, maar niet hoe we sterven? In de biologielessen leren 
we hoe we worden geboren. Er blijft echter een taboe op de dood. Veel mensen weten niet 
hoe we sterven. Het bespreekbaar maken van wat er precies gebeurt met ons lichaam, de 
vragen die het opwerpt voor ons menszijn zou een stap vooruit betekenen in het emanci-
patorische proces van elk individu. Welke mogelijkheden bestaan er in de wetgeving, voor 
zowel het stervensproces als het begraven. Welke religies, ceremonies, rituelen gaan er-
mee gepaard? Een benadering met respect voor alle visies én een biologische component 
kan angst en taboevorming tegengaan. (persoonlijke bijdrage)

Wat over euthanasie en andere levensverkortende of -verlengende praktijken. (persoonlij-
ke bijdrage)

““
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Ook het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden wordt hierbij vaak als belangrijk aangegeven. Het gaat dan 
om het helder kunnen communiceren, dat wil zeggen allerlei soorten boodschappen kunnen overbrengen en oppikken: 
mondeling, schriftelijk, non-verbaal … Deze elementen komen uiteraard ook aan bod binnen de cluster talen. 

Het belang van ‘seksuele opvoeding’ in de ruime betekenis, ook emotioneel, relationeel, met inbegrip van 

genderaspecten, wordt in een aantal ideeën benadrukt.

Een degelijke seksuele opvoeding, niet enkel praktisch (soa’s, kennis van het lichaam etc.), 
maar met de nodige omkadering inzake relaties, genot, seksuele voorkeuren, communice-
ren over seksualiteit, holebi, transseksualiteit, transgenderisme, wederzijdse toestemming 
en respect, porno, verkrachting, seksisme en discriminatie, ongewenste zwangerschappen, 
enzovoort. (persoonlijke bijdrage)

Een goede seksuele zelfkennis is zeer belangrijk. Zowel voor het contact met anderen, 
als voor je eigen ontwikkeling. Daarom denk ik dat het belangrijk is om seksuele vorming 
duidelijker en specifieker op te nemen in het leerplan. (persoonlijke bijdrage)

Door inzicht te verwerven in de fundamentele verschillen tussen mannen en vrouwen leert 
men beter en dus ook efficiënter en correcter om te gaan met de andere sekse, deze beter 
te lezen, te begrijpen, en conflicten te vermijden. (persoonlijke bijdrage)

Aspect gelijkwaardigheid en respect. Aspect meisjes die als mannelijk worden aangezien 
en jongens die als vrouwelijk worden aangezien: ruimer bekijken. Genderdiversiteit en –ex-
pressie: zichzelf leren ontwikkelen en ook die ruimte laten aan anderen; voorbij het binaire. 
Soms m/v/x in bepaalde contexten ook kunnen wegdenken; voorbijgaan aan mannelijkheid 
en vrouwelijkheid; dit in vraag kunnen stellen. Seksuele diversiteit kennen al vanaf kleu-
terniveau. Niet enkel in biologie; in meerdere relevante vakken. Seksueel: niet enkel het 
technisch aspect (inclusief soa’s), ook gevoelsmatige gevolgen. Jongeren moeten besef-
fen dat ze zelf keuzen kunnen maken, zelfbeschikking, bewustzijn maar ook weten dat er 
hindernissen zijn. (organisatie)

Informatie over soa’s; voorbehoedsmiddelen; probleempjes die je kan tegenkomen; -gevoe-
lens; praten over seks en welke zaken je als koppel/seksuele partners al dan niet wilt doen. 
(zelfgeorganiseerd debat)

Er wordt in een aantal gevallen ook gewezen op het belang van het voorbereiden van jongeren op hun latere rol als ouder. 

In het secundair moet tijd gegeven worden voor het aanleren van de basisprincipes van 
een gezonde opvoeding, lichamelijk en vooral psychologisch. Jongeren hebben ook een 
belangrijke rol in opvoeding en meestal later ook bij eigen kinderen. Niet elk kind krijgt 
thuis een echt idee van hoe een goede opvoeding eruit ziet. Als jonge ouder valt men terug 
op wat men zelf als kind ondervond en voor kinderen met een problematische jeugd wordt 
dat een moeilijk te doorbreken patroon, als de echte kennis ontbreekt. Dit hoeven geen 
saaie theoretische lessen te zijn, maar liever rollenspelen of een stellingenspel met moge-
lijkheid voor discussies. (persoonlijke bijdrage) 

Er werd weer met veel ijver gediscussieerd over de invulling en de eindtermen van de be-
staande vakken, zeg maar economie, wiskunde, talen, biologie … Maar wat dan met Kennis 
van OPVOEDEN en van RECHT? Vinden de onderwijsdeskundigen het dan nog steeds niet 
nodig dat ALLE leerlingen een basiskennis recht krijgen om als 18-jarige geïnformeerd 
en weerbaar een volwassen burger te worden!? De samenleving alleszins wel – men 

concludeert het dagelijks naar aanleiding van diverse mistoestanden.   Vinden de onder-
wijsdeskundigen het dan nog steeds niet nodig dat ALLE leerlingen inzicht krijgen in de 
emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen en pubers, en wat de taak van een ouder 
daarin hoort te zijn. Waarom wordt deze wetenschappelijk kennis niet aan alle jongeren 
aangeboden? Waarom wordt ervan uitgegaan dat dit geen basismaterie is voor onderwijs? 
Waarom wordt deze kennisoverdracht overgelaten aan de populaire tijdschriften en het 
privéleven?  (persoonlijke bijdrage)

“
“

“
3. ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten voorbereid worden om op eigen benen te staan. Daarvoor 
hebben ze onder andere praktische financiële en juridische kennis nodig. Daarnaast wordt 
ook gewezen op andere aspecten die nodig zijn in het leven zoals leren gezond te leven, 
EHBO, veiligheid in het verkeer, dactylo en een aantal algemene praktische vaardigheden. 

Cluster N % bijdragen Likes

ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES 335 21,5% 569

Financiële geletterdheid 90 5,8% 89

Gezondheid 51 3,3% 123

Levensvaardigheden 47 3,0% 95

EHBO 28 1,8% 53

Zelfredzaamheid 26 1,7% 33

Verkeersdeelname 24 1,5% 48

Juridische geletterdheid 22 1,4% 53

Voeding 18 1,2% 66

Praktische vaardigheden 16 1,0% 3

Dactylo 10 0,6% 6

NAVO-alfabet 1 0,1% 0

Praktische vaardigheden- 1 0,1% 0

Levensvaardigheden-1 1 0,1% 0

1 Codes met een min-teken wijzen op het feit dat deelnemers expliciet aangeven dat bepaalde elementen niet van belang zijn om op te nemen in de eindtermen. In dit geval 
werd bijvoorbeeld aangegeven dat het niet de rol is van de school om ‘levensvaardigheden’ bij te brengen maar van de ouders.



-31--30-

Het belang van financiële geletterdheid wordt sterk benadrukt. Men focust hierbij op de praktische kennis die 
nodig is in het volwassen leven. Hoe moet/kan ik met geld omgaan? Wat zijn risico’s? Wat zijn risico’s?

Wij  zijn ervan overtuigd dat financiële vorming meer dan ooit hoog op de agenda moet staan: • 
jongeren worden steeds vroeger aangesproken als consument; financiële producten zijn alsmaar 
gemakkelijker beschikbaar, ondermeer online; de vergrijzing in onze maatschappij zet ons systeem 
van pensioenen en gezondheidszorg onder druk; financiële beslissingen en risico’s komen meer 
en meer terecht op de schouders van het individu; studies tonen bovendien aan dat competenties 
over het omgaan met geld best zo jong mogelijk worden verworven. De school is dus de bevoor-
rechte omgeving voor financiële vorming. Zeker ook omdat via de school alle jongeren, ook deze 
uit financieel kwetsbare gezinnen, bereikt kunnen worden. We zijn blij met de vele reacties om 
financiële vorming een plaats te geven in het onderwijs. (organisatie)

Het onderwijs kan een enorm belangrijke rol betekenen in het schuldpreventieverhaal. Er wordt in 
onze samenleving verwacht om goed met je geld te kunnen omgaan en bewuste consumptiekeuzen 
te kunnen maken. Toch zien we in de hulpverlening dat steeds meer jongeren in schulden terecht 
komen. Jongeren dienen dan ook beter voorbereid te worden op het leven. Een leven waarvoor 
heel wat specifieke vaardigheden nodig zijn. Zo hebben jongeren specifieke financiële vaardighe-
den, kennis en geletterdheid nodig om de kans op een schuldenvrij leven groot te houden. (persoon-
lijke bijdrage) 

Financiële algebra. In dit onderdeel leren de leerlingen met geld omgaan. De leerlingen leren hier 
alles over de zichtrekening, spaarrekening, termijnrekening, obligaties, kasbons, enz. Alle vormen 
van sparen en beleggen komen hier aan bod. De roerende voorheffing wordt ook besproken. Het 
woonkrediet wordt volledig uitgewerkt. Hoeveel kan je lenen voor je huis, hoeveel moet je afbe-
talen, wat is het verschil tussen een vaste en variabele rentevoet, soorten aflossingen, hoe kan je 
later jouw lening herzien en hoeveel kost dit, enz. Ze leren ook alles over het consumentenkrediet 
met de lening op afbetaling en de koop op afbetaling. (persoonlijke bijdrage)

Hoe moet ik met geld omgaan? Wat is de waarde van geld? Wanneer heb ik genoeg geld om alleen 
te gaan wonen? Moet ik dan ineens alles kopen/hebben? Hoe duur is een kot? Is 1 maand vakantie-
werk voldoende? Mag ik werken in de week? Hoeveel mag ik werken in de week alvorens ik erg veel 
belastingen betalen moet? Moet ik dit aan mijn ouders zeggen? Mag ik mijn eigen bankrekening 
openen? (persoonlijke bijdrage)

Wij hadden toch geen problemen met belastingsformulier invullen, woonkrediet aanvragen, e.d. Zijn 
afstuderenden nu veel dommer? #eindtermen (persoonlijke tweet)

Daaraan gekoppeld komt het belang van juridische geletterdheid vaak terug. Ook een basiskennis van wetgeving 
en juridische verbintenissen en hun consequenties met het oog op het latere leven ziet men als relevant voor de 
eindtermen.

Een groot deel van ons leven wordt geregeld door het burgerlijk wetboek. Weten waar wat staat en 
wat het betekent. Huur, koop, verbintenissen, erven, enz. Uitleggen waarom er wetten bestaan. 
Waar kan je juridische hulp vinden? (persoonlijke bijdrage)

In deze maatschappij is iedereen consument. Men sluit tijdens zijn of haar leven duizenden contrac-
ten. Daarom is het belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn, hoe je een contract 
opstelt en wat je kan doen wanneer je tegenpartij zich niet conform de wet gedraagt. (persoonlijke 
bijdrage)

Het is me opgevallen dat de overgrote meerderheid van de bevolking zeer weinig kennis heeft van 
onze wetten. Nochtans wordt ons leven van voor de geboorte tot na ons overlijden beheerst door 
het burgerlijk wetboek. Onze jongeren de weg wijzen naar de spelregels van onze maatschappij 
is het minimum wat we als volwassenen kunnen doen. Ik ben geen jurist en niemand hoeft dat te 
worden (maar het mag wel ;-)) maar net zoals het verkeersreglement zorgt voor een geordend 
verkeer op de weg zorgen andere wetten voor de ordening van onze maatschappij. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit veel problemen kan voorkomen. (persoonlijke bijdrage)

““
Leren zelf je plan te trekken en op eigen benen kunnen staan, zelfredzaam zijn, wordt aangegeven als een 

belangrijke eindterm. 

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de maatschappij moeten meer gepromoot worden. Kennis over 
levensnoodzakelijke dingen zoals persoonlijke administratie moeten meer aan bod komen. Veel 
mensen studeren af in het secundair onderwijs zonder te weten hoe de maatschappij echt functi-
oneert. Als 18-jarige word je geacht volwassen en zelfstandig te kunnen zijn, maar de realiteit is 
vaak anders. Er zou in het secundair onderwijs meer aandacht moeten besteed worden aan dingen 
zoals het invullen van belastingen, het beheren van een budget, loonbrieven, verzekeringspapieren, 
doktersattesten ... Op deze manier krijg je bewuste burgers die beter functioneren en een hoop 
minder stress bij jongvolwassenen die net op eigen benen staan. (persoonlijke bijdrage)

Zelfredzaamheid! Zaken durven aanpakken, zelf initiatief durven nemen en niet alleen maar een 
afwachtende houding aannemen. Dit is nodig om vooruit te geraken in het leven. (persoonlijke 
bijdrage)

De idee is dat jongeren na school in staat zouden moeten zijn om in het leven te kunnen staan op 
eigen benen. Dit betekent dat ze een aantal talenten/inzichten moeten bezitten om te kunnen 
omgaan met de hardheid die het leven soms in zich heeft en moeten leren om terug op te staan als 
ze vallen. (persoonlijke bijdrage)

Daarnaast wordt ook aangegeven dat het van belang is dat jongeren ook leren gezond te leven en kennis en 
aandacht hebben voor gezondheid en voeding.

Jongeren moeten informatie over gezondheid kunnen opzoeken, begrijpen, kritisch beoordelen en 
kunnen toepassen op hun eigen gezondheid. Basisvaardigheden in het kunnen omgaan met taal, 
cijfers, grafische gegevens en gebruik van ICT vormen een belangrijke basis om met informatie om te 
kunnen gaan. Daarnaast hebben jongeren de vaardigheden nodig om kritisch om te kunnen gaan met 
informatie over gezondheid en ziekte en de vaardigheden om deze info toe te passen in het dagelijkse 
leven. (persoonlijke bijdrage)

Hij/zij staat met een gezonde geest in een gezond lichaam in het leven en kan bijvoorbeeld zwemmen 
voor zijn/haar plezier maar ook in functie van het in veiligheid brengen van zichzelf en anderen 
(overleven). Hij/zij beweegt zich vanuit de vrije spontante motorische ontwikkeling en werkt aan de 
(niet enkel sportspecifieke) basisfactoren. Gezondheid is veel breder dan louter gezond eten. Wat is 
ecologisch verantwoord? Zich leren veilig te bewegen in het verkeer als fietser, voetganger, autobe-
stuurder … (zelfgeorganiseerd debat)

Gezond, evenwichtig voedsel is een van de pijlers van een gezond leven. Voedsel geproduceerd met 
zorg voor mens en milieu is daarenboven een voorwaarde voor een duurzame toekomst. Voedsel 
is iets wat ons allen verbindt over generaties en culturen heen. Kinderen en jongeren voeling geven 
met de productie van voeding is een eerste stap naar een gezond leven. Het zorg dragen voor de 
eigen schoolmoestuin, inzicht in de biologie van planten en dieren, respect voor het fragiele leven 
zijn enkele van de vele zaken die via voeding en voedselproductie binnengebracht kunnen worden in 
de leefwereld van jongeren. Voedsel is dan ook een uitermate geschikt onderwerp om rond sociale, 
ecologische, economische en ethische vragen stil te staan naast het belang voor de eigen gezond-
heid. (organisatie)

Verhoudingsgewijs heeft België meer mensen met obesitas dan de Verenigde Staten. Daarom is het 
zeer belangrijk kinderen gezond te laten eten en voldoende te laten bewegen. (zelfgeorganiseerd 
debat)

Weten hoe en wanneer (niet) op te treden bij ongevallen en in levensbedreigende omstandigheden wordt ook 

aangegeven als relevant voor de eindtermen. Het belang van EHBO wordt hierbij enkele malen aangehaald.

In de lagere school zouden kinderen de mogelijkheid moeten hebben om een basiscursus EHBO te 
krijgen (zoals de cursus ‘Helpertje van het Rode Kruis’). In de middelbare school zouden alle jongeren 
in het 2e jaar (zowel BSO, TSO en ASO) een volledige cursus EHBO moeten krijgen met inbegrip van 
reanimatie. Zij moeten tevens leren hoe te reageren bij een ongeval (fiets, brommer, auto). Het ge-
deelte reanimatie moet opnieuw herhaald worden in het 4e en het 6e jaar. Reanimeren leer je maar 
door te herhalen. (persoonlijke bijdrage)
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Veilig deelnemen aan het verkeer is een ander element dat aan bod kwam in het debat.

Wij pleiten, naast verplichte verkeerseducatie, voor bewustmaking van de maatschappelijke as-
pecten van verkeer. Ook pleiten we ervoor jongeren weerbaar te maken: wat doe je als je op stap 
bent met vrienden en de chauffeur van dienst heeft te veel gedronken? Hoe plan je een avondje 
uit zodat je veilig terug thuis geraakt? Wat doe je wanneer er toch een ongeval gebeurt? Verkeer 
is een maatschappelijk gebeuren waar iedereen elke dag actor in is. Hieraan in een leervak en op 
transversale wijze aandacht besteden lijkt ons dan ook geen luxe. (organisatie)

Leren fietsen in de kleuterklas, verkeersregels in de lagere school, leren autorijden in het middel-
baar. (persoonlijke bijdrage)

Rijbewijs op zak. Iedereen een rijbewijs om te kunnen gaan werken en zo de verkeersveiligheid te 
verhogen. (persoonlijke bijdrage)

Uitgebreid de verkeersregels, hoe gedraag ik me als voetganger, fietser, bromfietser, automobilist. Niet 
alleen in de lagere school aandacht voor verkeer. Het gedrag van jongeren momenteel op de straat, te 
voet of op de fiets, is heel vaak schrijnend en veroorzaakt gevaarlijke situaties. (persoonlijke bijdrage)

Wat? Verkeers- en Mobiliteitseducatie is van leRensbelang! Want letterlijk van leVensbelang in BO 
én SO! #eindtermen (persoonlijke tweet)

Heel wat bijdragen pleiten voor meer ‘levensvaardigheden’, waarbij verschillende aspecten aan bod komen die 
hierboven reeds genoemd werden.

We zien (te) veel ‘nutteloze’ leerstof, waarmee we later niets zijn. Er moet meer gefocust worden op de 
belangrijke dingen die je later nodig hebt in het echte leven. Onze richting is economie-talen, maar we 
zien bij economie weinig zaken die belangrijk zijn voor later (meer actualiteit). (zelfgeorganiseerd debat)

Een school moet de jongeren voorbereiden op het leven, niet alleen op het beroepsleven. (persoon-
lijke bijdrage)

Weten hoe we ons persoonlijk moeten verzorgen. Zowel innerlijk als uiterlijk. Innerlijk: Hoe kan ik tot 
rust komen? Hoe bekom ik een gezond lichaam?

Uiterlijk: Hygiëne (tanden, haar, lichaam ...), eerste indruk ... (zelfgeorganiseerd debat). Er moeten 
eindtermen zijn voor life skills die het kind ondersteunen om ten volle te kunnen genieten van zijn/
haar mensenrechten en die ook te gaan promoten, zoals het nemen van weloverwogen beslissin-
gen, conflictoplossingsvaardigheden, een gezonde levensstijl ontwikkelen, goede sociale relaties 
uitbouwen en verantwoordelijkheden nemen, kritisch denken, creativiteit, etc. (organisatie)

Het onderwijs zou ons meer ‘tools’ moeten meegeven om na het zesde middelbaar zelfstandig door 
het leven te stappen. Geef ons EHBO, koken, strijken ... Leer ons omgaan met geld, met leningen, 
leer ons onze belastingbrief invullen. Maak ambtenarentaal begrijpelijk. Leer ons correct omgaan 
met andere mensen in de maatschappij, zonder hierbij onze eigen mening te moeten onderdrukken. 
(zelfgeorganiseerd debat)

Om op je eigen benen te staan, dien je ook een aantal praktische vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat hier van 

budgetbeheer, verzekeringen … tot en met klussen en schoonmaken.

We leven nu in een maatschappij waar zowel man als vrouw gaan uit werken. De huishoudelijke 
taken worden verdeeld. Ik vind het belangrijk dat via het basis- en lager onderwijs, welke richting 
men ook kiest, de volgende vaardigheden worden bijgebracht: - koken - huishoudbudgetbeheer - 
schoonmaken (vooral welke producten hoe gebruiken). (persoonlijke bijdrage)

Zelf-je-huishouden-runnen-basisvaardigheden. Praktische zaken aanleren die niet elke jongere van 
zijn ouders leert. Administratie (bank, verzekeringen), wat doen bij overlijden dierbare, wonen 
(huren/kopen), kleine herstellingen enz. (persoonlijke bijdrage)

Een ander aspect dat een aantal keer genoemd wordt is het leren typen, dactylo.

Elk kind zou in het zesde leerjaar of in het eerste middelbaar een doorgedreven cursus dactylo moeten 
krijgen waardoor hij/zij de vaardigheid leert om met tien vingers blind te typen. (persoonlijke bijdrage)

Klaviervaardigheid: efficiënt tienvingerblind het pctoetsenbord leren bedienen. De geïnvesteerde 
leer en oefentijd rendeert dagelijks en levenslang, mits degelijk aangeleerd onder deskundige 
begeleiding. (organisatie)

“
4. KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN

Het belang van kennis en gebruik van talen wordt duidelijk aangegeven. In bijna één op 5 
van de bijdragen wordt dit element vermeld. Nu eens wordt verwezen naar de kennis van 
moderne talen in het algemeen, dan weer meer specifiek voornamelijk naar Nederlands, 
Frans en Engels en in mindere mate Duits. Heel wat mensen benadrukken het belang van 
het vlot kunnen, vooral mondeling, gebruiken van talen. Terwijl anderen toch ook het belang 
van ‘taaltheorie’ aangeven. Daarnaast was er in het debat nog specifieke aandacht voor 
Esperanto, Latijn en Grieks en spelling. 

Cluster N % bijdragen Likes

KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN 290 18,6% 282

Nederlands 46 3,0% 55

Frans 44 2,8% 44

Taalpraktijk 43 2,8% 29

Engels 42 2,7% 48

Moderne talen 31 2,0% 19

Esperanto 31 2,0% 65

Taaltheorie 17 1,1% 10

Duits 15 1,0% 4

Dode talen 7 0,4% 1

Moderne talen-2 4 0,3% 3

Spelling 4 0,3% 3

Frans- 2 0,1% 0

Gebarentaal 1 0,1% 0

Dode talen- 1 0,1% 0

Nederlands- 1 0,1% 0

Engels- 1 0,1% 1

Binnen het debat werd heel wat gesproken over het belang van taalpraktijk versus taaltheorie, vaak los van een specifieke taal. De 
discussie ging regelmatig over wat moet primeren: talen in hoofdzaak bekeken als communicatiemiddel versus talen met hun meer 
beschouwende, culturele, algemeen vormende dimensies.

Het gaat er bijvoorbeeld om aandacht te besteden aan de kwaliteit van eigen of andermans taalgebruik, te reflec-
teren op eigen taal- en communicatiegedrag, onbevooroordeeld en met inzicht taalvarianten of de gebruikers 
ervan te benaderen, zich in te spannen om het passende taalregister te kiezen en juist te hanteren. (organisatie)

Wij krijgen Frans en Engels maar echt goed spreken of communiceren met anderen kunnen we het minst van alle-
maal. Terwijl volgens ons het spreken veel belangrijker is om te kunnen communiceren met anderen. Spreekdurf 
ontwikkelen is hierbij volgens ons zeer belangrijk en die krijg je enkel wanneer je voldoende tijd kan krijgen om 
met elkaar veel te spreken. Liever grammaticaal fouten maken en durven/kunnen communiceren. (zelfgeorga-
niseerd debat)

2   Codes met een min-teken wijzen op het feit dat deelnemers expliciet aangeven dat bepaalde elementen niet van belang zijn om op te nemen in de eindtermen. In dit geval 
werd bijvoorbeeld aangegeven dat Latijn of Grieks niet tot de basis voor alle leerlingen behoren en dus niet in de eindtermen dienen opgenomen te worden. 
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Praktijkgerichte meertaligheid: een stevige basis om zich verstaanbaar te maken in verschillende 
wereldtalen (Frans, Engels ...). Probleemoplossend denken: keuzen durven maken, ervoor gaan en 
oplossingen positief-kritisch kunnen benaderen. Op school zouden de leerlingen de vreemde talen 
meer praktijkgericht dienen te benaderen. De lees-, luister- en schrijfvaardigheid mag (nog) beter 
worden uitgediept. Hij / zij is in staat om in de moedertaal en in vreemde talen zijn / haar mening te 
uiten en gevoelens uit te drukken én ook te ervaren. (zelfgeorganiseerd debat)

‘Eerst spraakkunst en woordenschat en dan volgt de rest.’ Eerst de taal grondig leren dus en dan 
kunnen de lessen biologie of aardrijkskunde in het Frans of Engels gegeven worden. Niemand leert 
een taal zonder basiskennis van grammatica, woordenschat en spelling. (opiniestuk/blog)

Zowel de ‘theorie’, of beter gezegd de ‘beschouwing’, als de praktijk (het taalgebruik) zijn van on-
schatbare waarde in eender welk leerproces. Laat media voor wat ze zijn en durf zelf na te denken. 
Taal is een systeem vol betekenis en is verbonden met levenswijze, cultuur en denken. Hoe meer 
we met taal bezig zijn, met één, twee, drie of nog meer, hoe beter. (persoonlijke bijdrage)

Het belang van een goede kennis van het Nederlands wordt regelmatig aangehaald. Dit gebeurt vaak in 
algemene termen zonder specifieke aanduiding van wat ‘een goede kennis’ precies is. Er wordt gewezen op 
spreken, lezen, schrijven, waarbij een aantal keer specifiek het belang wordt aangehaald van spelling, maar ook 
bijvoorbeeld van creatief schrijven.  

De LeRensbelang-deelnemers van Genk onderlijnen het cruciaal belang van een degelijke taal-
vaardigheid (in eerste instantie van Nederlands) als basisvoorwaarde voor maatschappelijke 
participatie, gelijke kansen en sociale cohesie. Ze wijzen een negatieve bejegening van thuistaal en 
anderstaligheid van de hand, maar onderlijnen wel het cruciale belang van een rijke kennis van het 
Nederlands en flexibele inzet van taalregisters. (zelfgeorganiseerd debat)

Het Nederlands is ‘de’ belangrijkste taal. Een grondige kennis en een creatief gebruik van het 
Algemeen Nederlands blijft de motor van persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang. (persoonlijke 
bijdrage)

Nederlands is een onontbeerlijk werkinstrument in onze maatschappij. Wie verzorgd spreekt, laat 
een goede indruk achter en zal ook meer vertrouwen inboezemen. Een ander aspect van spreek-
vaardigheid is de bekwaamheid om ideeën helder en gestructureerd uiteen te zetten. Zowel op de 
werkvloer als in het vrijwilligers- en vrije tijdscircuit zijn dit vaardigheden die zeer emanciperend 
werken en ook door anderen op prijs gesteld worden. (persoonlijke bijdrage)

Taal spreken is inderdaad heel belangrijk, voor het Nederlands betekent dat wel Algemeen Ne-
derlands (Standaardtaal). Verkavelingsvlaams en dialect horen we thuis, en bij de bakker, maar 
van de school mag men verwachten dat men ook het Algemeen Nederlands vlot leert spreken. 
(persoonlijke bijdrage)

Spelling is een taalaspect dat in een aantal ideeën expliciet aan bod komt.

Hoe kan je een goeie sollicitatiebrief en cv schrijven als er geen aandacht gegeven wordt aan 
spelling. Dit is iets voor ALLE leraars, niet enkel degenen die Nederlandse les geven. (persoonlijke 
bijdrage)

Uiteraard is je ideeën kunnen verwoorden belangrijk, maar ze correct op papier krijgen, in goed 
gebouwde zinnen en zonder spelfouten, is dat toch ook?! Spellingsregels hebben een zekere ‘dril’ 
nodig (wat een vies woord!). [...] Werk toe naar een rijke taal zodat jongeren aan het eind van hun 
middelbaar een Knack-artikel kunnen lezen en begrijpen, een kort essay kunnen schrijven en dat 
ook nog eens kunnen zonder spelfouten, met een afwisselende zinsbouw en passende stijl. Hiermee 
moet weer gestart worden in het lager onderwijs, in plaats van alle grammatica door te schuiven 
naar het middelbaar en spellinsgregels als iets vrijblijvend te beschouwen. (persoonlijke bijdrage)

Onze jongeren moeten opnieuw zonder fouten leren schrijven en normale zinnen leren maken. Mon-
dig zijn ze ondertussen genoeg. (persoonlijke bijdrage)

Naast Nederlands wordt ook vaak verwezen naar andere moderne talen, met voorop Frans en/of Engels en in 
mindere mate Duits, maar ook andere talen komen aan bod, zoals Chinees, Portugees, Zweeds, Deens, Turks, 
Arabisch …. 

Elke jongere en volwassene moet een degelijke kennis /taalvaardigheid van de moedertaal en twee 
andere talen bezitten. (zelfgeorganiseerd debat)

“
Duits scoorde dus niet altijd hoog op de populariteitslijst, dus vrees ik een beetje voor de toekomst 

van onze meertaligheid. [...] En zijn wetenschap en techniek bovendien ook niet gediend met meer-
taligheid? Een basiskennis van de landstalen brengt ook mensen samen. (persoonlijke bijdrage)

Niet iedereen is in staat gemakkelijk talen te leren en te gebruiken. Vreemde talen zijn een noodzaak, 
maar besef dat ze een struikelblok zijn voor velen. Stel dan ook een ranglijst op van talen volgens 
bruikbaarheid. Dan kom je vlug tot de vaststelling dat eerst en vooral Engels moet geleerd 
worden. Vér voor de Franse taal. Bijna iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met Engels op 
het internet. Frans blijft een marginaal taaltje en tel maar eens bij de meerderheid van volwassen 
mensen hoeveel Frans er nog gesproken wordt? (persoonlijke bijdrage)

En het Frans is de taal van heel veel mensen in de wereld... Biedt inzicht in de geschiedenis van de 
francofone gebieden en nodigt uit te onderzoeken hoe deze evolutie zich voltrokken heeft. Van 
imperialisme en kolonialisme tot solidaire samenwerking en hoop op een betere wereld. Bekijk taal 
vanuit het universele perspectief. Daarenboven krijg je inkijk in prachtige teksten en documenten, 
verfijn je je smaak en maak je van jezelf een fijngevoeliger mens. En zo kunnen we nog even door-
gaan ... (persoonlijke bijdrage)

Eén universele taal (bv. Engels) als tweede taal over heel de wereld zou meer leerkansen creeren, 
een leven lang. (zelfgeorganiseerd debat)

Engels is met de opkomst van het internet zoveel belangrijker geworden dan Frans. Spendeer veel 
meer tijd aan Engels in plaats van Frans. Ik gebruik eenmaal per jaar Frans, op vakantie en dage-
lijks Engels op mijn werk, zelfs met Franstaligen. (persoonlijke bijdrage)

Engels is inderdaad echt een topprioriteit. Ga je naar de universiteit, dan zijn alle papers in het En-
gels. Je rolt wel in de specifieke vaktaal maar een basis is echt nodig. Mensen die dan nog zeggen: 
‘ik kan geen Engels’, dan zit je met probleem. In mijn ogen echt een wereldtaal nu en onmisbaar, je 
kan je dan in zeer veel landen uit de nood helpen. (persoonlijke bijdrage)

Niet voor iedereen, maar voor iedereen die zich ervoor interesseert! Val iemand die alles in zich 
heeft om een goede lasser of onderhoudstechnicus (knelpuntberoep !) te worden niet lastig met 
grammatica, maar geef hen die wel interesse in en aanleg voor talen hebben een allesomvattend 
theoretisch en praktisch pakket, dat moet resulteren in een heel goede, theoretisch onderbouwde 
kennis van niet alleen Frans en Engels, maar zeker ook van Nederlands, Duits en waarom - indien 
interesse - ook niet Turks, Chinees of Portugees? Die kwaliteit in het talenonderwijs wordt van-
daag in veel middelbare scholen niet aangeboden en dat is niet de schuld van de leraars, maar 
van het leerplan, dat erop gericht is de kennisniveaus af te toppen. Iemand die vandaag in het 
middelbaar afstudeert, kan geen correct Frans meer schrijven. Wat heeft ons dat opgebracht??? 
(persoonlijke bijdrage)

Multiculturele lessen, Arabisch. De Arabierengemeenschap in Europa breidt sterk uit. Een basis 
Arabische taal en cultuur kan hierbij zorgen voor betere communicatie en wederzijds respect. 
(persoonlijke bijdrage)

Niet alleen Frans en Nederlands zijn belangrijk. We moeten alle landstalen leren #eindtermen. 
(persoonlijke tweet)

Enkele bijdragen pleiten voor Esperanto.

Behalve didactisch opstapje naar talenstudie heeft Esperanto nog een tweede troef: mensen vereni-
gen door taalmuren te slopen. Volgend jaar bestaat de internationale taal 130 jaar. In al die tijd 
heeft ze wereldwijd miljoenen mensen vredevol bij elkaar gebracht, over nationale, taalkundige, 
culturele, etnische, levensbeschouwelijke, of welke grenzen dan ook heen. Via het internet, maar 
ook via internationale bijeenkomsten, muziek, radio-uitzendingen, boeken en tijdschriften reali-
seert Esperanto dagelijks, in toenemende mate, een interculturele dialoog, voor jong en oud, voor 
arbeiders en intellectuelen, zonder taaldiscriminatie, met respect voor ieders taal en cultuur. 
(persoonlijke bijdrage)

Billijker en ‘gelijker’ is Esperanto: ook Engelstaligen mogen een inspanning doen om te communiceren 
met anderstaligen. Pas dan gebeurt communicatie op voet van gelijkheid. Nu moeten wij de moeilijke 
taal Engels leren, die ten onrechte als gemakkelijk wordt voorgesteld. (persoonlijke bijdrage)

“
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Ook kwam in het debat het belang van dode talen (Latijn en Grieks) aan bod.

Gooi richtingen met Latijn en Grieks in vervat dan ook niet overboord ten faveure van alles wat 
met techniek en wetenschappen te maken heeft. Deze oude talen zijn niet alleen vensters op 
literatuur, geschiedenis en filosofie, maar vormen ook een coherent systeem waarbij leerlingen 
leren analyseren én synthetiseren. Twee basisvaardigheden in snelle tijden als die van vandaag. 
(persoonlijke bijdrage)

Leerlingen met een uitgesproken talig en cultureel profiel moeten blijvend uitgedaagd worden. Dat 
gebeurt bij uitstek in een studierichting met Latijn en Grieks. Deze vakken helpen de leerlingen 
ook om de Europese identiteit te leren kennen en te reflecteren over hun eigen identiteit in onze 
multiculturele samenleving. (organisatie)

Daarnaast komt ook beeldtaal ook regelmatig aan bod, maar vaak gekoppeld aan het kritisch omgaan met 
diverse media. Dit element is dan ook opgenomen in  de cluster kennis en omgaan met ICT en (nieuwe) media.

5.  KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN.

Er wordt verwacht dat de jongeren op school leren kritisch, out-of-the-box en 
probleemoplossend denken. Dit betekent dat ze niet alles zomaar aannemen, maar met 
een kritische bril leren en durven kijken. Uit bijna 1 op 5 van de bijdragen blijkt dat men het 
belangrijk vindt dat jongeren hun creativiteit kunnen inzette ... In één op de 10 ideeën kwam 
expliciet het aspect kritisch denken aan bod.

Cluster N % bijdragen Likes

KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN 282 18,1% 501

Kritisch denken 162 10,4% 252

Out-of-the-box denken 59 3,8% 116

Probleemoplossend denken 42 2,7% 116

Leren argumenteren en debatteren 17 1,1% 17

Toekomstvisie 2 0,1% 0

Men vindt het essentieel dat jongeren een kritische houding hebben en dus in vraag stellen wat er gebeurt, wat 
verteld wordt … Daarvoor wordt er aangegeven dat ze ook over voldoende achtergrond moeten beschikken om 
te kunnen oordelen en zaken in een breder perspectief te plaatsen. Op wat ‘de nodige achtergrond’ precies is, 
wordt weinig of niet ingegaan.

Kritisch denken in het algemeen lijkt me belangrijk. Ook over kritisch omgaan met media, reclame, 
internet, gsm ...  (persoonlijke bijdrage)

De aanslagen van 22/3 stellen het nog eens op scherp: onze maatschappij moet dringend inzetten op 
het aanleren van vaardigheden die kinderen in staat stellen zelf genuanceerd te denken, kritisch 
te zijn voor geponeerde waarheden, op zoek te gaan naar verbinding in plaats van conflict, zelf 
oplossingen te bedenken zodat ze zich niet lamgeslagen voelen door een ongewenste situatie. 
(persoonlijke bijdrage)

We zijn te lang té tolerant geweest tegenover intolerantie. En dat moet de school ook duidelijk 
maken aan IEDEREEN! Leer de kinderen, ALLE kinderen, KRITISCH denken! (persoonlijke bijdrage)

Was 9/11 nu écht of een complot ? (van joden, vrijmetselaars ...). Is Osama Bin Laden nu 
dood of leeft hij nog? Willen alle moslims echt de sharia invoeren? Is de evolutieleer 
de enig wetenschappelijke verklaring? Kan je ook de scheppingsverhalen van de Bijbel, 
Thora, Koran ... wetenschappelijk benaderen? Zowel t.o.v. de gevestigde media maar ook 
tegenover de talrijke broodje-aapverhalen op Facebook, Twitter ... moeten scholen en 
leerkrachten de juiste argumenten ontwikkelen, niet om jongeren te ‘overtreffen’ maar 
om ze integendeel aan te leren zelfstandig aan waarheidsvinding en oordeelsvorming te 
doen aan de hand van de wetenschappelijke methode. (persoonlijke bijdrage)

Een aspect dat daarbij aanleunt maar in een aparte cluster is opgenomen is het kunnen kritisch omgaan met 
(nieuwe) media.

Wat ook opvalt is dat in het debat sterk de nadruk gelegd wordt op het creatief, innovatief, constructief en 
oplossingsgericht denken. Men verwacht dat kinderen op school los van bestaande kaders leren denken en 
gestimuleerd worden om hun creativiteit en fantasie in te zetten om oplossingen te vinden voor de uitdagingen/
problemen waar we als maatschappij voor staan. 

Als creatief denken in de eindtermen zou opgenomen worden, bieden we kinderen de kans om van 
jongs af aan te denken in termen van mogelijkheden en oplossingen. Dat zou niet alleen een verade-
ming voor de kinderen zelf zijn, ook de samenleving heeft hier meer dan ooit nood aan. (organisatie)

Creativiteit kunnen aanspreken en niet alles voorgekauwd krijgen. Het is belangrijk dat kinderen 
leren om zelf oplossingen te bedenken voor problemen of situaties. Ze moeten durven zelf het 
heft in eigen handen te nemen. Niet zich laten bedienen op hun wenken. Laat hen a.u.b. de ruimte 
om hun eigen fantasie en creativiteit verder te doen groeien. In het huidige systeem wordt te veel 
voorgekauwd door de kant-en-klare handleidingen. (persoonlijke bijdrage)

In onze rechterhersenhelft zit ook onze creativiteit. Er zal daar heel wat van nodig zijn om op-
lossingen te bedenken voor alle maatschappelijke problemen die er nu zijn; de bankencrisis, de 
milieucrisis, de crisis in de kerk, godsdiensten, rassenoorlog, enz. Creatief oplossend denken wordt 
onmisbaar voor het voortbestaan van de mens en de planeet. (persoonlijke bijdrage)

Vraag: Wat moeten ze leren om ervoor te zorgen dat België mee kan met de nieuwe aanstormende 
economie? Kinderen leren in ons systeem creatief denken af. In Nederland is er een leermodule 
‘creatief denken in basisonderwijs’. Heel simpel, extreem belangrijk. “All children are artists. The 
problem is how to remain an artist once he grows up” (Pablo Picasso). (persoonlijke bijdrage)

Laat onze kinderen vooral creatief zijn. Laat hen out-of-the-box denken zodat ze innoverend oplos-
singen kunnen vinden op vraagstukken die vandaag nog niet bestaan. (persoonlijke bijdrage)

Onderwijs dat jongeren prikkelt om creatief, kritisch en systemisch met kennis aan de slag te gaan 
#eindtermen. (tweet organisatie)

Hierbij wordt het belang van oplossingsgericht werken benadrukt. 

Kinderen moeten leren HOE ze tot een oplossing van een probleem komen. D.w.z. vaardigheden 
trainen, bronnen raadplegen, zelfstandigheid, samenwerken, overleggen ... Waar en hoe kan ik iets 
snel, efficiënt opzoeken? Wie kan me daarbij helpen? Welke technologische middelen zijn er om me 
te helpen en hoe moet ik die gebruiken? (persoonlijke bijdrage)

‘Heden vertelt over verleden, in het nu lees je over morgen’. Laat ons creatief wezen in de toekomst! 
(persoonlijke bijdrage)

Een ander aspect dat hier regelmatig aan gelinkt wordt, is het leren argumenteren en debatteren (> link met 
cluster taal). Hierbij wordt aangegeven dat het niet alleen belangrijk is kritisch te denken maar ook om met 
correcte argumenten en zonder drogredenen een mening te kunnen formuleren en verdedigen. 

(…). Met elkaar in discussie gaan, rationele argumenten gebruiken, elkaars meningen kritisch onder-
zoeken zijn vaardigheden die te weinig aan bod komen in het (secundair) onderwijs dat meer en 
meer een opleiding dreigt te worden in plaats van een opvoeding. Deze vaardigheden dragen bij 
tot actief burgerschap en daar heeft onze samenleving m.i. nood aan. (persoonlijke bijdrage)

Leren logisch nadenken, wat zijn drogredenen en wat is een coherente mening? Hoe kan je een me-
ning gaan onderbouwen en die nadien ook gaan bepleiten? Zonder meer een basisvaardigheid om 
deel te nemen aan de maatschappij van morgen. (persoonlijke bijdrage)

“
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6. KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Onder kennis van en omgaan met politieke en maatschappelijke vraagstukken kunnen 
we- op basis van de bijdragen - burgerzin/burgerschap vatten, het weten hoe zich te 
gedragen als ‘goede’, geëngageerde burgers die elkaar ook helpen, evenals inzicht in 
de maatschappelijke, economische, politieke en mondiale context waarin we leven. 

Cluster N % bijdragen Likes

KENNIS VAN EN OMGAAN MET POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN 228 14,6% 298

Maatschappelijke vorming 64 4,1% 117

Burgerzin/burgerschap 34 2,2% 64

Wereldkennis/mondiaal bewustzijn 32 2,1% 38

Politieke vorming 29 1,9% 46

Historisch inzicht 24 1,5% 5

Mensenrechten 16 1,0% 11

Economie 15 1,0% 5

Rechten en plichten 12 0,8% 8

Maatschappelijke vorming- 2 0,1% 4

In heel wat ideeën wordt het belang van maatschappelijke vorming naar voor geschoven. De leerlingen moeten 

leren hoe de wereld draait, hoe de maatschappij in mekaar zit en wat er allemaal speelt.

Wereldburgerschap - Een vak maatschappijvorming in alle onderwijsniveaus is noodzakelijk. (per-
soonlijke bijdrage)

Een meervoudige en collectieve identiteit die de culturele, religieuze, etnische, genderspecifieke, 
leeftijdgebonden, seksuele en andere verschillen overstijgt. Een diepere kennis over de ach-
tergrond van mondiale ontwikkelingen, universele waarden, machtsrelaties, heersende – vaak 
discriminerende – discoursen, Burgerlijke geletterdheid, die fundamentele competenties omvat 
als kritische zin, systeemdenken, creativiteit, informatie- en mediageletterdheid, probleemop-
lossend denken en multiperspectivisme; Respect, dialoog, samenwerking, conflictbeheersing, 
solidariteit, empathie en zorg voor of met mensen met een andere achtergrond, origine of cultuur; 
Verantwoordelijk, rechtvaardig, eerlijk en coöperatief omgaan met wereldproblemen en mondiale 
uitdagingen. (persoonlijke bijdrage)

Opgroeien zonder historisch referentiekader, is als ‘leven op drijfzand’. Sedert WOII is de samenle-
ving veel ingewikkelder geworden, maar het aantal uren geschiedenis is  hetzelfde gebleven. Ge-
schiedenis, filosofie, maatschappijvorming en cultuur zijn ondervertegenwoordigd in de leerplan-
nen. Wat ook je latere loopbaan zal worden, je wordt sowieso lid (kiezer) van onze democratie in 
een mondiale context. Mensen weerbaar en mondig maken is meer dan ooit broodnodig, en vooral 
ook vanuit verschillende perspectieven leren kijken, Meer dan ooit hebben jongeren behoefte aan 
meer humane vakken om inzicht te verwerven in de samenleving. (persoonlijke bijdrage)

Na het secundair moeten leerlingen een goed ontwikkeld beeld hebben van het nationale en interna-
tionale toneel en van de evoluties, spanningen en conflicten die zich daar afspelen. Het hoofddoel 
van dit vak is zorgen dat de leerlingen over voldoende wereldkennis beschikken om zonder proble-
men het nieuws te volgen en erover mee te praten. (persoonlijke bijdrage)

Daarbij wordt regelmatig aangehaald dat het belangrijk is te weten dat de wereld groter is dan de eigen cultuur, 
een vorm van mondiaal bewustzijn of ‘wereldkennis’.

Met beide voeten in de ‘echte’ wereld staan. Laat de jongere meer zelf voelen hoe het gaat in de 
wereld. Laat hen kennismaken met de problematieken zoals armoede en —  recent — de vluchte-
lingen. Maar ook de gevolgen van verslavingen, met de verschillende godsdiensten. En nog zoveel 
belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door een globaal 
vak te geven waarin dit aan bod komt. Er zou gewerkt kunnen worden in thema’s waarin ze de 
theorie zien. En dit zou kunnen worden gekoppeld aan de praktijk (kijkstage, inleefdagen). Zodat 
ze voelen en met hun eigen ogen de dingen zien, actief deelnemen. Dit door bijvoorbeeld te helpen 
met voedselpakketten maken. Na die praktijk en om het thema af te ronden kan nog een (aantal) 
les(sen) gespendeerd worden aan de nabespreking. (persoonlijke bijdrage)

Onze eigen Vlaamse, Belgische wereld is zeer klein ... En ook de verslaggeving in kranten, op TV en 
sociale media is dat vaak. We beseffen niet dat we daardoor ook een zeer eng wereldbeeld hebben 
als dat niet aan goede historische duiding gekoppeld wordt. Door te reizen naar bijvoorbeeld Rus-
land heb ik gemerkt dat hun wereldbeeld ook ‘misvormd’ is door wat zij door hun media te lezen 
en zien krijgen. Alleen met een open geest kan je tot wereldwijde verzoening en begrip komen en 
empathisch denken over ‘de andere’. (persoonlijke bijdrage)

Verbazend hoe zelfs mensen met hoge diploma’s geen realistisch beeld hebben van de wereld. Hoe 
snel men zich iets laat wijsmaken. Hoe snel men begint te zweven in simplistische, contradictori-
sche, paranoïde, ongenuanceerde verhaaltjes, en hoe passioneel ze er dan mee aan de haal gaan, 
hoe weinig vatbaar nog voor rede en gefundeerde argumenten. (persoonlijke bijdrage)

Het onderwijs voor de toekomst die wij willen, voedt kinderen en jongeren op tot breed gevormde, 
rechtsbewuste, waardevolle en intercultureel competente, milieu- en mensbewuste, kritische, 
actieve en solidaire wereldburgers. (organisatie)

Er wordt ook regelmatig expliciet gewezen op het belang van een basiskennis van de politieke werking en 
organisatie in binnen- en buitenland en op het belang van politieke vorming.

Zo zullen ze de actualiteit volgen, leren luisteren en spreken en zullen ze tegen dat ze mogen stem-
men misschien al iets van de politiek kennen. (persoonlijke bijdrage)

Er zijn te veel jongeren die afstuderen in het middelbaar, stemrecht (en opkomstplicht) hebben en 
geen flauw idee hebben wat ze in dat stemhokje moeten gaan doen. Vaak kiezen ze voor de partij 
waar ze al van gehoord hebben of waar hun ouders op stemmen. ‘Dat zal wel oké zijn, zeker? Wat 
kan mij dat schelen, alles loopt toch goed?’ Een politieke mening vormen is naar mijn gevoel een 
deel van je persoonlijke ontwikkeling. Hoe kan je met je beide voeten in een samenleving staan 
waarin men zich niet eens betrokken voelt? (persoonlijke bijdrage)

Een lacune in het onderwijs zoals ik het gekend heb, is de werking van verkiezingen. Niemand leert 
vandaag op school hoe stemmenaantallen vertaald worden naar een zetelverdeling tussen de 
verschillende kieslijsten. (persoonlijke bijdrage)

Weten leerlingen aan het einde van de derde graad welke partijen er zijn? Of het nu beroepsonder-
wijs, technisch of algemeen onderwijs is? Ze moeten toch op een objectieve manier onderwezen 
worden waarvoor de verschillende partijen staan, wat hun geschiedenis was en [het onderwijs 
moet] hen er kritisch over laten nadenken. (persoonlijke bijdrage)

Ook burgerzin/burgerschap wordt regelmatig aangehaald als belangrijk om in de eindtermen op te nemen. Dit 
begrip overlapt voor een stuk met de intermenselijke competenties maar hierbij wordt duidelijk gefocust op de 
kennis en vaardigheden die jongeren moeten verwerven als burger, als lid van de burgerlijke samenleving. 

Burgerzin realiseren bij alle jongeren is heel moeilijk. Het moet wellicht niet zozeer onderwezen 
worden maar vooral voorgeleefd worden in een correct en respectvol schoolklimaat. Ik zag in 
meerdere scholen hoe na elke pauze de speelplaats met grote bezems wordt proper gemaakt: 
kilo’s en kilo’s peukjes, blikjes en ander afval. Wat is de pedagogische waarde van wat tijdens de 
lesuren wordt ‘gedoceerd’ als men niet kan realiseren dat leerlingen zelfs onder toezicht hun afval 
niet opruimen. (persoonlijke bijdrage)

“
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Burgerzin en verantwoordelijkheid kunnen ervoor zorgen dat jonge mensen de gevolgen van hun 
keuzen inschatten en dragen. Zou hoofddoel kunnen zijn van levensbeschouwelijke vakken. Vlucht-
misdrijf na ongevallen komt voort uit gebrek aan burgerzin. (persoonlijke bijdrage)

Meer aandacht voor burgerschap, voor participatie en democratische vaardigheden. (zelfgeorgani-
seerd debat)

Wereldwijsheid en democratisch wereldburgerschap. (persoonlijke bijdrage)

In een aantal ideeën wordt ook de link gemaakt met het kennen van rechten en plichten. In een aantal gevallen 
wordt expliciet gerefereerd aan de kennis van welke regels geldend zijn in bepaalde situaties en hoe ernaar 
gehandeld moet worden: rechten en plichten als jongere, burger, werknemer… 

Leren samenleven in een multiculturele maatschappij waarin we rekening houden met rechten, maar 
ook plichten van elk individu en dit met wederzijdse inspanningen. (organisatie)

Wetten en regels respecteren. De werkgever betaalt voor ‘return’. De klant betaalt een zelfstandige 
voor een levering/dienst. Uitvoering van het gevraagde/gewenste. (persoonlijke bijdrage)

De jeugd moet beseffen dat niet alleen hun wereld het belangrijkste is, maar dat ze ook in een 
samenleving leven, waar rechten en plichten aanwezig zijn. Wanneer ze fouten maken, bijvoor-
beeld praten in de les, kunnen ze onmiddellijk een reactie krijgen van de leraar. Dat ze niet met hun 
voeten op de zetel mogen zitten op de bus. (persoonlijke bijdrage)

Daarnaast wordt ook in een aantal gevallen expliciet gewezen naar mensenrechten en kinderrechten in de zin 
van ‘een basiskennis hebben van de (universele) rechten van de mens en hoe ze zich onderling verhouden’.

Leerlingen staan positief tegenover culturele/etnische diversiteit en hebben geleerd daar op een 
positieve manier mee om te gaan, zowel in hun persoonlijke relaties als op maatschappelijk vlak, 
in het bijzonder in hun relatie tot meisjes/vrouwen van een andere etnische origine. Ze zijn ook 
vertrouwd met de waarden vervat in de mensenrechten en kinderrechten. (organisatie)

Alle mensenrechten kennen en de gevolgen van het niet respecteren van de mensenrechten. Weten 
hoe je mensenrechtenschendingen kan aankaarten en voorkomen. Nu wordt er van de kinderen 
van de lagere school verwacht dat ze de mensenrechten/kinderrechten kennen en weten hoe en 
wie die verdedigt. Ook in de middelbare scholen moet er aandacht aan gegeven worden. Dagelijks 
worden er, ook in ons land, mensenrechten geschonden. Heel zichtbaar, maar ook subtiel, bijvoor-
beeld door te beweren dat een gebruik (bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis) een deel van de cultuur 
van een volk is of een religieus gebruik. Nog teveel mensen weten niet wat hun rechten zijn, waar-
door de mensenrechtenschendingen blijven doorgaan. Verenigingen zoals Amnesty International 
doen daar educatief werk rond, studiewerk naar schendingen en lobbywerk naar overheden om 
schendingen aan te kaarten. Pas als iedereen zijn rechten kent en de cultuur aangepast is aan het 
respecteren van de mensenrechten kunnen schendingen bestreden worden en kan elke mens in 
vrijheid leven. De kloof tussen mannen en vrouwen is nog veel te groot, ook in de Belgische maat-
schappij. (persoonlijke bijdrage)

Ook wordt het belang van historisch inzicht sterk benadrukt om op die manier de wereld zoals hij nu is beter te 
begrijpen.

Vanuit ons debat kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: leerlingen moeten verbanden 
kunnen leggen tussen wat ze op school leren en hun verhaal/de maatschappij waarin ze leven, en 
naar grotere abstracte begrippen gaan vanuit concrete verhalen. (zelfgeorganiseerd debat)

We moeten jongeren trainen in historisch denken, namelijk scherpere inzichten bieden in de con-
structie van verleden en heden en in het onderscheid tussen geschiedenis en collectieve her-
inneringen. [...] De doelgroep moet dus niet alleen in staat worden gesteld grondig inzicht te 
verwerven in een historische en actuele context, maar tevens de gelijkenissen en verschillen te 
zien en mogelijke verbanden te identificeren. In het verleden en de actualiteit spelen zich bepaalde 
processen en mechanismen af die niet eenmalig zijn, maar ook in andere situaties opduiken. Denk 
bijvoorbeeld aan machtswellust, vooroordelen, propaganda, xenofobie, ontmenselijking, uitslui-
ting, extremisme ... Deze bevinden zich niet in een historisch vacuüm, maar worden mee bepaald 
door de context waarin ze voorkomen. Ze hebben zich doorheen de geschiedenis in verschillende 
vormen en gedaanten voorgedaan. [...]  Het verleden herhaalt zich nooit op dezelfde manier. 
(organisatie)

“
Er wordt ook in dit verband een aantal keren expliciet verwezen naar het belang van kennis van economie. 

Om de dramatische ontwikkelingen in onze samenleving te kunnen begrijpen, is het meer dan ooit 
nodig om voluit in te zetten op een grondige historische kennis van onze eigen Europese geschie-
denis én, veel meer dan nu het geval is, op de historische wortels en culturele evolutie van de 
voornaamste allochtone bevolkingsgroepen in ons land. Zo is het van wezenlijk belang dat jonge 
mensen de rijkdom leren kennen van de Arabische wetenschap en hoe die heeft bijgedragen tot de 
wedergeboorte van de westerse beschaving. (persoonlijke bijdrage)

7.  KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE  
EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN.

Er wordt heel wat belang gehecht aan het leren kennen en leren omgaan met 
levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken. Daarbij wordt de verwachting geuit 
dat jongeren verschillende wereldreligies en levensbeschouwingen leren kennen op 
school, maar wordt ook vaak verwezen naar het belang van filosoferen en ethisch 
denken. Daarnaast kwam uit het debat ook naar voor dat kennis en kunnen hanteren 
van normen en waarden in de eindtermen dienen opgenomen te worden. 

Cluster N % bijdragen Likes

KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN 228 14,6% 298

Filosofie 64 4,1% 117

Godsdienst(en)/levensbeshouwingen 34 2,2% 64

Ethisch denken 32 2,1% 38

Normen en waarden 29 1,9% 46

Godsdienst(en)/levensbeschouwingen- 24 1,5% 5

Filosofie- 16 1,0% 11

Er wordt zowel expliciet verwezen naar het vak filosofie, naar de kennis van filosofie, als naar het zelf leren 
filosoferen en innemen van een filosofische houding. 

Filosofie is een logische en onvervangbare aanvulling van het bestaande curriculum. Ondanks vele 
raakpunten onderscheidt filosofie zich wezenlijk van andere leergebieden. Door hun eigenheid 
bieden filosofie en het filosoferen een fundamentele ondersteuning van de wetenschappen en een 
essentiële aanvulling erop. Er is dus naast de actuele STEM-focus ook aandacht nodig voor een 
grotere wetenschappelijke geletterdheid: Wat is wetenschappelijke kennis en wat niet? Hoe komt 
deze tot stand? Hoe speelt die kennis haar rol in de samenleving (bijvoorbeeld in de geneeskun-
de)? Wat is haar positie ten opzichte van andere kennisvormen? ... Bovendien is filosofie duidelijk 
onderscheiden van, maar complementair aan de levensbeschouwelijke vakken. Filosofie benadert 
ethische en zingevingsvragen vanuit een onafhankelijk denkkader en vormt vanuit deze eigen 
positie geen bedreiging voor de levensbeschouwelijke vakken. (organisatie)

Zoals je leert rekenen, schrijven en lezen moeten kinderen ook leren filosoferen. Wanneer en waar-
om is dit uit het onderwijs verdwenen? Kinderen leren denken en het plezier van deze actie op zich 
te waarderen, zou intrinsiek leren uitlokken. Op deze manier leren we kinderen om hun eigen en 
andermans manier van denken te ontdekken. Zo kunnen we respect voor elkaars context, geloof 
en denkwijze appreciëren. Structureel filosoferen werkt burgerschap in de hand! (persoonlijke 
bijdrage)
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Het is dus hoog tijd dat filosoferen niet langer geframed wordt als een leuk extraatje voor geïnteresseer-
den en/of hoogbegaafden. Het is wel degelijk een onmisbaar fundament om tot empowerment van onze 
leerlingen te komen. Dan zou de school een écht democratische weg inslaan. (persoonlijke bijdrage)

Laten we filosofie niet verengen tot levensbeschouwing of tot moraal. Filosofie is een manier om 
met alle levensvragen om te gaan, zonder dat het antwoord moet gegeven worden. Alleen 
al een aantal valse vooronderstellingen ontkrachten, wat onkruid wieden om drogredenen 
en vooronderstellingen aan het licht te brengen, doet de weldadige kruiden van het heldere 
denken groeien. En dat lukt al bij kleuters ... (persoonlijke bijdrage)

Als het over ethisch denken gaat, wordt er gewezen op het kunnen 
redeneren en afwegingen maken in termen van goed en kwaad, schuld, 
deugden, rechten, plichten ...

Over ‘Godsdienst(en)/levensbeschouwing’ is er heel wat gedebatteerd. Moet dit een vak blijven en hoort dit wel 
thuis op school of verbannen we dit beter naar de privésfeer? Is het niet eerder de taak van het onderwijs om 
kinderen en jongeren te laten leren over de verschillende godsdiensten en niet om ze in één ervan te onderrichten?

Het is brandend actueel. Religieus fundamentalisme lijkt aan een opmars bezig. Vele kinderen wor-
den van jongs af aan geïndoctrineerd door ouders, priesters of imams. De staat moet geen fabel-
tjesonderricht subsidiëren. Laat dat maar over aan de religieuzen. De school moet alle kinderen 
kritisch leren nadenken over religies en vooral over hun eigen godsdienst. (persoonlijke bijdrage)

Ik wil eraan toevoegen dat zin voor spiritualiteit ontwikkelen en geloofsbeleving (in welke vorm ook) 
niet mogen ontbreken. Jonge mensen mogen de kans krijgen te leren stilstaan bij het leven, maar 
ook zich weerbaar te maken (desnoods via hun geloofsbeleving). (persoonlijke bijdrage)

Leerlingen (en eigenlijk mensen in het algemeen) zullen meer verdraagzaamheid tonen wanneer men 
openlijk over alle godsdiensten kan praten, leren, filosoferen. Als we de verschillende religies be-
grijpen, zullen we de andere als mens beter begrijpen. Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken 
spelen hierin een bepalende rol. Men kan aan alle leerlingen zijn religie uitleggen, verstaanbaar én 
bespreekbaar maken. (persoonlijke bijdrage)

Geef geen godsdienstles meer op school, maar laat de kinderen leren over de verschillende religies. 
(persoonlijke bijdrage)

Er wordt ook regelmatig gewezen op het belang van het kennen en respecteren van eigen normen en waarden en 
van de rol die ze spelen in onze en in andere culturen.

Alle basiswaarden zoals wij, onze ouders en grootouders over vele generaties heen hebben geleerd 
zijn blijvende waarden. (persoonlijke bijdrage)

Een goede set van waarden en normen, met de nodige duiding uit welke traditie ze komen, waarom 
ze nodig zijn, waarom die bij ons passen ... plus een kennismaking met andere culturen, gewoonten 
... om de diversiteit te kunnen begrijpen en er mee om te kunnen. Om te kunnen relativeren en tege-
lijk een helder standpunt als mens in de maatschappij te kunnen innemen. (organisatie)

X wil dat leerlingen 1) weten welke waarden en normen aan de basis liggen van wat ze doen, vinden 
en willen, 2) inzien hoe die tot stand komen, om 3) bewust vorm te geven aan wat ze willen, vinden 
en waarderen. (organisatie)

8. KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN NIEUWE MEDIA.

Jongeren zouden moeten leren om ICT-vaardig en mediawijs te zijn. Er wordt verwacht 
dat ze  kunnen werken met ICT en een aantal deelnemers pleiten ook voor een 
basiskennis van programmeren. Daarnaast moeten jongeren ook kritisch leren omgaan 
met allerhande nieuwe en minder nieuwe media. Gezien het belang van het beeld in 
onze maatschappij is het relevant om ook te leren communiceren met beelden en om 
beelden te leren interpreteren. 

Cluster N % bijdragen Likes

KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN NIEUWE MEDIA 160 160 286

Mediawijsheid 70 70 116

ICT 67 67 148

Programmeren 10 10 15

Beeldgeletterdheid 7 7 7

ICT- 6 6 0

Mediawijsheid wordt aangegeven als erg relevant voor de eindtermen. De essentie is het kritisch leren omgaan 
met media, ze juist te leren interpreteren, te onderzoeken, in vraag te stellen. In meer algemene termen komen 
deze competenties ook voor in de cluster ‘Kritisch en probleemoplossend denken’.

Voorkomen dat we smobies (smartphone / zombies) creëren. Passief leren omgaan met sociale me-
dia door kritisch berichten / media te beoordelen. Actief leren omgaan door te leren verantwoord 
om te gaan met sociale media. (persoonlijke bijdrage)

Mediawijsheid is ‘het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en 
kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld’. Het is het 
vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie. 
Vanaf 2010 werd mediageletterdheid al opgenomen als VOET of vakoverschrijdende eindterm in 
het secundair onderwijs. X apprecieert de aandacht voor mediawijsheid. De manier waarop dit ver-
ankerd wordt, moet alvast voldoende geoperationaliseerd zijn. Via mediaopvoeding leren kinderen 
en jongeren namelijk om zelfstandig en kritisch gebruik te maken van de media: naast de courante, 
informerende en opiniërende media- en contentkanalen ook de omgang met sociale media als 
communicatiekanaal. […] (organisatie)

Veilig surfen en omgaan met sociale media, cyberpesten, spam, phishing, enz. Leren omgaan op een 
verantwoorde wijze met hedendaagse multimedia (via een leerplan dat regelmatig geüpdatet 
wordt. De technologie gaat snel en sommige leerplannen zijn intussen meer dan 10 jaar niet aan-
gepast. (persoonlijke bijdrage)

Opnemen mediawijsheid eindtermen lager onderwijs geen luxe, maar noodzaak. We leven digitaal, 
ook als seksuele wezens #eindtermen. (tweet)

Een specifiek aspect van mediawijsheid dat benadrukt wordt is het leren omgaan, actief en passief, met beelden, 
hier beeldgeletterdheid genoemd.

We leven in een beeldcultuur, waarin de tekst vaak herleid is tot onderschrift bij het beeld. Reclame, 
entertainment en massamedia overspoelen ons met beelden. Ook in de politiek zijn beeld en zijn 
verbale evenknie, de oneliner, alomtegenwoordig. Geen burgerschapsvorming zonder training in 
het kritisch omgaan met beeldinfo. (persoonlijke bijdrage)

De communicatie in onze maatschappij bestaat hoofdzakelijk uit beelden: reclamecampagnes, films, 
Facebook, Snapchat ... Vooral de sociale media in combinatie met de sterke aanwezigheid van 
camera’s op de smartphones doet het gebruik van beelden toenemen. Als 2-jarige grijpen kinderen 
al naar de tablet en leggen hun leefwereld vast. Maar een klik op de knop wil nog niet zeggen dat 
je ook goed kunt communiceren met deze beelden. Enerzijds hebben kinderen en jongeren het 
meer dan ooit nodig om beelden te leren lezen, nl. beeldgeletterdheid. Maar de focus dient vooral 
te liggen vanuit hun eigen leefwereld en vandaag is dit zélf beelden maken. Bovendien geeft dit 
een hoop mogelijkheden om thema’s en lessen anders te benaderen. En eigenlijk is het een nieuwe 
taal die aanwezig zou mogen zijn in het onderwijs zelf, net zoals Frans of Engels. De beeldtaal is 
een taal die kinderen vandaag allemaal spreken. Het onderwijs kan hen leren hoe ze deze taal écht 
kunnen gebruiken. (persoonlijke bijdrage)

Een basiskennis en een goed gebruik van ICT worden ook naar voor geschoven in het eindtermendebat. Hierbij 
wordt verwezen naar het praktisch gebruik, maar ook naar een zekere basiskennis en achtergrond op het vlak 
van informatica.
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Leerlingen moeten een degelijke ICT-kennis en -achtergrond opbouwen in het secundair onderwijs. 
Je kan onmogelijk aan de maatschappij van morgen deelnemen als je geen degelijke achtergrond 
hebt van allerlei ICT toepassingen of inzicht hebt in informatica. Er moet meer tijd vrijgemaakt 
worden om dit te kunnen verwezenlijken. (zelfgeorganiseerd debat)

De overheid moet eindelijk eindtermen vastleggen voor informatica (2e en 3e graad)! (Niet enkel de 
ICT-eindtermen voor 1e graad). Het huidige vak informatica is een mix van: 1) ICT-vaardigheden, 2) 
Office-pakketten, en 3) echte informaticaskills. Dat zijn m.i. 3 belangrijke facetten, maar doordat 
er geen duidelijke leerlijn is bepaald, wordt dit vrij ingevuld van school tot school, van leraar 
tot leraar. Je hebt verschillende leerlingprofielen die elk gebaat zijn met een of meerdere van 
bovenstaande facetten. Probleem is dat op dit moment die facetten in verkeerde proporties aan 
bod komen en niet in de juiste richtingen aan bod komen. In richtingen ‘wetenschappen’ komt in de 
derde graad geen informatica voor. Hoe wil je dan dat die jongeren voorbereid zijn op een sterke 
informaticaopleiding in het hoger onderwijs? In ‘handelsrichtingen’ komt programmeren dan weer 
wel aan bod, maar dit kan misschien beter ingevuld worden met probleemoplossend werken in 
Office. Duidelijke eindtermen zijn nodig! (persoonlijke bijdrage)

We weten allemaal dat het internet de grootste bron is van informatie ... leer de jongeren er goed en 
kritisch mee omgaan. Uit het hoofd leren is niet meer aan de orde. Goed informatie kunnen opzoe-
ken is veel belangrijker! (persoonlijke bijdrage)

Er zou op scholen gewerkt kunnen worden met typische voorbeelden van suggestieve media, zodat 
jongeren leren inzien hoe vaak een uit de context getrokken quote voor heel wat heisa kan zorgen 
waar dit niet hoeft te zijn. Ook is het belangrijk dat jongeren de algemene trucjes van de media 
leren inzien (agendasetting, profileren van bepaalde groepen, etc.) en dat ze kritisch voor zichzelf 
leren denken hoe hier mee om te gaan. Die media kunnen we linken aan politiek en hoe de media de 
politiek vervormen. (persoonlijke bijdrage)

Heel specifiek komt ook het leren programmeren aan bod. 

Ik vind dat ‘basis programmeren’ al in de lagere school gegeven mag worden. Er zijn allerlei tools 
om de basis van programmeren te leren. [...] Kinderen leren zo:  logisch nadenken, nadenken over 
oorzaak en gevolg, oog voor detail hebben, een groot probleem onderverdelen in kleinere han-
teerbare probleempjes, creatief nadenken, dat er vaak meerdere manieren zijn om 1 probleem op 
te lossen (omdat klasgenootjes een andere oplossing vonden). (persoonlijke bijdrage)

Om een brede basis te genereren is een basiskennis programmeren noodzakelijk. Ik heb zelf erva-
ren dat een basiscursus programmeren mijn denkpatronen heeft veranderd. Het leert je op een 
abstracte manier denken. Dat klinkt misschien vaag, maar dit omvat allerlei dingen. Ontleden van 
probleemstellingen, procedureel denken, verbanden leggen, creativiteit kweken ... (persoonlijke 
bijdrage)

9. KENNIS VAN EN OMGAAN MET DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

Er wordt ook heel wat aandacht geschonken aan het leren over de fysieke wereld en 
hoe er zorgzaam mee om te gaan. Men verwacht dat jongeren op school het belang 
leren van duurzaamheid en voldoende leren over en voeling krijgen met onze planeet 
Aarde als een natuurlijk ‘systeem’. 

Cluster N % bijdragen Likes

KENNIS VAN EN OMGAAN MET DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN 133 8,5% 203

Duurzaamheid 85 5,5% 85

Aardrijkskunde 17 1,1% 92

Natuureducatie 16 1,0% 20

Bewust consumeren 15 1,0% 6

Zo wordt vaak de term duurzaamheid gebruikt. Daarmee wijst men dan op het belang van stil kunnen staan bij de 
gevolgen van daden en beslissingen, in de wetenschap dat mensen, economieën, hulpbronnen, de planeet … hun 
grenzen hebben.

We gaan voor een klimaat in evenwicht. Duurzaamheid is hier geen duur woord maar is doorleefd 
in het alledaagse klas en schoolleven: in een ‘clubhuis’ wekken ouders en kinderen groene energie 
op, groenten en fruit tieren welig in moestuinen, verplaatsingen voor buitenschoolse activiteiten 
en meerdaagse uitstappen gebeuren te voet, met de fiets of het openbaar vervoer, snoep met 
overbodige verpakking wordt gebannen uit de school … (organisatie)

Laat jongeren leren hoe we onze planeet leefbaar houden voor ons en de komende generaties. Laat 
jongeren onderzoekend leren om beter te begrijpen waarom hun gedrag een verschil kan maken. 
Leer op school dat ons gedrag invloed heeft op de planeet, op de natuur ... Laat jongeren bewust 
duurzame keuzes leren maken. (organisatie)

Verbinding met de wereld: ecologie, duurzaamheid, dierenwelzijn, invloed van groen/natuur op ons 
welzijn. (persoonlijke bijdrage)

Jongeren moeten vooral leren hoe ze duurzame keuzen moeten maken. Inzicht krijgen in welke 
gevolgen een bepaalde keuze heeft, is daarbij een erg belangrijk aspect! Met enkel het onderzoe-
ken van wat er achter een product of dienst zit, zijn we echter nog geen duurzame keuzen aan het 
maken. (persoonlijke bijdrage)

Over delen en gehelen en door de bomen het bos zien ... of de zon #systeemdenken #eindtermen. 
(tweet)

Al dan niet hieraan gekoppeld wordt ook verwezen naar het belang van aardrijkskunde en de kennis en 
beleving van de natuur waarbij ook meestal de link gelegd wordt met een respectvolle omgang met de (eigen) 
leefomgeving. 

Een goed inzicht in hoe de eigen leefomgeving (en die van anderen) in elkaar zit is cruciaal voor de 
persoonsvorming. Jongeren moeten zich bewust worden van hoe deze leefomgeving is gevormd 
en continu aan verandering onderhevig is, door zowel natuurlijke als menselijke processen. Op die 
manier leert men ook respect te hebben voor het milieu en ziet men in dat heel wat milieuproble-
men waarmee we geconfronteerd worden in feite zeer complex zijn en dus ook vaak geen simpele 
oplossing kennen. Dat we niet zomaar uitsluitend op onze overheid mogen rekenen om oplossin-
gen te vinden maar dat ons eigen gedrag ook belangrijk is. Een goed inzicht in het systeem ‘aarde’ 
is daarbij vereist en dat kan zeker aangebracht worden in een vak als aardrijkskunde dat de brug 
maakt tussen natuurwetenschappen en humane wetenschappen. (persoonlijke bijdrage)
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Aardrijkskunde handelt als enige vak over de ruimte op aarde en hoe die wordt ingevuld, over de 
studie van ruimtelijke verandering: het hoe en waarom er verschillen zijn op aarde, met welke 
evolutie in ruimtelijke patronen en tendensen doorheen de tijd deze gegroeid zijn en met focus op 
de interactie tussen de mens (als individu en groep) en zijn omgeving. (organisatie)

Ervaringen opdoen IN de natuur blijkt erg effectief om de betrokkenheid van kinderen op de natuur 
te vergroten en ervoor te zorgen dat ze uit zichzelf gemotiveerd zijn om te zorgen voor die natuur. 
Dat kinderen zich verbonden voelen met natuur is belangrijk opdat ze de kostbaarheid ervan 
beseffen, voor zichzelf, maar ook voor andere mensen. (persoonlijke bijdrage)

Leerlingen zijn gemotiveerd om te leren als ze tijd en ruimte krijgen om zichzelf en de wereld te 
ontdekken. Een groene school(omgeving) zorgt ervoor dat leerlingen in authentieke leersituaties 
ervaringen kunnen opdoen. [...] Contact met de natuur zorgt bovendien voor respect en verbon-
denheid met de leefomgeving. (persoonlijke bijdrage)

#Aardrijkskunde in #SO, het uitgelezen #STEM vak om van onze jongeren #systeemdenkers voor 
een duurzame toekomst te maken. #eindtermen. (tweet)

Speciale aandacht is er ook voor duurzaam of bewust consumeren in de zin van het kritisch kunnen omgaan met 
de eigen behoeften en het bestaande aanbod en kunnen beslissen welke dingen wel of niet te kopen en waarom.

De school kan een rol spelen in het opvoeden van kinderen en jongeren tot kritische en weerbare 
consumenten op het vlak van voeding. Naast kennis zijn hiervoor ook praktische vaardigheden 
nodig die inspelen op wat het maken van een gezonde keuze beïnvloedt (motivatie, attitude, 
eigen-effectiviteit, budget ...). Voorbeelden hiervan zijn: bewust worden van en leren omgaan met 
reclame, marketing, minder gezond aanbod in de winkel en snackbars (rond de school of in de vrije 
tijd); beïnvloeding door leeftijdsgenoten, familie, cultuur … (organisatie)

Jongeren hebben vaak het idee dat ze klaargestoomd worden om prestatiegerichte arbeidskrachten 
te worden. In het slechtste geval maken we er onnadenkende consumenten van die zo snel mogelijk 
veel geld willen verdienen of lijkt de tijd op school hen compleet verloren tijd. (persoonlijke bijdrage)

Alternatieve, ecologische manieren van leven, wonen, werken en consumeren leren kennen. Scholen 
zouden leerlingen moeten stimuleren om bij te dragen aangaande maatschappelijke veranderin-
gen en hen kennis laten maken met verschillende alternatieve economiemodellen, zoals deeleco-
nomie of service-economie. (persoonlijke bijdrage)

10. LEERCOMPETENTIES

Kinderen en jongeren moeten over de attitudes, vaardigheden en kennis beschikken om 
(zelfstandig) te kunnen en willen bijleren. Hierbij wordt een aantal keer gepleit voor 
breed leren. Het is belangrijk dat ze geprikkeld worden in hun nieuwsgierigheid en hun 
zin (goesting) om levenslang te leren.

Cluster N % bijdragen Likes

LEERCOMPETENTIES 131 8,4% 163

Leren leren 47 3,0% 47

Levenslang leren 36 2,3% 61

Nieuwsgierigheid 32 2,1% 27

Levensbreed leren 16 1,0% 28

Jongeren moeten leren hoe te leren. Daarvoor moeten ze methoden leren kennen en vaardigheden ontwikkelen 

die hen helpen om informatie te verzamelen en te verwerken.

“
Zelfstandig leren evalueren of de vooropgestelde doelen behaald zijn (ken ik de leerstof goed genoeg? 

waar zitten er nog gaten?). Het eigen kennen en kunnen leren inschatten, zodat de jongere een realis-
tisch beeld krijgt van zichzelf. Leren reflecteren over de zelfevaluatie: waarom ging het minder goed 
dan ik had verwacht? Waarom lukt een bepaalde leerstofeenheid nog niet zo goed? Leren hoeveelhe-
den leerstof verwerken: mindmaps leren maken, leren efficiënt samenvatten ... (persoonlijke bijdrage)

Je hebt een groeimindset als je weet dat je niets vanzelf kan maar veel kan leren. Jonge kinderen 
twijfelen niet aan de kracht van oefenen en studeren. Het onderwijs kan deze gedachte levendig 
houden waardoor de jongere na (en tijdens) het behalen van het diploma het nut en de kracht 
van studie en oefening juist inschat. Door jongeren op een bepaalde manier te stimuleren en te 
beoordelen, gecombineerd met de juiste kijk op falen, zorgt men ervoor dat de jongere blijft inzien 
dat door oefenen de vaardigheden verbeteren en door studie de kennis vergroot. Zolang men 
hiervan overtuigd is, is de stap naar (zelf)studie klein en is men bereid energie in studie en oefenen 
te steken. (persoonlijke bijdrage)

Jongeren moeten leren hoe ze leerstof kunnen verwerken. Het is hallucinant dat we jongeren deze 
cruciale vaardigheid niet aanleren. Ik zie elk jaar studenten die niet weten dat zaken met fluo mar-
keren in de cursus niet helpt om iets aan te leren. Studenten informatica die niet begrijpen dat je 
moet oefenen om een vaardigheid onder de knie te krijgen, maar denken dat als ze iets theoretisch 
snappen ze het ook wel praktisch zullen kunnen. Zaken zoals een mindmap, snellezen, begrijpend 
lezen, samenvatten, memoriseren, logisch redeneren ... worden allemaal niet of niet afdoende 
aangeleerd. (persoonlijke bijdrage)

Hierbij vinden we ook heel wat ideeën waarbij duidelijk gepleit wordt voor (levens)breed leren, brede algemene 
kennis en belangstelling, ruimer dan het eigen vakgebied. 

Het onderwijs voor de toekomst die wij willen voedt kinderen en jongeren op tot breed gevormde, 
rechtsbewuste, waardevolle en intercultureel competente, milieu- en mensbewuste, kritische, 
actieve en solidaire wereldburgers. (organisatie)

Het onderwijs voor de toekomst die wij willen ... heeft aandacht voor de volledige ontwikkeling van 
kinderen en jongeren door middel van een brede vorming voor iedereen ... Zet in op competenties 
die kinderen en jongeren in staat stellen ten volle te genieten van hun rechten en voor deze rechten 
ook actief op te komen, wereldwijd ... Ondersteun interculturele dialoog, waardenopvoeding en vre-
deseducatie ... Biedt een venster op de wereld en draagt bij aan de vorming van solidaire wereldbur-
gers ... Promoot duurzame ontwikkeling. Deze elementen vormen het referentiekader waarop een 
kwaliteitsvol onderwijs in Vlaanderen gebouwd kan worden. (blog aantal organisaties)

Achtergrondkennis over veel zaken maakt een mens rijker. Je directe leefomgeving goed leren 
kennen - landschapskennis met zijn ecosysteemdiensten (water, lucht, natuur), ruimtelijke orde-
ning met wegenis, wonen, bedrijven, landbouw en natuur. Hoe functioneert onze maatschappij? 
(persoonlijke bijdrage)

Levenslang leren moet breed worden aangepakt. Niet enkel gericht op wat moet ik leren om een 
goede job te hebben maar ook om goede relaties aan te kunnen knopen, om vrijwilligers-werk/bur-
gerschapsvorming te doen, positie in de maatschappij buiten het werk. (organisatie)

Het uitgangspunt dat in het debat vaak wordt meegegeven is dat alles zo snel ontwikkelt en leren bijgevolg nooit 
stopt en niet beperkt kan blijven tot de schoolbanken. Het is dus belangrijk dat jongeren gemotiveerd zijn en 
blijven om levenslang te leren en daartoe de juiste competenties ontwikkelen. 

De school als micromaatschappij waar veel valt te ontdekken door analyse van sociale relaties en 
van eigen handelingen. Uit alles iets kunnen leren, maakt leren boeiend, levensbreed, en geeft 
levenslange mogelijkheden. (organisatie)

Goesting! Hét woord in elk bedrijf de dag van vandaag. Niet enkel goesting om te werken maar ook 
goesting om te blijven bijleren. Alles verandert zo snel in de wereld die we kennen, zodat con-
stant op de hoogte blijven en bijleren het verschil betekent tussen vooruitgaan in je job of blijven 
stilstaan (lees: achteruit gaan). De school kan reeds voor deze motivatie zorgen door op een 
inspirerende manier les te geven, gemotiveerde en levenslustige leerkrachten aan te werven en 
mensen te laten getuigen over hun ervaringen met bijscholing. (persoonlijke bijdrage)

Leren omgaan met een variabele toekomst. Alles verandert zeer snel! Leer ze er mee omgaan! (per-
soonlijke bijdrage)
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Als we willen dat jongeren altijd willen blijven leren, dan moeten we in het onderwijs de wereld tonen 
zoals hij is: ongelooflijk complex, altijd weer verrassend, nooit volledig begrijpelijk, maar toch al 
door wijze mensen en grote wetenschappers al begrijpelijker gemaakt. (persoonlijke bijdrage)

Specifiek wordt hierbij het belang van het prikkelen van de nieuwsgierigheid van kinderen en jongeren naar voor geschoven.

 ‘The art of teaching is the art of assisting discovery’. (organisatie)

Door jongeren te leren vragen te stellen over hun leefwereld en zelf antwoorden te formuleren, het-
geen doorgaans leidt tot meer vragen, creëer je nieuwsgierigheid. En dat lijkt me een goede motor 
om blijvend bij te leren. (persoonlijke bijdrage)

Elk kind vindt leren leuk. In de puberteit verdwijnt het op een of andere manier, maar de basis is er. 
Stimuleer leerlingen om dat vast te houden, en je ontwikkelt een maatschappij die leergierig is en 
vooruitgang boekt. (persoonlijke bijdrage)

De onderzoeksvaardigheid van kinderen moet aangescherpt worden en blijven. Het onderwijs mag de goesting in 
leren niet doen verliezen. Blijven gemotiveerd worden om te leren is cruciaal.

11.  PROFESSIONELE COMPETENTIES

Los van het leren van een specifiek vak, wordt in het debat vaak gewezen op het 
voorbereiden van de jongeren op hun latere job en het ontwikkelen van een aantal, 
wat men professionele of arbeidsgerichte competenties noemt zoals samenwerken, 
flexibiliteit, ambitie ... Uiteraard zit hier overlap met de clusters zelfkennis en 
intermenselijke vaardigheden, maar in deze cluster hebben we die ideeën verzameld 
die expliciet verwijzen naar de werkcontext. 

Cluster N % bijdragen Likes

PROFESSIONELE COMPETENTIES 128 8,2% 116

Arbeidsmarkt 46 3,0% 38

Samenwerken 32 2,1% 22

Ondernemerschap 14 0,9% 14

Projectmatig werken 12 0,8% 16

Ambitie 8 0,5% 14

Flexibiliteit 7 0,4% 4

Arbeidsmarkt- 5 0,3% 6

Leiding geven 3 0,2% 1

Vergadertechnieken 1 0,1% 1

In een aantal ideeën wordt in meer algemene termen ingegaan op de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Jongeren moeten een brede basis meekrijgen met arbeidsmarktgerichte competenties. In het huidige 
onderwijs zijn er heel wat competenties waar onvoldoende aandacht aan wordt besteed en die 
op de arbeidsmarkt heel wat meerwaarde hebben. Commerciële vaardigheden, klantgerichtheid, 
ondernemerschap, een degelijke economische en informaticakennis ... zijn hier enkele voorbeelden 
van. (persoonlijke bijdrage)

Loopbaancompetenties verdienen een plaats in de nieuwe eindtermen! #vanlerensbelang #onder-
wijsvanmorgen. (tweet)

Recht van de schoolbank naar de mini-job? Neem werknemerschap op in de #eindtermen. (tweet)

Voorbereiden op de arbeidsmarkt: durf, doorzettingsvermogen en daadkracht belangrijker dan 
vakkennis #eindtermen. (tweet)

Vaak wordt gewezen op het (toenemend) belang van samenwerken, vanuit de overtuiging dat samenwerken iets 
is dat je moet leren. 

Samenwerken = samen een doel kunnen realiseren en daarbij anderen betrekken, aanvullen en/of 
ondersteunen /begeleiden. (organisatie)

Via verschillende manieren leerlingen laten samenwerken. Samenwerken met leerlingen met ver-
schillende identiteitskenmerken (leeftijd, religie, geslacht) zodat ze dit ook kunnen op hun werk, in 
de maatschappij ...). (organisatie)

Leren omgaan en samenwerken met elkaar als team, met respect voor elkaars mogelijkheden en 
beperkingen. Jongeren hebben op de werkvloer bij aanvang van hun beroepscarrière te weinig 
voeling rond samenwerken met collega’s, oversten en ondergeschikten. Via het onderwijs kan 
daar de basis voor worden gelegd. (persoonlijke bijdrage)

Een ander aspect dat een aantal keer terugkomt is het belang van projectmatig leren werken, leren hoe je stap 
per stap een project tot een goed einde brengt.

Elke jongere moet weten hoe een opdracht structureel aan te pakken, met andere woorden op een 
projectmatige manier. Het is van belang dat jongeren de basis van projectmatig werken onder de 
knie hebben. De 5 stappen in elk project moeten ze kennen en kunnen toepassen: project omschrij-
ven, plannen, uitvoeren, controleren en bijsturen, afronden. (persoonlijke bijdrage)

Coördineer projecten onderwijs/privé/overheid waarbij leerlingen volgens persoonlijkheid/leeftijd/
draagvlak kunnen deelnemen aan deze projecten. Neem hen au sérieux. Laat hen participeren, ver-
antwoordelijkheid dragen, anderen inspireren, enz. onder leiding van coachende volwassenen of 
oudere jongeren. Hierbij kunnen ze hun mentaliteit, vaardigheden, talenten, persoonlijke ontplooi-
ing enz. ontwikkelen inclusief evaluatie/coaching. (persoonlijke bijdrage)

Leerlingen leren nog teveel enkel lezen, rekenen en schrijven. Een diepgaande kennis van projecten en 
hoe ze uitwerken is zeer belangrijk voor hun latere loopbaan. Bedrijven verwachten meer en meer 
dat leerlingen leren kritisch nadenken en hun eigen projecten uit te werken. Een goede projectbena-
deringsmethodologie is dus een noodzakelijk onderdeel van het onderwijs. (persoonlijke bijdrage)

Ondernemerschap en ondernemingszin zijn ook belangrijke elementen die in het debat naar voor worden 
geschoven. De attitude om te willen en te durven ondernemen en weten hoe een onderneming uit de grond te 
stampen en te runnen.

Ondernemingszin en risicobereidheid: twee levensnoodzakelijke attitudes voor burgers die willen 
opkomen voor zichzelf en hun omgeving. Vlamingen nemen minder initiatief dan de gemiddelde 
EU-burger en laten zich meer afremmen door mogelijke risico’s. In een maatschappij die steeds 
globaler wordt, is het belangrijk dat jongeren leren zich niet afhankelijk op te stellen. Burgers die 
initiatief nemen, creëren kansen voor zichzelf en anderen. Ondernemingszin en risicobereidheid 
kunnen het makkelijkst aangeleerd worden bij jongeren met een leeftijd tussen 8 en 15 jaar. Het 
onderwijs moet op de ontwikkeling van die attitudes inzetten. (persoonlijke bijdrage)

De toekomst is aan de ondernemers. Daarom is het van belang dat jongeren op school de basisvaar-
digheden van het ondernemen leren: offerte opmaken, werk inplannen, factuur opmaken, financiën 
... kortom vertrouwd gemaakt worden met een ERP-omgeving. (persoonlijke bijdrage)

Jongeren dienen heel erg gemotiveerd te worden om zelfstandig te ondernemen en zich toe leggen 
op waar zij zich het beste in voelen en wat zij het beste kunnen. (persoonlijke bijdrage)

Als aanbieder van het concept ‘mini-onderneming’ kunnen we dit alleen maar toejuichen. Het is wel 
belangrijk dat we het begrip ondernemen ruim genoeg zien en ons niet beperken tot het zakelijk 
ondernemerschap. Een ondernemende attitude kan bij elke jongere aangeleerd en gestimuleerd 
worden. In onze sterk veranderende maatschappij is die ondernemende attitude van groot belang. 
(persoonlijke bijdrage)

Creatief, innovatief en ondernemend leren denken. Iedereen zou de kans moeten krijgen om ervaring 
op te doen in een jongerenonderneming. Een product of dienst bedenken, uitwerken, maken en 
commercialiseren. Liefst geïntegreerd in de verschillende vakken. (persoonlijke bijdrage)

“
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Een attitude die ook vaak aan de arbeidssituatie wordt gelinkt is die van steeds beter willen en niet te snel 
tevreden zijn, hier ambitie genoemd.

Onderwijs moet jongeren aanmoedigen om te durven dromen over hun toekomst en om ambities te 
koesteren. Doe dit door te praten met jongeren over hun ambities en door de lat hoog genoeg te 
leggen zodat ze zich uitgedaagd voelen. (persoonlijke bijdrage)

Akkoord. Ambitie betekent ook constant dingen beter willen doen op economisch vlak maar ook 
sociaal/cultureel, enz. Een deel van onze maatschappij lijkt wel in slaap gewiegd en lijkt vergeten 
dat het altijd nog beter kan. (persoonlijke bijdrage)

Naast levenslang leren vormt ook flexibiliteit een onmisbare attitude om opgewassen te zijn tegen de snelle 
veranderingen in het bedrijfs- en professionele leven.

Jongeren moeten voorbereid worden om deel te nemen aan een snel veranderende maatschappij. 
Digitalisering, globalisering, toenemende complexiteit ... vergen jongeren die sterk in hun schoe-
nen staan om met al deze uitdagingen, veranderingen om te gaan. Naast het verwerven van 
sterke generieke competenties en attitudes, zoals flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, 
kunnen samenwerken, open staan voor verandering ..., vind ik het belangrijk dat jongeren voldoen-
de kritisch leren omgaan met de vele informatie, indrukken en meningen waarmee ze binnen een 
maatschappij zullen geconfronteerd worden.(…) (persoonlijke bijdrage)

Het aanleren van loopbaancompetenties aan jongeren is van belang om hen te stimuleren om zich 
levenslang bij te scholen. (persoonlijke bijdrage)

Het is, tot slot, niet verrassend dat deelnemers aan het debat regelmatig de link leggen met leercompetenties.

 12. WETENSCHAPPELIJKE EN ONDERZOEKSCOMPETENTIES.

Er wordt verwacht dat jongeren (wetenschappelijke) inzichten ontwikkelen, leren 
verbanden zien en leggen en door kennis te combineren tot nieuwe, ‘hogere’ vorm van 
kennis komen. Daarvoor is het ook belangrijk dat ze de juiste onderzoekscompetenties 
en methodieken aanleren. Hierbij wordt ook gewezen op het belang van wiskunde en 
statistiek en het belang van het integraal benaderen van wetenschappen, technologie, 
engeneering en wiskunde (STEM).

Cluster N % bijdragen Likes

WETENSCHAPPELIJKE EN ONDERZOEKSCOMPETENTIES 128 8,2% 116

Onderzoekscompetenties 46 3,0% 38

Holistisch denken/verbanden leggen 32 2,1% 22

Logisch redeneren 14 0,9% 14

STEM 12 0,8% 16

Wiskunde 8 0,5% 14

Statistische geletterdheid 7 0,4% 4

Wiskunde 5 0,3% 6

STEM 3 0,2% 1

Een goed inzicht in het systeem aarde is daarbij vereist en dit kan zeker aangebracht worden in een 
vak als aardrijkskunde dat de brug maakt tussen natuurwetenschappen en humane wetenschap-
pen. (persoonlijke bijdrage)

Daarbij kom je onvermijdelijk tot de vaststelling dat je de verschillende wetenschappen niet los van 
elkaar kunt zien maar moet integreren. En dat dit een gezonde dosis denkvermogen en creativiteit 
vraagt! (Creativiteit is niet het exclusieve domein van de kunstenaars ...) (organisatie)

Inzicht in hoe (wetenschappelijke) kennis ontstaat. (persoonlijke bijdrage)

Kinderen zijn van nature systeemdenkers en nieuwsgierig om verbanden te onderzoeken. Laat hen 
zelf de wereld rondom hen onderzoeken. Wanneer ze kennis zelf opbouwen, losse informatie zelf 
betekenisvol maken, zal de kans veel groter zijn dat ze effectief keuzen maken die een positieve 
invloed hebben op ieders leefwereld. (organisatie)

Ook wij vinden het belangrijk dat leerlingen bewust worden van de mogelijke gevolgen van hun eigen 
gedrag en keuzen hier, op de levensomstandigheden en het leefmilieu van mensen wereldwijd, 
in Noord én Zuid. Om vat te krijgen op deze complexe realiteit is het nodig dat leerlingen inzicht 
krijgen in de onderliggende systemen en verbanden, en in de mogelijke relaties tussen oorzaken en 
gevolgen. Niet enkel door te focussen op kennis (bijvoorbeeld rond productieketens) maar ook door 
in te zetten op vaardigheden als systeemdenken, zodat zij leren kijken naar het grotere geheel. Met 
systeemdenken kan je complexe thema’s ontleden, structureren en visueel voorstellen zodat je ook 
je eigen plaats in het geheel beter begrijpt en gefundeerdere oplossingen kan bedenken. (organisatie)

Wetenschappelijke geletterdheid start met het Grote Verhaal ‘Van Oerknal tot Mens’ #vanlerens-
belang #eindtermen #bighistory. (tweet)

Regelmatig wordt het belang aangehaald van ‘onderzoekscompetenties’, met name het aanleren en stimuleren 
van een onderzoekende houding en het gebruik van de juiste onderzoeksmethodieken.

Hierbij wordt ook de link gelegd met kritisch en probleemoplossend denken, waar we een aparte cluster rond 
hebben gebouwd.

Het belang van logisch redeneren wordt ook expliciet aangehaald.

Een redenering kunnen onderscheiden van een dogmatische stellingname. (persoonlijke bijdrage)

Leren logisch nadenken, wat zijn drogredenen en wat is een coherente mening? Hoe kan je een me-
ning gaan onderbouwen en die nadien ook gaan bepleiten? Zonder meer een basisvaardigheid om 
deel te nemen aan de maatschappij van morgen. (persoonlijke bijdrage)

Het is niet belangrijk wie iets zegt maar wel wat er gezegd wordt. Leren hoe een argumentatie wordt 
opgebouwd. Een minimum aan logisch redeneren. (persoonlijke bijdrage)

Een basis van wiskunde en meer specifiek statistische geletterdheid komt eveneens in verschillende bijdragen voor. 

Wiskunde, dat is de basis van ‘alles’ (toch van veel) en leert hen analytisch denken. Leerkrachten en 
beleidsmensen (jammer genoeg zijn onze politici vooral advocaten - vaak geen wiskunde-knobbels) mogen 
zich meer bewust zijn van het feit dat heel wat leerlingen best graag wiskunde doen en dat dit voor meerdere 
wetenschappelijk georiënteerde studies en beroepen een kritische fundering vormt. (persoonlijke bijdrage)

Ik ben ook voorstander van een stevige basis van wiskunde in het onderwijs. Het zou goed zijn om 
veel voorbeelden te tonen van de toepassing van wiskunde in zowat alle terreinen van de weten-
schap en in het dagelijkse leven, om de aandacht te wekken voor wiskunde. (persoonlijke bijdrage)

Wiskunde is slechts één middel om analytisch te leren denken. Zelf een sterke 9-uur wiskunde 
richting genoten hebbend in mijn ASO heb ik veel gemist van andere vakken die voor mij belangrijk 
waren, ook toen. Ik kon goed wiskunde dus het lag voor de hand maar achteraf gezien hadden ze 
andere competenties mogen aanspreken zoals mijn talen, waardoor ik deze tekst niet gemakkelijk 
noteer! En deductief denken leer je niet alleen in het vak wiskunde. Partituuranalyse van J.S. Bach 
of Pink Floyd of Frank Zappa is misschien wel een moeilijkere denkopdracht dan voorgekauwde 
integralen oplossen, en je ervaart de schoonheid van muziek. (persoonlijke bijdrage)

Statistische geletterdheid … een dagelijkse reflex. Haal statistiek uit de wiskunde en maak ze tot 
een levensechte discipline met een minimum aan theorie en een maximum aan voorbeelden die 
beklijven, zowel in wetenschappen als in economie als in humane wetenschappen… Veel leerlingen 
zullen statistiek krijgen in hun vervolgstudie en alle leerlingen zullen, met een basis aan statisti-
sche geletterdheid, dagelijkse informatie beter kunnen duiden – levenslang. (persoonlijke bijdrage)

“
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Kan iemand me vertellen wat leerlingen Humane wetenschappen of Moderne talen-Wetenschappen 
hebben aan goniometrische functies wanneer ze verder studeren? Leerlingen Humane weten-
schappen moeten veel meer statistiek krijgen, dat kunnen ze tenminste nog gebruiken wanneer 
ze verder studeren in die richting. Slechts 16% van de leerlingen Humane wetenschappen haalt de 
eindtermen voor statistiek. Zijn het dan de leerlingen of de eindtermen die niet goed zijn? (per-
soonlijke bijdrage)

ALLE leerlingen moeten meer statistiek krijgen, echte statistiek waar ze iets aan hebben in hun ver-
volgstudie maar zeker ook statistiek voor ‘het leven van elke dag’. (persoonlijke bijdrage)

In naam van de docenten uit onze opleiding verpleegkunde, geef ik onderstaande tips mee in het 
kader van uw campagne ‘Van leRensbelang?’ Van een verpleegkundige wordt verwacht dat hij/
zij correct medicatie kan toedienen. Een belangrijk aspect hiervan is de dosis en toedieningstijd 
kunnen berekenen. Wij merken dat de rekenvaardigheden van onze studenten die instromen uit 
het beroepssecundair onderwijs niet voldoen om de lessen ‘medisch rekenen’ te starten in onze 
beroepssecundaire vervolgopleiding. Wij zijn genoodzaakt om in de eerste module van de opleiding 
een basiscursus rekenen te geven. Kinderen leren in de lagere school: maaltafels, cijferen, hoofd-
rekenen, breuken, procenten, meten en metend rekenen en verhoudingstabellen. Al deze leerstof 
moeten zij beheersen om in onze beroepsopleiding mee te kunnen op het vlak van rekenen. De 
trieste realiteit is dat de studenten na 6 of 7 jaar beroepssecundair het meeste van deze leerstof 
vergeten zijn. Daarom geven wij die leerstof opnieuw in de eerste module en moet een groot 
aantal van onze studenten bijscholing volgen om mee te kunnen. Om deze reden zouden wij graag 
hebben dat de eindtermen rekenen van het beroepssecundair onderwijs minstens even hoog zou-
den liggen als die van de lagere school. Ook willen wij het gebruik van ‘de regel van drie’ promoten, 
omdat die een antwoord biedt op veel vraagstukken en relatief weinig wiskundig inzicht vraagt.’ 
(zelfgeorganiseerd debat)

Als het gaat over wetenschappen wordt in een aantal gevallen ook verwezen naar het belang van de 
geïntegreerde aanpak waar STEM voor staat (Sciences, Technology, Engineering en Mathematics). 

Verder kunnen de wetenschappen voor de ‘burger van morgen’ die niet kiest voor een wetenschap-
pelijke richting helemaal anders georganiseerd worden, zodat ook die leerlingen het mooie, het 
boeiende en het wonderlijke van de natuur zien. Nu krijgen ze een demotiverend afkooksel van de 
eindtermen voor de wetenschappelijke richtingen, terwijl de hele aanpak juist voor die leerlingen 
totaal anders zou kunnen zijn. Ook de eindtermen voor de leerlingen in de wetenschappelijke 
richtingen zouden eens aangepakt mogen worden. We teren teveel op wat historisch gegroeid 
is om op te maken wat leerlingen ‘zeker moeten weten’. De fameuze ‘big ideas’ of iets in die aard 
zouden voor elke doelgroep hun nut kunnen hebben. Daarbij een stevige portie kritisch denken en 
we krijgen jonge mensen die sterker staan voor de toekomst. (persoonlijke bijdrage)

Niet zozeer afzonderlijke vakken wetenschappen, wiskunde, techniek, engineering, en ICT en pro-
grammeren zullen jongeren enthousiasmeren. De geïntegreerde aanpak van die vakken - STEM - is 
beter. Die laat toe veel meer projectmatig te werken: oplossingsgericht. Die aanpak ontwikkelt het 
probleemoplossend vermogen van jongeren beter. (persoonlijke bijdrage)

STEM en informatica zijn de toekomst van Vlaanderen. Met STEM kan je nog beter abstract denken 
dan wat ze beweren wat je kan met het Latijn. En is er nu iemand die geen informatica nodig geeft 
in het toekomstige leven. Dat noem ik ‘algemene vorming’. (persoonlijke bijdrage)

STEM (science, technology, engineering, maths) - Slim en dynamisch kunnen omgaan met weten-
schap en techniek/technologie zal, straks nog meer dan nu, de voorwaarde zijn om de uitdagingen 
van morgen aan te kunnen. De 4 componenten van STEM zijn ieder op zich belangrijk: wetenschap, 
techniek, engineering en wiskunde. Maar dé kracht van STEM zit in de raakvlakken: waar weten-
schap, techniek, engineering en wiskunde met elkaar verweven zijn. Die verwevenheid is bij uitstek 
te vinden in de 7 domeinen waarop Vlaanderen zich moet toeleggen, volgens de VRWI: voeding, 
digitalisering, gezondheid, mobiliteit, energie, grondstoffenrijkdommen, en de maatschappij in 
2025. Binnen onderwijs wordt er blijvend ingezet om mensen voor te bereiden op de toekomst. 
Voor STEM kan dit door enerzijds de algemene STEM-competenties en -vaardigheden bij alle bur-
gers te verhogen (‘iedereen STEM’) en anderzijds in te zetten op de jonge talenten met een passie 
voor STEM-opleidingen en STEM-beroepen (‘STEM voor experts’). Belangrijke elementen in de 
aanpak van STEM zijn: integratie en interdisciplinariteit – innovatie – maatschappelijke relevantie 
– logisch, kritisch, probleemoplossend en creatief denken en handelen. (organisatie)

“
Kennis van de ruimte en ruimtevaart als een essentieel deel van onze leefwereld. Om wereldburgers 

te vormen, moet dit thema een verplicht deel van het curriculum vormen. Het thema biedt trou-
wens grote troeven voor (STEM-)onderwijs. (organisatie)

13. KENNIS VAN EN OMGAAN MET KUNST EN CULTUUR.

Volgens de deelnemers aan het debat moeten jongeren kunst en cultuur leren kennen 
en ervan genieten.  Wel bestaat er verschil in visie over de doelstelling.  gaat het enkel 
om het passief omgaan met kunst en cultuur of moet het onderwijs inzetten op het 
actief leren beoefenen van kunst en cultuur”

Cluster N % bijdragen Likes

Kennis van en omgaan met kunst en cultuur 99 6,4% 144

Kunst- en cultuurbeschouwing 62 4,0% 62

Muziek 33 2,1% 78

Muziek- 4 0,3% 4

Het belang van kunst- en cultuurbeschouwing als eindterm wordt met zeer diverse argumenten onderbouwd.

Kunstenaars gebruiken de wereld als inspiratiebron. Vervolgens communiceren ze via diverse media 
met die wereld. Dit doen ze in de vorm van een kunstwerk. Jongeren hebben recht op eindtermen 
die bewaken dat ze met de wereld in de vorm van een kunstwerk kunnen communiceren. Kunst 
moet hierbij breed benaderd worden: performance, video, muziek, beeld, woord, beweging … 
Kunstonderwijs gaat over de wereld en over de kracht van diverse media om met die wereld in 
dialoog te gaan. (persoonlijke bijdrage)

Daarom een warm pleidooi voor meer muzikale en plastische opvoeding, esthetica, literatuur in 
de taalvakken, toneel en dans (waarom zijn dat geen verplichte vakken in Vlaamse scholen?). 
Volledig akkoord. Inderdaad, de totale ontwikkeling van de mens is belangrijk. Deze vakken geven 
mogelijkheid om de zingeving en de evolutie in de maatschappij te volgen en er kritisch bij te 
denken. Dit vervangt zeker en beter ‘filosofie’ dat zo hard gepromoot wordt terwijl men de waarde 
van geschiedenis en kunstgeschiedenis onder alle vormen onderschat. Hierbij komt zeker ook 
geloofsbelevenis! (persoonlijke bijdrage)

Muziek en kunst in het algemeen ontwikkelt ook het empathisch vermogen wat hoognodig is onze 
huidige samenleving waarin velen bijna niet meer in staat zijn om te voelen. (persoonlijke bijdrage)

Een aantal bijdragen zoomen specifiek in op muziek.

Neen, voor mij meer projecten en geïntegreerde vakken: toneel, dansen, spreekvaardigheden, zingen, 
een instrument bespelen, poëzie, kunst, met je lichaam leren omgaan om vrij en vol zelfvertrou-
wen in het leven te staan. Zo willen we onze jeugd zien in de toekomst. (persoonlijke bijdrage)

In het lager onderwijs zouden ALLE kinderen de kans moeten krijgen om muziek te volgen waardoor 
ze eventuele talenten kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld het eerste jaar van ‘notenleer’ kan volledig 
verplaatst worden van DKO naar het lager onderwijs waardoor alle kinderen kennismaken met 
muziek, gegeven door een professionele muziekleerkracht. (persoonlijke bijdrage)

Alle kinderen laten proeven van muziek is zeker een prachtig idee. Wel zie ik het ruimer dan alleen 
notenleer: kinderen laten experimenteren met muziek met instrumenten die kunnen uitgeleend 
worden bijvoorbeeld ... (persoonlijke bijdrage)

“
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Actief musiceren betekent: voelen dat klanken iets doen met je lijf. Zingen, componeren, klanken 
voortbrengen: het brengt jongeren in een speciale gemoedstoestand. Ervaringen met migranten 
die op geen enkele manier bereikt werden in het onderwijs hebben ons geleerd dat muziek een 
speciale taal is. In feite zou iedereen dat moeten ervaren want het opent een hele nieuwe kosmos 
als men ervoor openstaat. (persoonlijke bijdrage)

In een aantal gevallen wordt ook de link gelegd met creatief, innovatief, out-of-the-box denken en de brede 
maatschappelijke context. 

Het alternatief is plaatsmaken voor denken, reflectie, retoriek, dynamiek in denken en doen en dat in 
een zo breed als mogelijke context. En dan kom ik als vanzelf bij ‘de kunsten’ als onderdeel van een 
brede cultuureducatie. Hierbij gaat het mij niet over de tekenles of de muziekles maar over de kern 
van kunst en cultuur als educatieve waarde. De kern die een bundeling is van wie en wat we zijn als 
mensheid, welke waarden en normen we overdragen, hoe we deze vormgeven en hoe we in staat 
zijn hier dynamisch mee om te gaan in een steeds veranderend samenleven en zich vernieuwende 
samenleving. Wat we immers nodig hebben is een atrium voor dit alles waar de verbinding tussen 
alles wat we doen en denken en waar de verbinding tussen verschillende gedachten en levens-
wijsheden en de vormgeving ( bvb media of beeldvorming allerhande) daarvan kunnen bekeken, 
bestudeerd, bekritiseerd en zelf van antwoord kunnen gediend worden. (persoonlijke bijdrage)

Kunst is in de eerste plaats een uitlaatklep, een uiting van ideeën, frustraties en dromen. Kunst 
creëert een veilige ruimte voor maatschappijkritiek en zelfreflectie. Via actieve kunst- en cul-
tuureducatie kan je jongeren tonen hoe ze zelf kunstproducent kunnen worden in plaats van enkel 
–consument. (organisatie)

 
14. BASISKENNIS

Deze laatste cluster bevat die bijdragen met de code ‘basiskennis’. Het gaat vaak over 
ideeën waarin verwezen wordt naar ‘basiskennis’ zonder dat verder te verduidelijken. 
Deze code werd ook toegepast voor die ideeën waarin een heleboel ‘klassieke vakken’ 
werden opgesomd. In een aantal gevallen was dat gekoppeld aan het belang van een 
brede vorming.  In een aantal gevallen gebeurde dit vanuit een eerder conservatieve 
houding en als reactie tegen wat de indieners beschouwen als uitwassen van 
opeenvolgende vernieuwingen in het onderwijs.

Cluster N % bijdragen Likes

Bassiskennis 85 5,5% 91

Bassiskennis klassieke vakken 36 2,3% 35

Basiskennis 24 1,5% 28

Vakken 15 1,0% 7

Basiskennis- 6 0,4% 19

Vakken- 4 0,3% 2

Van een verpleegkundige wordt verwacht dat hij/zij correct medicatie kan toedienen. Een belangrijk 
aspect hiervan is de dosis en toedieningstijd kunnen berekenen. Wij merken dat de rekenvaardig-
heden van onze studenten die instromen uit het beroepssecundair onderwijs niet voldoen om de 
lessen ‘medisch rekenen’ te starten in onze beroepssecundaire vervolgopleiding. Wij zijn genood-
zaakt om in de eerste module van de opleiding een basiscursus rekenen te geven. Kinderen leren in 
de lagere school: maaltafels, cijferen, hoofdreken, breuken, procenten, meten en metend rekenen 
en verhoudingstabellen. Al deze leerstof moeten zij beheersen om in onze beroepsopleiding mee 
te kunnen op het vlak van rekenen. De trieste realiteit is dat de studenten na 6 of 7 jaar beroeps-

“
secundair het meeste van deze leerstof vergeten zijn. Daarom geven wij die leerstof opnieuw in de 
eerste module en moet een groot aantal van onze studenten bijscholing volgen om mee te kunnen. 
Om deze reden zouden wij graag hebben dat de eindtermen rekenen van het beroepssecundair on-
derwijs minstens even hoog zouden liggen als die van de lagere school. Ook willen wij het gebruik 
van ‘de regel van drie’ promoten, omdat die een antwoord biedt op veel vraagstukken en relatief 
weinig wiskundig inzicht vraagt.’ (zelfgeorganiseerd debat)

In het hedendaagse onderwijs wordt (terecht) veel aandacht besteedt aan goede zoekstrategieen en 
probleemoplossend denken. Wat echter minder vaak erbij verteld wordt, is dat het warm water 
niet altijd opnieuw moet worden uitgevonden. Wanneer de leerling kan putten uit een goede ba-
siskennis, kan nieuwe kennis (en oplossingen voor problemen) gemakkelijker opgebouwd worden. 
Het memoriseren van basisgegevens (biologie: de belangrijkste stelsels, wiskunde: elementaire 
formules, talen: woordenschat, aardrijkskunde: landen en hoofdsteden ...) moet dan ook zijn plaats 
blijven hebben in het onderwijs. (persoonlijke bijdrage)

Een goede en streng opgevolgde taalbeheersing, in al haar facetten, is een absolute noodzaak om 
de andere materie te kunnen begrijpen en verwoorden. Zonder dit zal het basisrekenen ook niet 
lukken (vraagstukken zijn eigenlijk een vorm van begrijpend lezen), waardoor het leggen van 
verbanden in andere domeinen evenmin vlot zal verlopen. We moeten dus afstappen van het 
credo: “het is niet plezant, dus het mag niet”. Als leren plezant kan gemaakt worden, des te beter, 
maar soms moeten er gewoon droogweg leerstof of vaardigheden worden ingepompt. Indien de 
automatismen ‘er in zitten’, wordt de rest vanzelf wel plezant. (persoonlijke bijdrage)

Ik denk persoonlijk dat er een aantal basisvaardigheden zijn die de maatschappij van iedereen verwacht, 
en die dus best door de overheid worden gedefinieerd en opgelegd (basiskennis meetkunde en hoofd-
rekenen, een degelijke taalvaardigheid in het Nederlands, Frans en Engels ...). (persoonlijke bijdrage)

Vaardigheden en attitudes vergen bijna altijd kennis en ‘weetjes’. Akkoord, je mag niet te ver gaan in 
het simpelweg van buiten leren van feitjes zoals datums van historische feiten, maar je moet wel 
bepaalde geschiedkundige feiten min of meer in de tijd kunnen situeren, bijvoorbeeld. Natuurlijk is 
het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig werken en methodisch of doelgericht tewerk gaan en 
ook dat moet aangeleerd worden. Kortom: kunde is belangrijker dan kennen, maar kunde vereist 
bijna altijd kennis. Zeker bijbrengen dus. En ja, een staartdeling tot 2 cijfers na de komma zonder 
rekenmachine, en hoofdrekenen en tafels van vermenigvuldiging zullen altijd nuttig blijven! (per-
soonlijke bijdrage)

De school kan niet alles, dus moeten ze focussen op kennis. Faciliteiten voorzien voor andere zaken 
buiten de lesuren (muziek, sporten enz.) moet mogelijk zijn. (persoonlijke bijdrage)

Degelijke basiskennis voor alle vakken. (zelfgeorganiseerd debat)

In algemene richtingen: de basis moet heel degelijk zijn. D.w.z. een of meerdere talen grondig beheer-
sen, wiskunde als taal van technologie en wetenschap, aangevuld met vakken die het wereldbeeld 
vervolledigen (aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie, kunst). (zelfgeorganiseerd debat)

Brede kennis - Vind humaniora opnieuw uit. Humaniora, meer mens worden. Een waanzinnige opdracht 
voor het lerarenkorps dat onze jongeren begeleidt tot jongvolwassenen. Afgezien van leertrajecten 
in de privésfeer (gezin, jeugdbeweging, sportclub ...) moet het middelbaar onderwijs na de derde graad 
volgende collectieve (en dus geen individuele) eindtermen behalen. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen algemene eindtermen enerzijds en meer specifieke anderzijds. Mens sana in corpore sano = 
sportgeletterdheid, dagelijks sporten. Geschiedkundige geletterdheid, met heel veel aandacht voor 
moderne geschiedenis: Franse Revolutie, 1814, WO1, Hitler en WO2, politieke actualiteit. Financiële 
geletterdheid, met aandacht voor basisbegrippen uit elementaire boekhouding. Kennis Nederlands. 
Moderne talen, Frans, Engels, Duits, eventueel andere Europese taal, Russisch incluis. In optie, klassie-
ke talen, Latijn en/of Grieks. Wiskundige geletterdheid. Leren abstract denken. (persoonlijke bijdrage)

Diepgaande vakkennis, durf de leerplannen weer op te waarderen en de lat van wat ze moeten kun-
nen heel wat hoger te leggen! (persoonlijke bijdrage)

Denk niet dat kennis niet meer belangrijk is omdat je vandaag zowat alles kan opzoeken.” .@the-
bandb in @destandaard zeer juist #eindtermen. (tweet)

Basiskennis- en basisvaardigheden die ik 67 - 42 j geleden verwierf ook nog in 2030 vrij functioneel 
#eindtermen. (tweet) 

“
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5

Inhoudelijke 
resultaten van de 5 
Nachten

In hoofdstuk 2 gaven we reeds de opbouw van elke Nacht van 
het Onderwijs weer. Die bestond uit een eerste ronde, met 
evenveel tafels als clusters, waarbij binnen elke cluster 
gepeild werd naar de échte fundamentele bagage die ieder-
een moet meekrijgen. Wat wel en wat niet? Voor elke cluster 
werd telkens ook een bepaald aspect van de specifieke cluster 
bevraagd. De tweede ronde beoogde meer reliëf aan te 
brengen tussen de clusters. Wat is prioritair in het geheel van 
deze clusters, en wat misschien toch iets minder? Het ging er 
daarbij niet zozeer om een top 3 of 5 op te stellen van de meest 
populaire clusters. De hoofdbedoeling was om het belang te 
expliciteren dat de deelnemers aan de verschillende clusters 
hechten. Daarom focussen we voornamelijk op hun argumen-
ten pro en contra.

Hieronder volgt voor elk van de 13 clusters een synthese van 
de antwoorden uit de 5 provinciale Nachten. Van elk van de 
Nachten bestaat ook een gedetailleerd verslag waarin alle 
input van alle deelnemers werd opgenomen. Deze verslagen 
vindt u terug in de bijlagen. In dit hoofdstuk belichten we enkel 
deze elementen die frequenter voorkwamen. We bouwen dit 
hoofdstuk op volgens de 13 clusters waarbij we de resultaten 
van ronde 1 en 2 samen overlopen. Voor wat ronde 1 betreft 
gaan we in deze synthese niet in op de antwoorden op de 
bijkomende, meer specifieke vraag die voor elke cluster werd 
gesteld. Deze vraag werd, omwille van de krappe timing, vaak 
minder uitgebreid beantwoord dan de 2 hoofdvragen zodat er 
relatief weinig materiaal is om een synthese van te maken. In 
de gedetailleerde resultaten staan uiteraard wel alle antwoor-
den die werden gegeven.

Een laatste, meer algemene bemerking is dat het denken rond 
‘wat wel’ een veelvoud oplevert van de antwoorden onder 
‘wat niet’. Bovendien gaan de antwoorden op de vraag op wat 
eigenlijk niet ‘Van leRensbelang’ is vaak over het ‘hoe’. Het 
sluit aan bij een algemene vaststelling uit het maatschappelijk 
debat. Deelnemers haken heel vaak in op wat ze ‘missen’ in het 
onderwijs, zowel op het vlak van inhoud als op vlak van aanpak, 
maar spreken zich veel minder expliciet uit als het gaat over de 
vraag wat er moet verdwijnen. Vanuit de vraag ‘wat niet’ vallen 
dus zelden inhoudelijke lijnen te halen.

Letterlijke citaten uit de output van de Nachten worden cursief 
weergegeven.

ZELFKENNIS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.

Wat wel?

In elk van de provincies werd de nadruk gelegd op het (ver)kennen van de eigen talenten, leerstijl ... 
met het oog op goede, positieve keuzen maken en zelfsturing (maar ook zelfvertrouwen). Kunnen 
reflecteren over zichzelf: weten waar men goed in is. Omgekeerd was er een brede gedragenheid voor 
het feit dat leerlingen ook moeten leren omgaan met hun beperkingen en weerbaar moeten worden 
gemaakt tegen mislukkingen. Daarbij hoort ook de assertiviteit om tegenover anderen je grenzen aan 
te geven. Omgaan met groepsdruk, steun en hulp durven vragen. Op twee plaatsen werd expliciet 
gepleit voor mindfulness.

Elke keer werd ook gewezen op het belang van een gezonde levensstijl met expliciete vermeldingen 
van bewegen, verslavingspreventie, voeding, lichaamsbewustzijn.

Tot de persoonlijke ontwikkeling behoren duidelijk ook het leren omgaan met de anderen en met 
verschillen. Groepen wijzen geregeld op de overlap met de 2e cluster met de intermenselijke 
competenties. Leren wie ik ben in relatie tot de andere. In elk van de Nachten kwam bij dit thema ook 
het emotionele aan bod (intuïtie, creativiteit). Contact leren maken met eigen behoeften en gevoelens.

En verder:
yy Leren op een bewuste manier om te gaan met veranderingen, overgangen in het leven.
yy Je eigen aandeel leren zien in een conflictsituatie.
yy Leren om problemen positief te formuleren. 
yy Betekenisvol leren leren: ervaringsgericht leren.
yy Complimenten geven en ruimer feedback geven en ontvangen.
yy Durven op onbekend terrein te gaan.
yy Kunnen doorzetten.
yy Growth mindset.
yy Verantwoordelijkheid.
yy Een attitude verwerven van ‘herhalen’, bijvoorbeeld bij studeren niet na 1 keer zeggen ‘het is 

genoeg’.

Wat zeker niet?

Veel van wat men bleek af te wijzen behoort tot de onderwijsorganisatie en dus het ‘hoe’, al zal 
ook dat normaal wel een impact hebben op wat de leerlingen op 18 kunnen en kennen: extrinsieke 
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motivatie (punten), labelen: adhd’er..., theorie, betutteling, keurslijven, sturing door de leerkracht, 
zelfreflectiedwang, afvinklijstjes, talenten niet koppelen aan vakken ...

In andere gevallen nemen de antwoorden vaak de vorm aan ‘niet a, maar b’.
yy Geen religie als onderdeel van persoonlijke ontwikkeling (in tegenstelling tot zingeving).
yy Wel bewegen, geen technische sportbeoefening.
yy Niet beoordeeld worden op persoon, maar op het gedrag.

Wat is het belang van deze cluster?

Zelfkennis wordt in de eerste plaats genoemd als een voorwaarde om tot de juiste studie- en 
jobkeuzen te komen. Wie ben ik? Zicht krijgen op ieders talenten. Zelfkennis is de basis van alles: 
weten wie je bent, wat je wil, wat je kan. - Zonder kan je je doelen niet bereiken.

Aan zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling worden herhaaldelijk gevolgen gekoppeld op het vlak van 
welbevinden. Zelfkennis leidt onder meer tot zelfbewustzijn en zelfvertrouwen: de kansen bij jezelf 
leren kennen en benutten in het kader van een groter, positief geheel. Woorden die men associeert 
met dit aspect van zelfkennis en zelfontwikkeling zijn: kunnen relativeren, karakter, zelfdiscipline, 
tegen een stootje kunnen.

Verderop zullen we zien dat sociale competenties aan zelfkennis werden gekoppeld. Maar we vinden 
binnen de resultaten ook het omgekeerde: jezelf leren kennen in relatie tot de andere. Collectieve en 
individuele identiteit gaan hand in hand. Er is niet zoiets als louter het zelf. Jezelf kennen is de anderen 
kennen. Voeling met jezelf is een basis om verder te kunnen ontwikkelen en andere competenties aan 
te kunnen.

Een van die empowerende gevolgen van zelfkennis wordt een aantal keren met naam genoemd, 
namelijk een sterke persoonlijkheid ontwikkelen: zich niet laten beïnvloeden in bijvoorbeeld 
studiekeuze, geen kuddegeest.

SOCIALE (INTERMENSELIJKE) COMPETENTIES.

Wat wel?

Over het belang van kunnen omgaan met diversiteit (in de brede zin) en diversiteit waarderen bestond 
een grote unanimiteit. Een respectvolle omgang wordt belangrijk gevonden: met verschillende 
culturen, gender, holebi, ook met jezelf. Men was het niet eens over het feit of diversiteit ook cognitief 
moet worden benaderd, d.w.z. dat verschillen ook elke keer wetenschappelijk benaderd of gekaderd 
moeten worden.

Ook hier wordt gewezen op het hand in hand gaan van zelfkennis en het sociale (clusters 1 en 2). 
Jezelf kennen en sociale competenties gaan samen.

Vaak kwam ook het belang terug van kunnen werken in groep of in team, ook als een professionele 
competentie en daarbij aansluitend de competentie om te kunnen onderhandelen: compromissen 
sluiten en omgaan met conflicten, vergadertechnieken. 

En verder:
yy Handelen vanuit een positieve ingesteldheid, kunnen complimenteren.
yy … seksualiteit, verschillende gezinsvormen, …
yy Taboeonderwerpen niet uit de weg gaan.
yy Burgerschap.
yy Kruispuntdenken (jongeren interesseren).
yy Systeemdenken: oorzaak – gevolg.
yy Creatief denken.
yy Sociale media.

Wat zeker niet?

Geen etiquette en niet te veel aandacht schenken aan uiterlijk. Met betrekking tot diversiteit opletten 
voor het te veel beklemtonen van de verschillen op het vlak van diversiteit. Er moet voldoende focus 
zijn op wat ons verbindt.

Het gaat niet zozeer over het leren van regels (gedragsregels, normen, waarden), maar over het 
al doende verwerven en internaliseren. Geen burgerschapsvorming om kopieën van elkaar te 
maken. Van het uiten van persoonlijke gevoelens werd door enkele groepen ook gezegd dat dit geen 
verplichting mag zijn (dit kwam ook bij cluster 1 terug).
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Wat is het belang van deze cluster?

Sociale (intermenselijke) competenties is met voorsprong de populairste cluster, zo blijkt uit de 
oefening van de 2de ronde tijdens de Nachten (33 tafels vinden deze cluster nodig en geen enkele 
tafel legt hem opzij).

We vermelden de meest aangehaalde argumenten in afnemende volgorde.
yy Sociale vaardigheden worden vaak aangeduid met termen als basiscompetentie, beginpunt 

van alles. Socialisatie is een basisopdracht.
yy Tegelijk vormen de sociale vaardigheden de sleutel tot een verdraagzame maatschappij en 

tot het leren omgaan met anderen in een complexe en vooral superdiverse maatschappij. 
Sociale vaardigheden gaan dus ook over interculturaliteit. Respect voor elkaar is overal 
belangrijk. Diversiteit en omgaan met anders-zijn. Omgaan met diversiteit, niet alleen 
culturele diversiteit maar ook oud en jong, gender … Seksualiteit wordt twee keer genoemd 
als een specifieke casus. 

yy Sociale competenties vormen een tegenwicht voor het individualisme. 
yy De gedachte dat deze cluster basiscompetenties bevat, wordt ook vertolkt door de talrijke 

verwijzingen naar andere clusters:
o Zelfontplooiing kan alleen maar in een relatie tot anderen. Hoort heel sterk 

samen met zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. Je moet weten wie je bent. 
Identiteitsontwikkeling bepaalt ook de relaties met medemensen.

o De professionele competenties die iedereen moet beheersen vallen voor een stuk 
ook onder de sociale competenties: flexibel kunnen zijn, samenwerken, efficiënt 
communiceren ...

o Het sociale leven van veel mensen kent vandaag een verlengstuk op de sociale 
media. Met mediawijsheid zijn bijgevolg ook sociale competenties verbonden.

De weinige bezwaren tegen deze cluster hadden geen betrekking op het intrinsieke belang maar op 
de vraag in welke mate het onderwijs hier moet op inzetten. Eerder iets voor thuis, jeugdbeweging. 
Wel werd herhaalde keren gedrukt op de rol van de school als oefenterrein, experimenteerruimte.

ZELFREDZAAMHEID EN PRAKTISCHE COMPETENTIES.

Wat wel?

In alle provincies werd gepleit voor een stevige boterham financiële kennis: kasbon, fondsen, obligatie, 
inflatie, index, leningen, afbetalingen, ethisch bankieren, beleggen (wat, inzicht in de gevolgen), 
kredietkaarten, roaming, belastingaangifte invullen (minstens al eens gezien hebben), sparen, budgetbeheer.

Het belang van financiële kennis loopt deels parallel en overlapt met de nodige juridische geletterdheid: 
verzekeringen, rechten als consument (bijvoorbeeld bij online aankoop), samenlevingsvormen, huren 
versus kopen (en de verschillende stappen), omgaan met contracten, sociaal recht, vakantiejobs …

Afgezien van Hasselt vond men tijdens alle Nachten van het Onderwijs EHBO en gezondheid belangrijk 
genoeg om in de eindtermen te worden opgenomen, soms in het kader van een ruimer geheel van 
gezondheid, veiligheid en hulp kunnen vragen, bieden en organiseren. Onder EHBO verstaat men 
zaken zoals reanimatie, hoe reageren bij ongeval, hulpdiensten contacteren, veiligheid garanderen, 
rustig blijven (overlap met cluster 1).

Op het vlak van veiligheid had men ook veel aandacht voor verkeerseducatie. Verkeer: theoretisch 
rijexamen, fietsband herstellen, nieuwe autoband opleggen, water bijvullen, motor gezien en werking 
begrijpen, openbaar vervoer gebruiken ...

Vier keer vonden de deelnemers dat de jongeren moeten leren klussen. Daarbij komen ook huishouden, 
gezin organiseren (als minionderneming), leren omgaan met kinderen en tuinieren (als voeling houden 
met de bodem).

Tot driemaal toe belandde ondernemingszin bij de praktische competenties: hoe een eigen bedrijf 
starten, boekhouding, basis van bedrijfsbeheer … Daarop voortbouwend werden competenties 
vermeld als planmatig en gestructureerd kunnen werken en verder ook creatief, innovatief en kritisch 
werken. Communicatieve vaardigheden, tot slot, kregen twee expliciete vermeldingen. 

Wat zeker niet?

Het viel ook op dat een aantal zaken die zowel tijdens de ‚50 Dagen’ als aan sommige tafels in de 
eerste ronde van de Nachten, benoemd werden als belangrijk, door andere tafels als minder belangrijk 
werden omschreven. Voorbeelden zijn ‚kinderen opvoeden’ en ‚rijbewijs behalen’. En de huishoudelijke 
taken en klussen kwamen op enkele tafels ook aan de niet-zijde terecht, met het argument ‘alles wat 
op YouTube staat (strijken, das knopen …), kunnen ze daar leren’.
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We lazen ook een pleidooi om – zeker in deze cluster – geen theorie te geven, geen exhaustieve lijsten 
met regels of handleidingen. Ook het puur leren gebruiken van snel veranderende, vergankelijke 
technologieën werd als zinloos bestempeld. Wiskunde werd omschreven als iets dat je heel praktisch 
kan aanbrengen, als een vaardigheid, zodat het duidelijker zou zijn waarom het belangrijk is dat je 
wiskunde leert.

Wat is het belang van deze cluster?

Voor zelfredzaamheid valt opvallend weinig enthousiasme te bespeuren. De Nacht in Leuven is 
de uitzondering waar ‘zelfredzaamheid en praktische competenties’ wel relatief populair bleken, 
wat wellicht te maken heeft met de grote aanwezigheid van scholieren in Leuven. Waar wel voor 
deze cluster gepleit wordt, krijgen we veeleer voorbeelden van praktische vaardigheden dan 
argumenten waarom ze als minimumdoelen belangrijk zijn. Men verwijst naar het belang van te 
kunnen functioneren in de maatschappij maar zelfs de pleitbezorgers willen dit slechts met mate 
opgenomen zien. Praktische zaken maar niet overdrijven, niet te gedetailleerd. De kaart leren lezen 
maar niet de kaart tekenen. 

We vinden geïsoleerde pleidooien voor kennis van gezondheid (omdat een gezond levenspatroon 
primordiaal is, dit sluit aan bij duurzaamheid), financiële geletterdheid (het financiële is van groot 
belang). Kinderen opvoeden, hoewel op zich verscheidene malen vermeld onder de vraag ‘wat wel’, 
wordt in de argumentatie voor het belang van de cluster als van minder belang omschreven. 

Zoals gezegd bestond in Leuven opvallend meer enthousiasme voor deze cluster, onder meer om in 
staat te zijn anderen te helpen. EHBO was hier een typisch voorbeeld: iedereen moet iemand anders 
kunnen helpen. Zelfredzaamheid verwerven via het onderwijs is voorts nog belangrijk voor wie thuis 
niet de vereiste begeleiding krijgt. Jongeren wezen opvallend vaak op het belang van deze cluster, net 
omdat de thuissituatie van jongeren verschillend is.

De tegenstanders stellen vooral dat zelfredzaamheid een logisch gevolg of resultaat zal zijn van 
op andere terreinen verworven competenties. Dit is de praktische invulling van de overige clusters 
(voornamelijk leercompetenties en zelfkennis). Als de rest goed zit kan je dat zelf leren (cf. de 
verwijzing naar filmpjes op YouTube). Bepaalde inhouden van de praktische competenties zouden 
duidelijk moeten vervat zitten in andere clusters (bijvoorbeeld financiële competenties).

In andere gevallen wijzen de tegenstanders erop dat zelfredzaamheid geen opdracht of een te grote 
opdracht is om aan het onderwijs toe te vertrouwen. De meerderheid van de deelnemers vindt dat 
praktische competenties eerder vallen onder de opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders. Je 
kan niet alles in het onderwijs steken. 

KENNIS EN GEBRUIK VAN TALEN.

Wat wel?

(Gesproken) communicatie (zowel het dagdagelijks gebruik als in een meer professionele context) 
wordt overal als eerste vermeld, om te beginnen in het Nederlands, als voertaal en instructietaal op 
school. Openheid voor andere talen (talen van buurlanden en thuistalen) en zich kunnen redden in een 
meertalige context, grotendeels via het Engels als wereldtaal en in mindere mate het Frans (in onze 
Belgische context) worden als heel belangrijk omschreven. Wat de geschreven kennis van vreemde 
talen betreft lijkt de nadruk te liggen op een passief gebruik ervan. Uit een Franse en Engelse tekst de 
basisidee kunnen halen.

Andere talen, inclusief Latijn en Grieks, moeten volgens de deelnemers keuzevakken zijn.

Niettegenstaande de nadruk op het praktische wordt tot drie keer toe benadrukt dat ambitie een 
noodzaak is en dat cultuur en literatuur hier wel degelijk een plaats hebben. Is het niveau niet te laag? 
De lat hoger leggen. Ambitieus (vreemde)talenbeleid voor alle leerlingen. 

Aan de resultaten valt af te lezen dat men  worstelt met het idee van een basiskennis aan talen voor 
iedereen. Zichzelf kunnen behelpen in een vreemde taal (in de eerste plaats Engels en Frans) wordt 
als heel belangrijk omschreven maar is voor iedereen anders.

Het grote belang dat men aan taalonderwijs hecht, bleek ook uit de karrenvracht aan aanbevelingen 
over hoe men talen moet aanleren. We vonden pleidooien voor de aandacht van thuistalen in het 
basisonderwijs, voor taalbaden en vakken in een andere taal. De rapporteurs noteerden uitspraken 
over welke taal op welke leeftijd, verhouding theorie en praktijk, de afhankelijkheid van richting en 
niveau, taalcorrectie in andere vakken …

Wat zeker niet?

Er was een vrij grote consensus om van taalonderwijs geen grammaticagruwel te maken of 
papegaaienwerk of memoriseren zonder context. Omgekeerd lazen we ook een pleidooi om niet te 
nonchalant te zijn met het aanleren van vreemde talen. Dat sluit aan bij de dubbele houding die we 
terugvinden ten overstaan van de rol van literatuur en poëzie in het taalonderwijs. Onder ‘wat wel’ 
is dit zeker opgesomd, maar onder ‘wat niet’ vinden we ook pleidooien om voorzichtig te zijn met het 
verengen van taalonderwijs tot ‘literatuuronderwijs’ (wat dus weer aansluit bij het grote belang dat 
men hecht aan praktische taalvaardigheid). Tot slot benadrukken sommige deelnemers dat het niet 
aan het onderwijs is om in te zetten op informeel taalgebruik.
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Wat is het belang van deze cluster?

Opnieuw wordt bij de argumentatie vaak het woord ‘basis’ of ‘essentieel’ gebruikt. Verschillende 
groepen formuleerden dat zeer ruim. Ze vormen de toegang tot al het andere (leren, ICT, diversiteit, 
zelfredzaamheid …). Talen zijn de basis voor alles en hebben ook belang voor het socialiseren. Als taal 
ontbreekt is de rest ook niet mogelijk. 

De moedertaal en andere talen vormen in de eerste plaats de basis om te communiceren:
yy Talen zijn nodig vanwege de noodzaak aan communicatie in een geglobaliseerd Europa. 
yy Talen openen de wereld. 
yy Talen, omdat wereldburgers niet zonder kunnen. Talen zijn een wezenlijk onderdeel van de 

wereld als mijn stad.

Er wordt ook uitdrukkelijk op gewezen dat Vlaanderen onderdeel is van een drietalig land. 

Communiceren in taal dient niet louter praktische doelen maar heeft ook te maken met zich creatief 
en emotioneel uiten. Taal moet meer zijn dan mondeling communiceren. Ook het affectieve, het graag 
doen, al is dat moeilijk te meten.

Taal is immers ook drager van cultuur en daardoor belangrijk voor onze identiteit(sontwikkeling). 
Taal = cultuur + rijkdom. Niet louter ‘operationeel’. Talen: basis van identiteitsontwikkeling. 

Daarnaast is taal (de instructietaal) een noodzakelijk middel om al het andere aan te leren. Wie 
problemen heeft (nederlandstaligen én anderstaligen) met de onderwijstaal zal problemen hebben 
met leren in het algemeen. Basis van alle andere kennis en vaardigheden. Talenkennis is nodig voor 
andere zaken. Is nodig om te leren, om iets te begrijpen, om kritisch te kunnen zijn tegenover wat 
anderen zeggen moet je de taal begrijpen.

In de mate dat de bovenstaande argumenten in het algemeen gelden, zijn ze vanzelfsprekend ook 
meer specifiek van belang voor het professioneel functioneren. 

Verschillende groepen wijzen op het belang van een minimale talenkennis (talen in het meervoud) 
voor iedereen. Die eis houdt verband met zelfredzaamheid. Ze moeten zich kunnen beredderen. Jezelf 
redden in conflicten. Leidt tot zelfredzaamheid. 

Een enkele keer vormt het feit dat talen maar een middel zijn een reden om ze niet de grootste 
prioriteit toe te dichten. 
Andere bezwaren zijn: Je kan goed leven zonder taal. Deze taaleisen zijn niet voor alle leerlingen 
belangrijk. Er is Google Translate, enz. Zolang ze zich maar een beetje kunnen uitdrukken.

KRITISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN.

Wat wel?

Overal kwam het belang naar boven van informatie kunnen opzoeken en er doordacht mee omgaan: 
zelf info opzoeken, begrijpen, onderzoek doen, afwegen, verbanden zien, conclusies trekken, weten 
dat verschillende oplossingen en standpunten mogelijk zijn.

In het verwerven en verwerken van informatie vonden de deelnemers het essentieel om een 
onderscheid te kunnen maken tussen feiten, vooroordelen, meningen, interpretaties. Jongeren 
moeten beseffen dat er niet één waarheid is en uiteenlopende perspectieven, oplossingen kunnen 
hanteren.

Een volgend element dat terugkomt is het kunnen vormen van een eigen mening, deze duidelijk 
kunnen formuleren en verdedigen, maar ook toetsen en bijstellen (‘voortschrijdend inzicht’). Het eigen 
referentiekader in vraag durven te stellen en zich bewust zijn van dat eigen referentiekader.

Een term die ook veel viel is systeemdenken: oorzaak en gevolg kunnen onderscheiden, verbanden 
leggen, bijvoorbeeld tussen een gegeven en zijn context, achtergronden … Jongeren moeten in staat 
zijn om problemen te herkennen en te kunnen definiëren en analyseren, met de nodige creativiteit 
en het besef dat mislukken niet het einde betekent. Fouten mogen maken en leren van fouten. 
Probleemoplossend denken is ook aandacht voor het proces, niet enkel het product. 

En tot slot:
yy Leerkrachten leren ook van leerlingen.
yy Informatie- en mediawijsheid.
yy Vakoverschrijdend kritisch kunnen denken.
yy Filosoferen.
yy Betrekken van het informeel leren in het onderwijs en waarderen van elders opgedane kennis.

Wat zeker niet?

De antwoorden leveren weer zo goed als uitsluitend suggesties op over hoe het niet moet. Duidelijk 
is wel dat niemand bij deze cluster de nadruk wil leggen op pure kennisverwerving en repetitieve 
presentatie van kennis. Het gaat hier zeker niet om kennis overbrengen, eerder om ondersteunen van 
het zoekproces en leren verwerken van kennis. De leerkracht niet als overdrager van kennis maar als 
coach, samen met andere leerkrachten. Hierbij vielen enkele bijkomende pleidooien op:
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yy Niet top-down, niet competitief.
yy Creatief zijn kan niet in 50 minuten. Het huidige systeem is te rigide.
yy Niet altijd binnen de schoolmuren blijven: meer extra muros.

Wat is het belang van deze cluster?

De cluster ‘Kritisch en probleemoplossend denken’ heeft vanzelfsprekend met kennis te maken 
maar bestaat uit een soort tweedegraadsvaardigheden. Kritisch denken is nodig om te weten hoe 
bestaande kennis goed te benaderen. Probleemoplossend denken heeft alles te maken met het 
gebruiken en toepassen van kennis in voor leerlingen nieuwe situaties en domeinen.

Probleemoplossend denken verschijnt als de vaardigheid om voor nieuwe situaties, door een creatief 
gebruik van de aanwezige kennis, oplossingen te bedenken. Hierbij komt de achterliggende overtuiging 
van een zeer snel evoluerende samenleving, ook en zeker op professioneel vlak. Oplossingsgericht 
denken is een competentie die in veel beroepen noodzakelijk is, gezien de snel evoluerende technologie, 
het belang van innovatie, creativiteit … We zullen vooral nieuwe problemen tegenkomen en jongeren 
zullen in staat moeten zijn om aspecten die we niet geleerd hebben toch op te lossen.

Er is dus ook een link met leercompetenties. Om te kunnen blijven leren, om vooruit te geraken.

Enkele groepen zagen een link naar onderzoekscompetenties en burgerschap. Probleemoplossend 
vermogen stimuleren om wereldproblemen op te lossen. Anderen beschouwden 
onderzoekscompetenties eerder als een randvoorwaarde: zonder wetenschappelijke competenties, 
een methodiek, zul je geen problemen kunnen oplossen.

Kritisch denken wordt gezien als de competentie om bestaande kennis op haar waarheid en waarde te 
beoordelen. Kritisch denken is ook nodig om mediawijs te kunnen zijn. Kritisch denken werd echt een 
basiscompetentie genoemd: maakt deel uit van het dagelijkse leven (= basiscompetentie). Je wordt 
overstelpt door info en zo kan je je weg erin vinden en je eigen oordeel eruit filteren en formuleren.

De groepen die het belang van deze cluster relativeerden hadden maar één argument: dit zit vervat 
in andere clusters. Probleemoplossend denken zou ook een verouderde term zijn: nu beter [spreken 
over] divergent denken en systeemdenken.

KENNIS VAN EN OMGAAN MET  
POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Wat wel?

Alle groepen stellen in min of meerdere mate een bepaalde (achtergrond)kennis (ook historisch) 
voorop: discoursen, kaders, modellen, systemen, instellingen (sociaal, politiek, juridisch, economisch) 
en hoe en waarom ze ontstaan zijn. Leerlingen kennen democratische politieke, sociale, economische 
stelsels en instellingen, concepten, begripsvorming (rijk en genuanceerd taalgebruik), mondiaal, 
breder geheel, wereldgeschiedenis.

Drie groepen verwezen nadrukkelijk naar het kader van de mensenrechten (inclusief de rechten van 
het kind). Evenwicht tussen rechten (universele rechten, kinderrechten, sociale zekerheid, e.d.) en 
plichten.

Maar ook hier moet het louter niveau van kennis overstegen worden: toepassen op de actualiteit, 
hiaten opvullen, zelf info zoeken, en daaraan gekoppeld een kritische houding, besef van het hier-en-
nu-karakter van de eigen opvattingen en waarden, project, visie van hun school, leraar, ouders ... Onze 
jongeren moeten kunnen omgaan met andere meningen (culturele diversiteit, generatieperspectieven): 
openheid, echte participatie, democratische grondhouding. 

Op vier van de vijf nachten wil men nog een stap verder en zetten en wil men ook samenwerking, 
participatie, actie en engagement in de eindtermen. Zorg dragen voor elkaar: engagement, 
verantwoordelijkheid opnemen. Geloof in collectieve actie. Hier keert ook een hele waaier aan sociale 
vaardigheden terug.

En verder
yy Kruispuntdenken: verbanden leggen in de werkelijkheid.
yy Getuigenissen beluisteren en leren interviewen.
yy Actualiteit volgen via media.

Wat zeker niet?

Met stip bovenaan: geen data of pure (feiten)kennis: 1302, de opeenvolgende staatshervormingen ... 
Leerlingen moeten meer de tijdsgeest kennen dan tijdstippen.
Deze cluster mag ook niet beperkt worden tot een vak (geschiedenis). Men wijst ook op het risico van 
een te eenzijdige benadering van politieke en maatschappelijke vraagstukken. 
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Aan enkele tafels wordt dan ook gewaarschuwd voor ‘gekleurde’ kennis: De overheid mag identiteit 
niet creëren of opleggen. In stand houden van het eigen systeem: vaderlandsliefde, patriottisme is uit 
den boze.

En ook hier enkele onderwijsorganisatorische aanbevelingen:
yy Geen ‘vluchtige’ projectdag.
yy Beperken van tegenvoorbeelden en kritisch evalueren.
yy Geen pro forma leerlingenraad.
yy Minder frontaal les geven.

Wat is het belang van deze cluster?

Het woord ‘(wereld)burgerschap’ wordt heel veel gebruikt om het belang van deze cluster te 
beargumenteren. Het gaat over het belang van democratisch burgerschap, het ontwikkelen van 
burgerzin, het opnemen van een rol in de samenleving. In het kader van deelname aan maatschappij 
en democratie. Tegengif tegen apathie. Vlaanderen is geen eiland.

Net als bij duurzaamheid wordt hier herhaalde keren gewezen op de koppeling tussen inzicht en 
handelen. Om mee te kunnen bijdragen aan een betere maatschappij moeten we weten hoe ze in 
elkaar zit. Niet alleen: ‘gedraag u!’ maar ook waarom moeten we dit doen? Engagement vloeit voort 
uit de kennis van politieke vraagstukken.

Andere groepen verkiezen de term ‘participatie’: Betere deelname - actief – aan de maatschappij. 
Leerlingen moeten bewust kunnen participeren in een maatschappij. 

Verscheidene groepen wijzen ook op de waarde en de waarden van onze democratische 
staatsordening. Democratische waarden aanleren, de school als oefenplaats. 

Twee keer wordt vanuit deze cluster het belang van geschiedenis benadrukt. Een belangrijke taak 
voor het geschiedenisonderwijs. Geschiedenis als referentiekader voor probleemoplossend denken 
en kritische persoon.

Bij de bezwaren haalt men tweemaal het risico aan op (politieke) beïnvloeding. Partijpolitiek moet op 
school niet aan bod komen. Ook hier wordt gesteld dat de school op dit vlak een rol heeft te spelen, 
maar naast andere actoren.

LEERCOMPETENTIES.

Wat wel?

Alle groepen wijzen op het belang van goede leerstrategieën. Ze onderstrepen het feit dat voor 
het (kunnen) kiezen van een geschikte strategie de nodige zelfkennis vereist is en leggen al dan niet 
expliciet het verband met cluster 1. Zelfbewustzijn, zelfreflectie: wie ben ik en wie wil ik zijn. Wat wil ik 
weten? Keuzen kunnen maken. Doelen kunnen stellen.

Alle tafels bespraken in hun zoektocht naar zinvolle leercompetenties ook het leren zelf. Uit hun 
analyses komen verschillende aspecten en randvoorwaarden naar boven. Leren is volgens de 
deelnemers aan de Nachten ook vragen stellen, flexibel, open en nieuwsgierig op zoek gaan naar 
antwoorden, bronnen en leermateriaal zoeken, informatie verzamelen, selecteren en interpreteren, 
kritisch benaderen.

Verschillende groepen gaven in deze context ook opsommingen van informatievaardigheden die 
daarbij een rol spelen: kennis kunnen reproduceren, kennis toepassen in andere uitdagende contexten 
(transfer), leren structureren, tekst analyseren en synthetiseren, mindmap maken, hoofd- en bijzaken 
onderscheiden.

Een andere link die uitdrukkelijk naar voor werd geschoven is die met het sociale en intermenselijke. 
Leren doe je niet in je eentje en zeker ook niet alleen op school, zoals vooral tijdens de tweede ronde 
werd benadrukt. Kennis kunnen delen, overnemen, doorgeven zijn belangrijke attitudes, ook op 
professioneel vlak. Communicatie komt hier uiteraard weer om de hoek kijken. Het besef dat je veel 
kan leren van anderen en aan anderen. 

De deelnemers toonden zich ook doordrongen van het besef dat leren geen lineair proces is of kan 
zijn. Leren doe je met vallen en opstaan. Voor een lerende is het goed om te weten dat hij of zij de 
bal kan en mag misslaan. Leren is ook je afvragen hoe de fout kon gebeuren en daarna uiteraard 
bijsturen. Volharding, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen worden in dit verband ook een paar 
keer genoemd. Durven, mogen en kunnen falen en eruit leren.

Opmerkelijk is dat bij de cluster ‘talen’ heel sterk gewezen werd op de noodzakelijke talenkennis om 
überhaupt te kunnen leren maar dat omgekeerd, bij de cluster ‘leercompetenties’, nauwelijks gewag 
werd gemaakt van de daartoe noodzakelijke taal- of talenkennis.
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Bij de losse ideeën vermelden we nog:
yy Flexibel zijn, verschillende wegen naar een oplossing.
yy Leren omgaan met (snelheid van) toename van kennis, blijven leren. 
yy Verbanden leggen.
yy Autonomie.

Wat zeker niet?

De enige algemene lijn die aan de niet-zijde te ontwaren viel is dat (leren) leren volgens de meesten 
maatwerk moet zijn en daarmee wenden we ons, zoals al vaker vastgesteld, weer naar de vorm en 
weg van de inhoud. Uitgaan van het kind, eigen inbreng, eigen leefwereld. Inspelen op actualiteit.

Maar ook hier ging het vooral over het ‘hoe’:
yy Geen toetsgerichtheid (met het oog op testen – resultaat).
yy Geen specifieke leermethoden opleggen.
yy De ‘aangeboren’ creativiteit mag niet tenietgedaan worden.
yy Geen theoretisch kader rond leren leren.

Wat is het belang van deze cluster?

Net als bij probleemoplossend denken is vaak het argument van de snel evoluerende samenleving 
te horen om leercompetenties en levenslang leren tot de belangrijke onderwijsdoelen te rekenen. 
Leercompetenties: levenslang leren is nodig in een snel veranderende wereld om mee te blijven 
kunnen. Als je niet leert leren raak je niet verder na school. Basis voor verdere ontwikkeling na 
leerplichtonderwijs. In vergelijkbare mate als bij probleemoplossend denken kan en moet dit ook 
een professionele competentie zijn. Basis voor professioneel leren binnen en buiten de school. 
Leercompetenties en professionele competenties kunnen samen.

Tijdens vier van de vijf avonden viel het woord ‘goesting’, met bijna-synoniemen als ‘motivatie’ of 
grondhouding van nieuwsgierigheid en verwondering. Geen eindterm uiteraard maar wel relevant 
in deze context is de frequent genoteerde opmerking dat leerkrachten een aanzienlijke rol kunnen 
spelen in het tot stand brengen van ‘goesting’, in de eerste plaats door hun leerlingen, die van nature 
leergierig zijn, voldoende en op het juiste niveau uit te dagen. Constructieve, positieve feedback + 
uitdagen (naar een hoger niveau tillen).

Waar leercompetenties opzij geschoven worden of in vraag gesteld, gebeurt dat vooral vanuit 
de twijfel of ze wel een onderwijsdoelstelling moeten zijn. Zijn leercompetenties niet veeleer een 
middel om alle andere doelstellingen na te streven? Leercompetenties zijn ondersteunend. Ze maken 
deel uit van alle clusters. Een variant hierop is de opmerking dat leercompetenties (goesting om te 
leren) het resultaat moeten zijn, een bewijs van goed onderwijs.

KENNIS VAN EN OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE  
EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN.

Wat wel?

Allereerst viel op dat de meesten levensbeschouwing en ethiek begrepen hebben als in elkaars 
verlengde liggende. Slechts één groep  zag ethiek als een op zichzelf staande discipline en vaardigheid.

Het aspect ‘omgaan met’ lijkt het bij deze cluster overigens duidelijk te halen op de ‘kennis’, die 
evenwel niet mag ontbreken. En de omgang komt voor een groot stuk neer op kritisch leren zijn. 
Eigenlijk is ongeveer de hele cluster ‘kritisch denken’ ook van toepassing op levensbeschouwelijke 
en ethische vraagstukken. Kritisch reflecteren, argumenteren, vragen stellen en antwoorden zoeken 
(systematisch) moet een basisattitude en -competentie zijn.

Hoewel vaak werd gewezen op het feit dat diversiteit veel breder is dan religieuze of 
levensbeschouwelijke diversiteit, pleiten heel wat deelnemers voor een open en constructieve 
houding ten opzichte van religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit. Hun argument is dat het hier 
gaat om één van de meest in het oog springende verschillen in onze samenleving.

De deelnemers pleiten overigens niet voor relativisme. De ene opvatting kan wel degelijk beter zijn 
dan de andere. Wat ze wel voorstellen is respect, gekoppeld aan het kritisch denken van hierboven en 
in combinatie met aanvullende vaardigheden als overtuigen, argumenteren ... Inzien dat een cynische, 
onverschillige houding niet kan. Zelf keuzen kunnen maken en die kunnen verantwoorden, intrinsiek 
gemotiveerd. Respect gekoppeld aan een kritische benadering komt neer op een positieve omgang, 
gebaseerd op de nodige kennis op basis waarvan we ons tot een bepaalde levensbeschouwing kunnen 
verhouden. Zoals gezegd is ook hier de kenniscomponent aanwezig. We moeten onze leerlingen niet 
alleen een besef van verschil bijbrengen maar ook kennis over levensbeschouwingen en religies 
met hun bijbehorende leefregels en ethische voorschriften. Brede kennis verwerven over andere 
levensbeschouwingen / elkaars godsdienst, cultuur.

Een andere duidelijk kennisaspect, dat overigens ook tot de taalvaardigheden kan gerekend worden, 
is het kunnen onderscheiden van meningen, overtuigingen, normen, waarden, feiten, dogma’s, 
hypothesen ... Weten wat dogma’s zijn en ze kunnen ontmaskeren.

Verscheidene groepen haalden nog een bijkomende kenniscomponent aan en wezen op de noodzaak 
van inzicht en kunnen redeneren vanuit het levensbeschouwelijke. Leerlingen moeten leren het verband 
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zien tussen levensbeschouwing en praktijken als euthanasie, onverdoofd slachten … Een andere groep 
noemde dit ‘inzicht ook in wat onze handelingen stuurt’.

Tijdens vier van de vijf Nachten hoorden we een niet mis te verstaan pleidooi voor een of andere 
vorm van filosofiebeoefening. Kunnen filosoferen in de zin van ‘moeilijke’ dingen bespreken (gevoelens, 
overtuigingen), kritisch oordelen, expertkennis en goede, objectieve informatie herkennen.

En verder:
yy Empathie verwerven, ook voor dieren.
yy Vanuit kennis, overtuiging en intrinsieke motivatie keuzebekwaam kunnen omgaan met regels, 

wetgeving … Geen vuilnis in de natuur gooien en ook weten waarom niet.
yy Besef van de eigen macht, de kracht van inspraak, trots op het als 18-jarige pas verworven 

stemrecht.
yy Uitwegen hebben voor de menselijke behoefte aan zingeving.

Wat zeker niet?

De grootste afwijzing betreft het onderricht in één godsdienst en die sluit aan bij de antwoorden op de 
bijkomende vraag of er nog plaats is voor aparte levensbeschouwelijke vakken op school. Kennis over 
godsdiensten … / niet in of vanuit een godsdienst.
Een andere groep formuleerde het nog duidelijker: Niet praktiseren van de eigen religie.

Ook andere suggesties dienen wellicht vanuit dit perspectief geïnterpreteerd te worden:
yy Geen opgelegd pakket van waarden en normen met uitzondering van universele basisrechten. 
yy Geen denken in vakken en vakjes, en al zeker geen eenzijdige info. 
yy Geen dogma’s.
yy Niet alleen de ‘letter’ maar ook de ‘geest’ van de wet.

Er is dus inderdaad nog plaats voor een levensbeschouwelijk vak op school maar het is opnieuw een ‘ja, 
maar…’:

yy De verschillende godsdiensten zijn welkom op school (met hun symbolen), maar de plaats 
voor godsdienstbeleving moet minimaal blijven.

yy Wel nog een vak vanuit een levensbeschouwing, maar in dialoog met andere religies.
yy Niet praktiseren van het eigen geloof in de les, maar leren omgaan met diversiteit.

Opnieuw is het de al vaak genoemde diversiteit van waaruit gepleit wordt om niet in te zetten op één 
godsdienst of levensbeschouwing. Het kan niet dat leerlingen ‘geschoold’ worden in één godsdienst 
of levensbeschouwing en geen weet hebben van de rest van het brede palet aan godsdiensten en 
levensbeschouwingen. Anderzijds vindt niet iedereen een verzamelvak levensbeschouwing met alle 
religies naast elkaar haalbaar, of zelfs wenselijk.

Wat is het belang van deze cluster?
De levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken worden belangrijk gevonden omdat ze ons een 
identiteit geven en houvast in een gemondialiseerde samenleving. Een van de uitgangspunten van de 
deelnemers lijkt te zijn dat levensbeschouwingen, in het meervoud, in een diverse samenleving met 
elkaar in dialoog moeten treden.

En opnieuw benadrukken ze het belang van tolerantie, ontmoeting, dialoog, los van dogma’s. 

Jezelf in vraag stellen, zelf nadenken verdienen de voorkeur op kritiekloos overnemen van een 
waardensysteem. Door achtergrond kun je je eigen visie ontwikkelen of antwoorden vinden op levensvragen.

Uit het voorgaande volgt dat volgens de meesten leren filosoferen belangrijk is om goed om te 
gaan met levensbeschouwelijke en ethische kwesties. Leren filosoferen is leren kritisch denken en 
vanzelfsprekendheden in vraag stellen.

Tot slot zullen investeringen in deze cluster volgens velen ook renderen in andere clusters:
yy Basis voor sociale vaardigheden.
yy Vanuit een ethische en maatschappelijke invalshoek duurzaamheidsvraagstukken oplossen.
yy Overlap met maatschappelijke en levensbeschouwelijke competenties.

De andere bedenkingen gaan over de afzonderlijke plaats van levensbeschouwing en ethiek, die 
volgens sommigen ook onder andere clusters zouden kunnen thuishoren.

KENNIS VAN EN OMGAAN MET ICT EN NIEUWE MEDIA.

Wat wel?

Uit de verdieping van de cluster rond ICT en media zijn weinig onderwijsdoelstellingen naar voor 
gekomen waarover eensgezindheid bestaat, behalve de informatie- en communicatietechnologieën 
en de nieuwe media zelf. Wel kregen we in de meeste gevallen een waslijst met concrete punten 
binnen de beide grote gebieden die de cluster vormen.

Analoog aan de basiskennis wordt ook hier gesproken over de basispakketten en basisprogramma’s, 
zonder die begrippen verder te verduidelijken. 

De meeste voorstellen op het vlak van omgang hebben betrekking op de nieuwe media, wat wellicht 
toegeschreven kan worden aan de evidente, onmisbare plaats die de computer ondertussen in het 
onderwijs lijkt te hebben veroverd. Met een computer werken is zo ingeburgerd dat het nauwelijks nog 
bij ons opkomt dit als een taak voor het onderwijs te zien. Het inmiddels vertrouwde duo ‘kennis en 
kritische omgang’ maakt ook hier zijn opwachting. Leerlingen moeten leren wat en hoe, weten welke 
(economische) modellen schuilgaan achter giganten als Google of Facebook en op basis van die 
kennis kritisch en ethisch met nieuwe en sociale media leren omgaan. Concrete voorbeelden daarvan 
zijn onder meer: auteursrecht respecteren, cyberpesten tegengaan, privacy afschermen, spam 
herkennen. Die kritische omgang houdt ook in dat ICT en media een middel moeten blijven en geen 
doel op zich mogen worden. Mediawijze jongeren zijn weerbare jongeren. Mediawijsheid verschijnt 
dus ook als een aspect van zelfredzaamheid.

Een zijdelingse opmerking die hierbij aansluit en onder verschillende gedaanten toch een aantal 
keren opdook heeft betrekking op het kunnen relativeren van ICT en nieuwe media. Zo stelde men dat 
‘leren disconnecteren’ nodig is. Schermtijd doseren, ICT als middel, niet als doel. 

Gekoppeld aan wetenschappelijke en leercompetenties, wordt het belang onderstreept van wegwijs 
gemaakt te worden in de enorme hoeveelheid informatie die online toegankelijk is. Een groep drukte 
het heel kernachtig uit: Jongeren zitten uren online maar kunnen de diensttabellen van de bus niet 
opzoeken.

Een specifieke vermelding krijgt wat ook al tijdens de eerste dagen van het debat ‘beeldgeletterdheid’ 
werd genoemd. Beeldtaal is een taal: leren beelden redigeren, zodat het beeld jouw verhaal vertelt. Een 
logisch gevolg daarvan is dat jongeren ook leren werken met beeld- of videobewerkingsprogramma’s.
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Tot slot werd tijdens de Nachten ook gewezen op vaardigheden als computerdenken (computationeel 
denken), modelleren, programmeren, zij het zonder veel verdere argumentatie. Daarom verwijzen we 
hier naar de cluster van de wetenschappelijke en onderzoekscompetenties, waarmee ze te linken zijn. 

En verder weer wat ‘hoe’:
yy Laat toestellen toe, leer ze ermee omgaan, wapen ze.
yy Herhaling + continuïteit + vanaf de lagere school.
yy Jongeren staan flexibel tegenover nieuwe evoluties en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. 

Geef ze al eens ruimte om te experimenteren.

Wat zeker niet?

Behalve de vraag om geen achterhaalde software aan te leren lazen we hier één duidelijk voorstel: 
Geen dactylo / typen voor iedereen. Iedereen kan het al en straks neemt spraaktechnologie het over. 
Azerty = enkel Frans.

Voor het overige weer alleen maar ‘hoe’:
yy Geen angst inboezemen voor sociale media en gsm en geen taboes.
yy Geen verslaving creëren.
yy Dit is geen apart vak maar vakoverschrijdend.

Wat is het belang van deze cluster?

Veruit de meeste argumenten pro ICT en mediawijsheid vertrekken vanuit de alomtegenwoordigheid 
ervan. Je kan er niet meer omheen. Je leert de wereld begrijpen via ICT en IT. Computergebruik is even 
elementair als vroeger lezen en schrijven. Anders ben je eigenlijk analfabeet. De computer wordt dan 
ook de ‘pennenzak’ van de moderne school of van het digitale tijdperk genoemd. 

Omgekeerd lijken een aantal antwoorden uit te gaan van het bestaan van een digitale kloof. ICT wordt 
dan essentieel genoemd voor gelijke kansen in de samenleving.

Er is uiteraard een evidente link met de professionele competenties in die zin dat computer-  en 
in mindere mate mediagebruik voor zeer veel jobs tot de vereisten behoort. De professionele 
competenties moeten centraal staan maar het mag om meer gaan dan het utilitaire.
Gedeeltelijk hierbij aansluitend is er ook, zoals we al aanhaalden, een verband met de leercompetenties 
en met problemen oplossen, vanwege de noodzaak van het leren verwerven en analyseren van 
informatie via (nieuwe) media. Eén groep vraagt zich met zoveel woorden af of dit hele verhaal niet 
onder STEM thuishoort en bijgevolg onder de wetenschappelijke competenties?

Er gaan wat pragmatische stemmen op om computergebruik uit de onderwijsopdrachten te houden 
aangezien ‘ze’ dit thuis wel leren en de leerlingen vaak meer expertise hebben dan de leerkracht. 
ICT is niet nodig want leerlingen zijn digital natives. Kritisch ermee leren omgaan kan vanuit andere 
clusters. 

KENNIS VAN EN OMGAAN MET DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN.

Wat wel?

Om te beginnen is ook hier een hoeveelheid kennis vereist, waarbij men expliciet verwijst naar 
basiskennis over systemen, alternatieve systemen (bv. alternatieve munten) en de ‘randen van het 
systeem’. Maar men legt toch meer de nadruk op termen als inzicht, verbanden zien, systeemdenken, 
ecologische processen begrijpen, maar ook kennis van transitiebeweging, klimaatverandering, kaders 
als de millenniumdoelstellingen, levenscyclus, voeding, verspilling, de natuurverenigingen en hun 
werking, kernconcepten als groei, energie, rendement. Hier is dus volop ruimte voor vakoverschrijdend 
werken of voor verbindingen met andere vakken en leerinhouden.

Besef, bewustzijn van de eigen impact en van de gevolgen van bepaalde gedragingen en 
consumptiebeslissingen. Zelf duurzame keuzen leren maken in alles wat men doet, door er de 
consequenties van te zien. Daarnaast is het besef nodig dat duurzaamheid over meer gaat dan genoeg 
‘resources’, maar ook over een goede kwaliteit van leven. Met dat denken moet ook handelen gepaard 
gaan, verantwoordelijkheid opnemen, bewust kiezen (voeding, mobiliteit), kritisch consumeren, 
verspilling tegengaan, geloven in de mogelijkheid van verandering.

Drie groepen wezen op het belang van verbondenheid met de natuur en de waarde van natuurbeleving. 
Verbondenheid met de natuur herstellen door de natuur op te zoeken (observeren, ervaren, zelf 
verbouwen).

En verder:
yy Respectvol omgaan met dieren (zowel huis- als andere dieren).
yy De langetermijnimpact van beslissingen op de anderen en op de wereld.
yy Kunnen thema’s vanuit verschillende invalshoeken bekijken, zoals diverse belangen. 
yy Kunnen duurzaamheidsvraagstukken op verschillende schalen bekijken: lokaal, landelijk, 

continent, globaal.
yy Kennen hun eigen waarden(kaders) en verhouden zich tot mensen die er andere waarden op 

nahouden.
yy Ruimteperspectief en de ruimtelijke impact van beslissingen.

Wat zeker niet?

Globaal genomen was er in deze cluster, in vergelijking met andere clusters, heel wat materiaal:
yy Geen opgelegde normen: niet met het vingertje, niet in regels gieten.
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yy Echt met de natuur bezig zijn en niet vanuit de boekjes.
yy De leerling moet niet weten hoe de energiemarkt werkt (bijvoorbeeld stroomcertificaten) of 

hoe stroom getransporteerd wordt.
yy De leerling moet de (technische aspecten van de) regelgeving niet kennen (want ze wijzigt te 

snel).
yy 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.
yy Er is een spanning mogelijk met een te sterke focus op het individuele. De focus moet op het 

collectief liggen: debat en besluitvorming over duurzaamheid. Tegelijk mag het individuele niet 
helemaal wegvallen. We vonden hier geen consensus rond.

Wat is het belang van deze cluster?

Het belang van eindtermen op het vlak van duurzaamheid komt voort uit de nodige zorg voor de 
toekomst en op de eerste plaats die van de planeet. Als we zo voort doen, dan hebben we geen 
wereld meer. We hebben maar één wereld. Hoe koesteren, hoe bewuster leven, bewust van de eigen 
verantwoordelijkheid zodat er nog een langetermijnperspectief is voor de aarde. 

Er wordt gewezen op de combinatie van kennis op het vlak van duurzaamheid en ernaar handelen, 
onder meer door anders te gaan consumeren. Tegenwicht bieden voor de consumptiemaatschappij 
en het zuivere nutsdenken. Of nog: transities begrijpen en mee naar oplossingen zoeken. Vandaar 
wellicht dat ook gewezen wordt op de voorbeeldfunctie die de school zou vervullen. 

Verschillende keren werd benadrukt dat alles met alles samenhangt als het op duurzaamheid 
aankomt. Verschillende perspectieven zijn nodig [...] ‘Interdependentie’: alles is gelinkt. - Onderdeel 
van alle vakken. Basiscompetentie - Belang van systeemdenken. 

Wellicht omdat hier ook een aspect van overtuiging speelt (risico op dogmatisch denken), wijzen 
twee groepen op het belang van een link met de cluster ‘kritisch en probleemoplossend denken’.

De meeste bedenkingen bij duurzaamheid hebben ermee te maken dat de cluster met alles 
verweven is en dus ook kan vervat zitten in wetenschappelijke, kritische, ethische competenties en in 
probleemoplossend denken. Duurzaamheid is uiterst belangrijk maar kan opgenomen worden onder 
politieke en maatschappelijke vraagstukken.

Een andere groep relativeert op grond van een andere redenering. Duurzaamheid is nu nodig. Over 
20 jaar hopelijk niet meer.

En ook hier: Maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen leren kinderen en jongeren best niet 
alleen op school.

PROFESSIONELE COMPETENTIES.

Wat wel?

Hier vinden we veel voorstellen terug die in hun zuivere vorm eerder tot andere clusters behoren. Eén 
groep verwijst ook expliciet naar de clusters 1 (zelfkennis), 2 (kunnen samenwerken in uiteenlopende 
rollen, omkunnen met feedback, gezag respecteren) en 3 (juridische, financiële zelfredzaamheid). 
Een andere groep verruimde de professionele competenties tot maatschappelijke competenties en 
maatschappelijk engagement.

Heel veel belang werd gehecht aan leren solliciteren (met zelfkennis zichzelf verkopen). 
Verschillende vermeldingen kregen we ook voor leren leren en levenslang blijven leren, in combinatie 
met zich kunnen aanpassen aan veranderingen.

Een aantal groepen geeft voorbeelden van wenselijke professionele competenties en attitudes. 
Projectmatig werken, vergaderen. Professioneel: ondernemerschap op verschillende niveaus. Ook 
ondernemer zijn met betrekking tot kunst en andere domeinen.

In de overige gevallen lijkt men professionele competenties te identificeren met kennis van het 
bedrijfsleven, de arbeidsmarkt. Samenwerking en wisselwerking met bedrijven. Wat daarbij opvalt, 
is het belang dat men hecht aan het leren kennen en ervaren van wat een bedrijfscultuur is en hoe 
men zich daaraan aanpast. Ook de kennis over beroepen en welke competenties gepaard gaan met 
bepaalde beroepen, wordt naar geschoven en het kunnen schrijven van een goed CV.  Maar telkens 
nuanceert men ook: niet te specifiek.

Wellicht niet verwonderlijk is dat bij deze cluster ook opvallend veel suggesties het hoe betreffen, 
bij ‘wat zeker niet’ nog meer dan bij ‘wat wel’. Men heeft het over het al dan niet werken met 
miniondernemingen, over (snuffel)stages, over een realistisch beeld verwerven van het echte 
beroepsleven, over bedrijfsbezoeken, over studiekeuze … Proeven van de professionele wereld door 
middel van bijvoorbeeld stages, vrijwilligerswerk, sprekers.

Vier keer wordt aanpassingsvermogen genoemd: flexibiliteit, open houding en de bereidheid en 
vaardigheid om levenslang te leren. Ondernemingszin, ‘bedrijfswijsheid’, ook ‘Intrapreneurship’ 
(initiatief aan de dag leggen binnen het eigen bedrijf). Aan de niet-zijde wordt ondernemerschap 
echter ook vermeld: niet louter ondernemerschap. Al dan niet ondernemen: hier was discussie over.
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Bij de specifieke vaardigheden kregen we de volgende opsomming: kunnen plannen, communiceren 
(en rapporteren), vergaderen, netwerken, contacten uitbouwen, intermenselijke vaardigheden, 
informatievaardigheden.
Attitudes die werden vermeld: verantwoordelijkheidszin, doorzettingsvermogen, stressbeheersing, 
stiptheid, orde en discipline, creativiteit.

Wat zeker niet?

Twee hele concrete zaken die genoemd werden:
yy Geen BIN-normen aanleren.
yy Geen volgzaamheid.

Zoals gezegd lazen we hier verder vooral veel aanbevelingen van organisatorische aard die als 
dusdanig geen onderwijsdoelstelling inhouden:

yy Niet enkel met fictieve cases.
yy Belangrijk om goed samen te werken tussen verschillende onderwijsniveaus. TSO/BSO.
yy Twee randvoorwaarden zijn commitment van bedrijven en het opnemen hiervan in de 

lerarenopleiding.
yy Technische richtingen bereiden teveel voor op 1 job = gevaar.
yy Geen te strikte leerplannen.

Wat is het belang van deze cluster?

We treffen een beperkt aantal redenen aan waarom professionele competenties belangrijk zijn. Een 
opleiding is niet van nut als je er achteraf geen job mee kan uitoefenen. – [Werk is] een fundamenteel 
onderdeel van je leven, van de maatschappij.

Maar afgezien van enkele generieke competenties, zoals stiptheid, wordt het belang van professionele 
competenties meestal betwijfeld vanuit de vaststelling dat elke job anders is. Moeilijk om voor alle jobs 
voor te bereiden. Niet realistisch. Bovendien verandert de arbeidsmarkt te snel voor de onderwijswereld. 
Men ziet het eerder als een taak voor het hoger onderwijs. Of radicaler nog: onderwijs moet niet 
voorbereiden op arbeidsmarkt. Daarom: professionele competenties weg.

En zelfs de algemene professionele attitudes en vaardigheden zijn niet voor iedereen noodzakelijk. Er 
bestaan professionele competenties (bijvoorbeeld kunnen vergaderen) die niet voor iedereen nodig zijn.

Vrij algemeen was ook dat leercompetenties vanuit die optiek als duidelijk belangrijker naar voor 
worden geschoven: Professionele competenties heb je als je zelfredzaamheid, sociale competenties 
en leercompetenties verworven hebt.

WETENSCHAPPELIJKE EN ONDERZOEKSCOMPETENTIES.

Wat wel?

Dit was duidelijk één van de clusters waar het vrij vlot ging om concrete eindtermen op te sommen. 
Een link die in de meeste groepen onmiddellijk werd gelegd was de band met de cluster van ‘kritisch 
en probleemoplossend denken’ en het omgaan met (informatie)bronnen. Jongeren moeten verder 
kritisch zijn op ethisch vlak en met betrekking tot hun eigen werk en resultaat. Ook abstract redeneren 
wordt als een belangrijk te bereiken doel naar voren geschoven (maar niet los van de realiteit of 
geïsoleerd van de context).

Een zekere kennis van statistiek wordt herhaalde keren vermeld als belangrijk. Basisinterpretatie van 
statistische gegevens (bijvoorbeeld tabellen kunnen interpreteren).

Verscheidene malen kreeg deze cluster ook een specifieke STEM-invulling (aanpak en inhouden). 
STEM is: toegepaste wiskunde, fysica (inclusief elektriciteit), chemie (industriële chemie, biochemie, 
biotechnologie), toepassingsgericht, technisch tekenen. MET: labowerk en praktijk, ook voor ASO, 
aangepaste didactiek die de onderzoeksvaardigheden op een geleidelijke manier (leerlijn) stimuleert 
en immersieonderwijs (technologie ook in de andere talen, vb. toegepast Engels). 

Aan de competenties onder deze cluster wordt ook enkele malen een maatschappelijke finaliteit 
toegeschreven: concreet maatschappelijk praktijkprobleem op een wetenschappelijke manier 
uitwerken, oplossen. De stappen die men hierbij omschrijft zijn: probleem formuleren,  hypothese 
formuleren, observeren, data analyseren en interpreteren, conclusie formuleren en reflecteren over 
de resultaten.

En verder:
yy Creativiteit: in oplossingen zoeken, bij het leggen van verbanden.
yy Basiskennis logica en wiskunde, wetenschappelijke disciplines.
yy Op het vlak van vaardigheden: (interdisciplinair) kunnen samenwerken.
yy Op het vlak van attitudes: nieuwsgierige houding, lef en doorzettingsvermogen.
yy Over wetenschap kunnen communiceren en filosoferen.
yy Wetenschappelijke redenering opbouwen.
yy Stapsgewijze van wetenschappelijke kennis tot inzicht komen.
yy Wetenschappelijke kennis kunnen toepassen.
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Wat zeker niet?

En ook hier slaagden de meeste groepen erin om vrij concrete zaken te benoemen:
yy Geen encyclopedische kennis, loutere feitenkennis, geen voorgekauwde handboeken volgen 
yy STEM is niet: te veel theoretische wiskunde, aardrijkskunde, beschrijvende biologie. Zeker niet 

koppelen aan ART (dus geen STEAM) noch aan ZORG.
yy Manueel complexe berekeningen maken (is overbodig geworden door technologie).
yy Wel abstract redeneren maar niet los van de realiteit of geïsoleerd van de context.
yy Geen silodenken.
yy Geen barrières tussen kennisgebieden 
yy Geen overgewicht aan algebra. Wel begrip en verloop van een functie. Geen overdreven 

aandacht voor vaardigheden.

Wat is het belang van deze cluster?

Al bij al worden er relatief weinig argumenten gegeven waarom wetenschappelijke en 
onderzoekscompetenties een belangrijk onderwijsdoel vormen. Dit kan er op wijzen dat de 
voorstanders deze cluster evident vinden of dat deze cluster wordt gezien als een concrete 
toepassing, een voorbeeld van een algemenere noodzaak om aan kenniscreatie te kunnen doen. Zelfs 
wanneer deze cluster tijdens de oefening in de 2de ronde bij de 10 prioritaire clusters wordt gelegd, 
wordt het belang ervan regelmatig betwijfeld of minstens gerelativeerd. Vaak noteren we dat deze 
cluster samen gaat met kritisch en probleemoplossend denken.

De argumenten die worden gegeven hebben vaak te maken met kenniscreatie, innovatie, vernieuwing. 
Om de grenzen van de kennis te verleggen. Onderzoek is breder dan wetenschap. Wetenschap: 
belangrijk voor innovatie. Zonder die competenties kan je niets nieuws bedenken. En er was discussie 
over het feit of je deze cluster moet beperken tot louter ‘toegepaste wetenschappen’. Hierboven 
bleek reeds dat sommigen vonden dat STEM zeker niet mag uitgebreid worden met ‘Arts’, aan andere 
tafels werd hier net heel sterk voor gepleit (STEAM = STEM + Arts).

De wetenschappelijke methode wordt ook beschouwd als een manier om kennis te verwerven tout 
court. De manier waarop je kennis verwerft is belangrijker dan de kennis zelf. Oplossingsgericht 
denken valt hier ook onder.

Het maatschappelijke belang van wetenschappen wordt vaak beklemtoond. Belang voor maatschappij 
en toekomst. Voorwaarde voor objectief handelen en denken (referentiekader). Maatschappij heeft 
hier nood aan. Nodig om met toekomstige ontwikkeling om te gaan. Tot nieuwe inzichten komen, 
vooruitgang, verbanden leggen, analyse zorgt voor gefundeerde vernieuwing. 

Maar er werd opvallend veel geargumenteerd dat dit eigenlijk geen prioritaire cluster is, tenminste 
als we eindtermen definiëren die voor iedereen moeten gelden. Voorbereiding op hoger onderwijs. 
Pure wetenschap is niet voor iedereen. 

Elke stem creëert ook een tegenstem en sommige deelnemers vragen zich toch af of het niet 
nodig is om een ‚minimale STEM voor iedereen’ te voorzien. STEM-kennis om de kranten te kunnen 
lezen (bijvoorbeeld basisinzichten in statistiek). Technische geletterdheid of meer? Een minimale 
wetenschappelijke kennis is ook vereist om bijvoorbeeld het belang van duurzaamheid in te zien. 

En ook hier weer enkele commentaren die op het ‘hoe’ sloegen. Domeinscholen. Weg van 
invulmethodiek. Vakoverschrijdend: verschillende competenties nodig.

KENNIS VAN EN OMGAAN MET KUNST EN CULTUUR.

Wat wel?

Alle groepen legden in uiteenlopende bewoordingen de link met identiteit (cultureel bewustzijn) en 
diversiteit: eigen cultuur(identiteit) inbrengen en zo van elkaar leren. Mondiale blik op kunst en cultuur 
doorheen de tijd en op de diversiteit in het heden. Of iets vager: grenzen leren verleggen door kunst.

In alle provincies werd ook gewezen op het belang (persoonlijke ontwikkeling) van zich artistiek leren 
uiten: leerlingen moeten zich muzisch en niet enkel logisch, verbaal, analytisch kunnen uiten en leren 
uitdrukken. Zelfexpressie ook via nieuwe media. Het is opvallend dat nergens iets gezegd wordt over 
hoe en in welke kunstvormen de 18-jarige zich moet kunnen uiten. 

Naast actief produceren bestaat ook unanimiteit over het passief ‘consumeren’ (deelnemen aan, 
waarderen, beleven ...) van kunst. Belevingsgericht kunnen omgaan met kunst en cultuur. Actieve 
deelname aan minstens 6 kunstvormen. Drama, theater, dans verplicht voor elke leerling. Literatuur 
en de hele brede waaier van kunsten.

Op die manier creatief bezig zijn kan niet in het luchtledige. Er is een zekere kennis nodig, niet alleen 
technisch, maar ook van een culturele achtergrond en daarom is ook kunstbeschouwing belangrijk. 
Bildung, beschaving. - jij vormt cultuur maar cultuur vormt jou. Interactie met de wereld.

Daarnaast moeten de jongeren met het kunstaanbod nog meer kunnen: reflecteren en filosoferen 
over kunst. Verbanden leggen tussen kunst en andere domeinen.
Zo komt in drie groepen de maatschappelijke relevantie van kunst uitdrukkelijk aan bod. Kunst is 
niet vrijblijvend => maatschappelijke context, dimensie. De verschillende mogelijke rollen die kunst 
en cultuur in de maatschappij kunnen hebben aan bod laten komen: de relatie tussen kunst en 
macht(hebbers).

En verder:
yy Goesting en verwondering creëren en er zich door laten inspireren.
yy Inzicht in en respect voor (moderne) subculturen.
yy Leerlingen kennen van de bouwstenen (taal) waaruit diverse kustvormen zijn opgebouwd.
yy Motorische vaardigheden.
yy Leerlingen hebben notie van het aanbod in de eigen buurt, omgeving, stad (nabijheid).
yy Basiskennis van een aantal technieken en methodieken aanleren om de appreciatie voor 

kunst- en cultuuruitingen te verhogen.
yy Doorheen het hele curriculum.
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Wat zeker niet?

Hoe breed de deelnemers dit allemaal zien blijkt nog eens uit de negatieve formuleringen: 
yy Geen kennis, feiten, zuivere kunstgeschiedenis (zonder zin, zonder reflectie). Niet enkel 

reproduceren.
yy Genieten is te eenzijdig, te beperkt.
yy Moet breder dan ‘gitaar spelen’.
yy Ook niet: één lesje in de eerste graad. Vanaf de basisschool.
yy Geen beperking tot het technische.
yy Dingen niet direct beoordelen.
yy Geen verenging (keuzevakken PO tekenen en knutselen, MO theorie).
yy Geen te eenzijdige, klassieke, Westerse benadering van kunst en cultuur.
yy Geen verenging tot het populaire.
yy Niet enkel reproducerend omgaan met kunst.
yy Geen hokjesmentaliteit.
yy Maar ook: niet alle kunstvormen.

Wat is het belang van deze cluster?

Actief met kunst en cultuur omgaan is belangrijk als een van de mogelijke manieren om je te uiten. 
Creatief bezig kunnen zijn wordt een uitlaatklep genoemd en maakt mensen gelukkig. Creatief 
uitdrukken (ook voor kinderen die minder verbaal zijn). Uiting van gevoelens en emoties.

Hier wordt ook het verband gelegd met een collectieve culturele identiteit. Cultuur is geschiedenis. 
Dit maakt ons mens als groep / gemeenschap en uniek. Kunst en cultuur leert ons veel over de identiteit 
(van volk, maatschappij, zichzelf). 

Uiteraard kan en moet van hieruit gewezen worden op het belang van kennis van andere culturen, zo 
wordt expliciet gesteld. Kunst en cultuur helpen ons om een plaats in de wereld te vinden en begrip te 
hebben voor andere culturen. 

De omgang met kunst en cultuur maakt mensen zowel individueel als collectief sterker: Troost en 
steun om met problemen om te gaan. Kunst verbindt. Actieve kunstbeleving biedt tal van kansen voor 
samenleven, solidariteit, verdraagzaamheid.

Ook worden kunst en cultuur genoemd als middelen om andere doelen te realiseren: Leerlingen leren 
waarnemen, stimuleert empathisch zijn, kritisch zijn. Ook belangrijk vanwege leren outside the box 
denken.

Net als bij talen wordt hier enkele keren gewezen op het belang van een andere, minder utilitaire 
dimensie die ook wel te maken heeft met wat men soms beschaving, Bildung, geletterdheid, algemene 
cultuur ... noemt. Heeft verder geen direct praktisch nut. Vrij kunnen denken: scholen vormen een 
vrijplaats zonder direct economisch nut. Culturele geletterdheid stimuleert gezonde geest. Gaat niet 
om dingen bereiken.

Kunst en cultuur komen als prioriteit op de vijfde plaats maar er was verhoudingsgewijs iets meer 
tegenwind. De twijfel heeft te maken met de plaats van kunst op school, al beseft men ook dat voor 
kinderen uit kansarme milieus de school wel eens de enige plaats zou kunnen zijn waar ze hiermee 
in contact kunnen komen. Een andere groep vroeg zich af of dit wel een eindterm is voor iedereen.

6

Het onderwijsfestival: 
een sfeerverslag

Op 13 mei 2016 was het orgelpunt en 
publieke eindpunt van de campagne ‘Van 
leRensbelang?’. Alle inzichten verzameld 
tijdens het maatschappelijk debat werden 
nog één keer allemaal samen gebracht in 
het Vlaams Parlement en op die manier 
letterlijk binnengebracht in het hart van 
de democratie.

De inhoud die voorlag, hebt u in de 
voorgaande hoofdstukken kunnen lezen. 
Hieronder vindt u een sfeerverslag. Om 
een overzicht te hebben van het volledige 
programma, vindt u in bijlage 4 de 
programmabrochure. Een kort videoverslag 
vindt u op https://www.youtube.com/ 
watch?v=vIFthnfoQh4 . 
Nog meer materiaal van die dag (posters, 
presentaties …) vindt u op  
www.onsonderwijs.be1.

Sfeerverslag 

Op 13 mei schoven zo’n 750 mensen aan om het Onderwijsfestival 
in het Vlaams Parlement te bezoeken, de apotheose en publie-
ke afsluiter van de campagne “Van LeRensbelang”.

Het Onderwijsfestival werd georganiseerd door Levuur cbva en 
de Vlaamse Scholierenkoepel, in opdracht van de minister van 
Onderwijs en het Vlaams Parlement, die daarmee de brede sa-
menleving wilden bevragen over de toekomstige eindtermen.  

Samen met een uitzending van ‘Hautekiet’ (Radio 1) over eindter-
men ging om 9.00 uur het Onderwijsfestival van start.

Bedoeling was om de resultaten van de 50 Dagen en de 5 Nach-
ten van het Onderwijs een laatste keer alle aandacht te geven 
en ter discussie te stellen. Dat gebeurde aan de hand van een 
veelheid aan werkvormen, van lezingen over debatten tot 
speed dates met parlementsleden en een ter plaatse met de 
medewerking van het publiek geschreven rapnummer.

Met dit sfeerverslag willen we een overzicht geven van wat er 
allemaal te beleven viel. Tegelijkertijd is het sfeerverslag een 

1  De campagnewebsite onsonderwijs.be blijft bereikbaar tot eind december 2016.
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leuke herinnering voor de vele bezoekers en voor wie een 
actieve bijdrage heeft geleverd op het Onderwijsfestival.

Om 10u30, 12 uur en 14u30 vond in zaal De Schelp een ‘American 
debate’ plaats waarbij het publiek letterlijk mee stelling innam. 
De sessies gingen over ‘taalonderwijs: theorie of praktijk?’, 
‘meer inzetten op stages of niet?’ en ‘zijn vakken nog relevant 
in de toekomst?’

Presentator van dienst was Pieter Stalpaert, scholier en lid van 
‘De 10’, de Ambassadeurs van Onsonderwijs.be, die samen met 
de Vlaamse Scholierenkoepel het debat bij leerlingen hebben 
getrokken.

Ondertussen hing in De Schelp ook de eindtermenmuur op, waar 
de bezoekers hun mening kwijt konden over een 60-tal van de 
900 bestaande eindtermen. Noodzakelijk of niet en hoe kan 
het eventueel beter?

Dat hier doorlopend duchtig gepend werd, bewijst allicht dat 
onze eindtermen inderdaad aan vernieuwing toe zijn.

“Fauten maken mag. Dat is Van LeRensbelang”... Mee eens of 
niet? Over deze en andere stellingen uit de 50 Dagen en de 5 
Nachten van het Onderwijs konden opeenvolgende kleine groe-
pen zich ‘met de voeten’ uitspreken tijdens de verschillende 
sessies van het stellingenspel in de inkomhal van het Vlaams 
Parlement.

De deelnemers gingen op een lijn staan van helemaal mee eens 
tot volledig oneens en verduidelijkten aan elkaar hun ‘stelling-
name’, om ze daarna eventueel ook bij te stellen.

Van de organisaties die een lokaal debat op touw hebben gezet 
of een bijdrage posten op het platform en daarmee bijdroegen 
tot de 50 Dagen van het Onderwijs hebben er enkele tientallen 
de kans gegrepen om tijdens het Onderwijsfestival aan de hand 
van een poster in de speakers’ corner hun ideeën of stand-
punten mondeling toe te lichten. Ze illustreerden daarmee 
treffend de kracht van het begrip ‘in de wandelgangen’.

Nog in de wandelgangen kon je ‘visual harvester’ Els Vrints te-
genkomen die met viltstift en papier enkele aspecten liet zien 
van wat een eindterm ‘omgaan met beelden’ zoal zou kunnen 
inhouden. De hele dag door stond zij ter beschikking om de 
eindtermenverbeelding van de bezoekers effectief in beeld te 
brengen.

Ook eerder klassieke lezingen konden niet ontbreken op een fes-
tival dat zijn kracht haalt uit de variëteit aan werkvormen. In 
de Brueghelzaal kwam om het uur een andere spreker achter 
de micro plaatsnemen om zijn of haar mening te geven over 
een heet hangijzer uit het debat Van LeRensbelang: Goedroen 
Juchtmans en Tijl Bossuyt hadden het respectievelijk over 
levensbeschouwing en kunst in het onderijs. Heidi Knipprath en 
Ellen Claes hielden een duolezing over burgerschap en Katrien 
Strubbe had het over STEM4all. Ruth Lasters tot slot hield een 
warm pleidooi voor taalrijkdom en -plezier voor iedereen.

Naast klassieke lezingen bracht het Onderwijsfestival ook een ei-
gen versie van de fameuze TED talks. We noemden ze Kracht-
voer in een notendop. Bert Smits had het in een notendop over 
het belang van kunnen kiezen. Kris Van den Branden ging op 
zoek naar een aangepast onderwijs voor de 21e eeuw. Jürgen 
Loones toonde aan waarom duurzaamheid Van LeRensbelang 
is en scholieren Mona Thijs en Céline Ibe verdedigden het 
opnemen van eindtermen rond praktische kennis en zelfred-
zaamheid in het onderwijscurriculum.

Nog compacter waren de grote sprekers in een klein formaat. 
In de Rubenszaal werden doorlopend filmpjes geprojecteerd: 
klassiekers zoals Ken Robinsons Why education kills creativity 
of Dave Eggers Once upon a school. Maar ook coole creativi-

teit waarmee tijdens de 50 Dagen van het Onderwijs in menige 
Vlaamse school tot het debat werd opgeroepen.

Druk bijgewoond waren de paneldiscussies om 11, 12 en 14 uur in 
de Van Dijckzaal. Guy Tegenbos leidde een discussie tussen Vi-
cky De Zutter en Timpa Vanoosterweyck, 2 van onze ’10 Scho-
lieren-ambassadeurs’ en 2 leerkrachten over het veelgehoorde 
pleidooi voor ‘basiskennis’. Hij loodste ook de discussie in goede 
banen tussen Inspecteur-generaal Lieven Viaene, oud-direc-
teur Guido Ooghe, Roger Standaert, zeg maar de ‘vader’ van 
de huidige eindtermen, afgevaardigd bestuurder van het GO! 
Raymonda Verdyck en Lieven Boeve, Directeur-generaal van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Stef Steyaert voelde tot 
slot 5 leden van de Commissie Onderwijs aan de tand over de 
herziening van de eindtermen.

Gediscussieerd werd er ook face-to-face. Wie er het wachten 
voor over had kon in de Rik Wouterszaal 8 minuten lang 
speeddaten met een van de aanwezige leden van het Vlaams 
Parlement, Ann Brusseel, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Ge-
nnez, Kathleen Helsen, Kathleen Krekels, Elisabeth Meuleman 
en Kris Van Dijck.

De bureauzaal vormde voor één dag het geheugen van de 
campagne Van LeRensbelang. De vele steentjes die Vlaamse 
scholieren, leerkrachten, ouders en stakeholders sinds de start 
van het  debat hadden bijgedragen werden er gepresenteerd: 
citaten uit de online discussie, persknipsels, geposte beelden, 
filmpjes ...
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Wie zelf nog met ideeën rondliep kon niet alleen terecht bij de al 
genoemde eindtermenmuur in De Schelp maar kon ook in de 
Valerius De Saedeleerzaal en de Ensorzaal de duidelijk herken-
bare “Van LeRensbelangtemplates” verder aanvullen. 

Geïnteresseerden konden er onder meer de tweede ronde van de 
Nachten naspelen: onderwijsdoelen prioriteren. De 50 Dagen 
van het onderwijs hadden 13 ambitieuze categorieën van ‘kan-
didaat-eindtermen’ opgeleverd waarover bezoekers hier hun 
zeg konden doen: wat zijn belangrijke eindtermen voor onze 
leerlingen, wat niet en vooral waarom (niet)?

In de zaal ernaast stond de oefening tussenstappen bepalen 
op het programma: neem een ontwerpeindterm en schets 
de stappen die nodig zijn om die te halen, op het einde van de 
basisschool en na de eerste, respectievelijk de tweede graad 
van het secundair onderwijs. 

En voor wie dat allemaal nog niet creatief genoeg was, kon nog 
in de Jan Van Eyckzaal een rapworkshop volgen met de Gentse 
rappers Raab en Froze. Met suggesties van de Festivalbezoe-
kers gingen ze aan de slag om een eindtermenrap te maken. 
Het resultaat presenteerden ze aan het einde van de Festival-
dag tijdens de slotsessie op het podium in de Lokettenzaal.

Ondertussen was het van 11 tot 15 uur doorlopend een gezelli-
ge drukte in de Zuilenzaal, vandaag omgedoopt tot Hof van 
Scholieren. Naast picknickdiscussies, een wereldkampioenschap 
eindtermenspeechen en een tête-à-tête met een van de fameu-
ze 10 scholieren-ambassadeurs van Onsonderwijs.be, stond er 

een versnipperaar om je meest gehate oude ‘eyndterm’ uit de 
wereld te helpen. Je kon er je mening kwijt bij de babbelbox 
of genieten van de eindterminzichten van de helderziende 
Madame Jamilla. 

Enkele tientallen eindtermen konden nog uit de ballonnenhemel 
gehaald en door de bezoekers op de korrel genomen worden 
en de dozen van de scholentorens zouden we tegen het einde 
van het festival nog terugzien.

Om 15u30 zaten de eigenlijke activiteiten erop en konden de fes-
tivalgangers nog terecht in de Lokettenzaal voor de slotshow.

Vóór Raab en Froze het podium betraden voor een stevig 
uitzwaaimoment, kregen ‘De 10 van Onsonderwijs.be’, Aster, 
Céline, Ergys, Luna, Mona, Pieter, Seppe, Timpa, Vicky en Zehra 
het laatste woord.

Dat stelde hen in staat nog eens kort terug te kijken op het 
voorbije traject en hun hoop uit te spreken voor de onder-
wijstoekomst van Vlaanderen. Ze dankten de aanwezigen voor 
de inzet en de indrukwekkende en uiteenlopende inspiratie en 
voelden ook kort de nog aanwezige parlementsleden van de 
Commissie Onderwijs aan de tand over hoe zij de dag ervaren 
hadden en vooral over hoe zij na de zomervakantie verder met 
de uitgebreide input aan de slag dachten te gaan.

Bij wijze van symbool voor de kracht van participatie  kwamen tot slot de bouw-
stenen voor de herziening van de eindtermen met de hulp van het nog talrijk 
aanwezige publiek richting politici gecrowdsurft.

En zo kwam een einde aan een eindtermendebat dat 
toch wel uniek mag genoemd worden.
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7

Uitleiding

Tenslotte willen wij, als team dat de opdracht gekregen heeft van 
de Vlaamse Overheid het maatschappelijk debat over de eind-
termen vorm te geven en te begeleiden, nog enkele reflecties 
meegeven over dit debat. We hebben getracht in dit rapport de 
kracht en waarde van dit materiaal ten volle tot zijn recht te 
laten komen en in zijn breedte te tonen zonder te interpreteren 
of te selecteren. Hier gaan we dus niet dieper in op de concrete 
inhoud, wel op het proces. 

Een breed maatschappelijk debat …

Een breed maatschappelijk eindtermendebat op deze schaal 
hebben we nog niet eerder gezien. We kunnen echt wel zeggen 
dat het geleefd heeft en heel wat in beweging gezet heeft.  

Het online platform heeft gedurende 50 dagen gefunctioneerd 
als een forum waar mensen met elkaar in debat gingen over de 
vraag: “Wat vind jij van leRensbelang?’. Tegelijkertijd hebben-
heel wat mensen en organisaties de gelegenheid aangegrepen 
om zelf een debat te organiseren en live met elkaar in gesprek 
te gaan. Zowel in de klassieke media als op de sociale media 
waren #vanlerensbelang, #eindtermen en #onsonderwijs 
plots populaire onderwerpen. Ook nu nog blijven er opinies, 
tweets, mails … over verschijnen. Met meer dan 19500 unieke 
websitebezoekers, naar schatting minimum 170 debatten te 
lande en ongeveer 400 bezoekers aan de Nachten kunnen we 
terecht zeggen dat er een ruim publiek betrokken werd.  

Ook wat de kwaliteit betreft, zit het goed. Een goed maatschap- 
pelijk debat is een naar bereik én inhoud breed debat. Het opzet 
was duidelijk niet alleen de onderwijsprofessionals te betrek- 
ken, maar hen zeker ook niet uit te sluiten. Als we kijken naar 
het profiel van de deelnemers zien we een diverse groep, zowel 
naar leeftijd, geslacht, woonplaats, al dan niet werkzaam in on- 
derwijs, al dan niet schoolgaande kinderen … Ook als we kijken 
naar de inhoud van het materiaal zien we een zeer breed palet 
aan onderwerpen, invalshoeken en ideologische strekkingen.

Dat alles heeft een immense schat aan materiaal opgeleverd. 1 

Gepassioneerd door participatie als we zijn, willen we, zonder 
een theoretisch betoog te houden over participatie, toch nog 
kort  de aandacht vestigen op de kracht en de ‘opbrengst’ van 
dit participatieproces, breder dan de concrete output (het 
materiaal waarmee de overheid en het parlement aan de 
slag gaat). Mensen die dermate van elkaar verschillen dat ze 
mekaar niet makkelijk zouden tegenkomen, zijn hier in dialoog 
gegaan, hebben andere inzichten leren kennen en de kracht 
van diversiteit ervaren. Organisaties die zelf actief hebben 
bijgedragen aan het debat, hebben nieuwe inzichten gekregen, 
hebben kennis en ervaring opgedaan die ze ook in hun eigen 
werking en/of context zullen inzetten. De betrokkenheid ten 
aanzien van het thema en de overheid vergroot over het alge- 
meen door een dergelijk proces.

Het wat en het hoe
De centrale vragen gingen enkel over het ‘wat’. Wat willen we dat 

kinderen/jongeren leren op school? Dat is de vraag waarop de 
eindtermen een antwoord moeten geven. Dat is wat de over- 
heid vastlegt. Scholen hebben de vrijheid om het ‘hoe’ in te vul- 
len volgens hun eigen visie. Heel wat deelnemers worstelden 
met het onderscheid tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’. De grens is 
niet altijd gemakkelijk te trekken; als je het belangrijk vindt dat 
leerlingen meer vakoverschrijdende verbanden leren zien in de 
maatschappij van vandaag, is het wellicht een terechte vraag 
of er geen beter alternatief is voor de klassieke vakkenstruc-
tuur. Het realiseren van inhouden hangt bovendien ook nauw 
samen met de manier waarop ze aan bod komen. Burgerzin 
bijvoorbeeld ontwikkel je misschien niet optimaal op de school-

1  Een wetenschappelijke analyse, kan u vinden in het onafhankelijke rapport van prof. Didier Caluwaert (VUB).

banken maar in het maatschappelijke veld, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Je vlot uitdrukken 
in een vreemde taal doe je misschien beter door actief te oefenen in diverse contexten.

Wat vind ik van leRensbelang? Wat mis ik vandaag in het 
onderwijs?
Het opzet van dit debat was zicht krijgen op wat de maatschappij essentieel vindt om op school mee 

te geven aan alle kinderen en jongeren. Dat is geen evidente vraag, zo bleek. Sommige deelne- 
mers gaven aan dat scholen een basiskennis moeten meegeven, maar wat dat precies inhoudt, 
werd vaak niet duidelijk gesteld. Behoort driehoeksmeetkunde niet tot de basis (voor alle leerlin-
gen) en de regel van drie wel? Weinig deelnemers aan het debat voelen zich geroepen dat uit te 
klaren of daar uitspraken over te doen.

Met minder moeite geeft men aan wat men precies bedoelt met bijvoorbeeld inzetten op zelfkennis 
en persoonlijke ontwikkeling of jongeren zich laten ontwikkelen tot goede burgers. Deelnemers 
aan een dergelijk debat benoemen vaak in eerste instantie wat ze op dit ogenblik missen of onvol-
doende aan bod zien komen. 

Wat wel? Wat niet?
Aangeven wat toegevoegd moet worden, is blijkbaar gemakkelijker dan aangeven wat geschrapt 

moet worden. Zelfs als de vraag expliciet gesteld wordt, levert dit geen duidelijk antwoord op. 
Mensen hebben onvoldoende informatie over wat er precies in de eindtermen zit en/of voelen 
zich onvoldoende competent of gemachtigd om hier echte keuzes in te maken. Hierbij kijkt men 
in de richting van de experten en de overheid. Dat neemt niet weg dat men in dit debat duidelijke 
aandachtspunten meegeeft.

Het vervolg
In dit proces is zeer veel energie gestoken, niet in het minst door de duizenden mensen die op één of 

andere manier bijgedragen hebben aan het debat. Dat creëert verwachtingen. Dit is dan ook een 
warme oproep aan de opdrachtgever, de overheid zijnde de minister van Onderwijs en het Vlaams 
Parlement om dit materiaal – samen met het materiaal uit het scholierendebat van de Vlaamse 
ScholierenKoepel -naar waarde te schatten en  mee te nemen in het politieke debat dat volgt.

Woord van dank 
Ten slotte willen we iedereen die op de één of andere manier inhoudelijk heeft bijgedragen aan het 

debat, oprecht bedanken. Hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde input. Verder willen we ook 
iedereen bedanken die er mee voor gezorgd heeft dat dit proces gerealiseerd en georganiseerd 
werd. Bijzondere dank aan de hogescholen die gastheer waren van de Nachten (Hogeschool 
Vives, Arteveldehogeschool, Karel De Grote-Hogeschool, UC Leuven-Limburg, Hogeschool PXL) 
voor hun gastvrijheid en de tafelbegeleiders voor hun onmiskenbare rol. En last but not least een 
speciaal woord van dank voor de opdrachtgever, de minister van Onderwijs en haar kabinet, de 
commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement en de stuurgroep vanuit het departement On- 
derwijs en Vorming voor de professionele en aangename samenwerking om dit samen te kunnen 
realiseren.

Team Onsonderwijs

Levuur, Tree Company en Indiville

onsonderwijs.be
#eindtermen
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Bijlage 1 Persoverzicht

Bijlage 2 Deelnemende organisaties

Bijlage 3 Afzonderlijke verslagen van de 5 Nachten

Bijlage 3a Nacht van het Onderwijs Torhout Vives

Bijlage 3b Nacht van het Onderwijs Gent Arteveldehogeschool

Bijlage 3c Nacht van het Onderwijs Hasselt Hogeschool PXL

Bijlage 3d Nacht van het Onderwijs Antwerpen Karel de Grotehogeschool

Bijlage 3e Nacht van het Onderwijs Leuven Hogeschool UCLL

Bijlage 4 Programma onderwijsfestival

Bijlage 5 Online te vinden materiaal


