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2| Inleiding en situering

2.1.  Nood aan een referentiekader

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft als missie onderwijs te organiseren. Het doet dat vanuit zijn 

pedagogisch project. Dat pedagogisch project realiseren betekent voor het GO! continu gepast inspelen op de uitda-

gingen die een voortdurend veranderende maatschappij biedt. We denken daarbij aan de demografische en technolo-

gische ontwikkelingen, maar ook aan de consequenties van de aanhoudende globalisering. Om die maatschappelijke 

sneltrein niet te missen moet het GO! proactief en toekomstgericht tewerk gaan.

We zijn ons ervan bewust dat het onderwijs de burgers van de toekomst vormt. Daarom is het belangrijk dat het on-

derwijs de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgt en ze implementeert in het leertraject van de kinderen, 

leerlingen en cursisten. Daarom organiseert het GO! onderwijs vanuit het perspectief van inclusie en maatschappe-

lijke cohesie. Wij bieden kwalitatief sterk onderwijs als investering in een democratische, veilige en toekomstgerichte 

samenleving voor alle burgers.

Om kwalitatief sterk onderwijs te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat alle onderwijsverstrekkers in het GO! 

uitgaan van een goed onderbouwde, bewust beleefde én geconcretiseerde visie op leren. Die visie vormt een eigentijds 

en toekomstgericht referentiekader dat ons onderwijskundig handelen stuurt.

Een eigentijds referentiekader met betrekking tot leren en leerprocessen moet het bovendien mogelijk maken om 

voor een aantal knelpunten onderwijskundige antwoorden te formuleren. Niet alleen de buitenwereld verandert, ook 

de binnenwereld van de lerenden ondergaat ingrijpende wijzigingen. Meer dan ooit stellen we vast dat heel wat jonge 

lerenden te kampen krijgen met leermoeheid. Meer dan ooit resulteert ons onderwijs in een onverantwoord hoge 

ongekwalificeerde uitstroom. Die beide vaststellingen houden het groeiende gevaar in dat - ondanks de leerplicht als 

socialisatie-instrument - heel wat jongeren de aansluiting met de snel evoluerende samenleving dreigen te missen.

Het GO! wil daarom meer dan ooit leerlingen uitdagen en prikkelen via goed onderbouwde acties. Jongeren leren 

vandaag bijzonder veel buiten de georganiseerde context van de school. In alles wat lerenden al kunnen, in al wat ze 

waar ook hebben verworven aan kennis en vaardigheden, ziet het GO! evenveel kansen om duurzaam en blijvend te 

leren. Dat en de uitdaging die de diversiteit aan leerlingenkenmerken biedt, maken leren in deze tijd boeiend en anders 

dan pakweg een decennium geleden.

Met de waarden van het pedagogisch project van het GO! (PPGO!) als uitgangspunt zal leren in het GO! blijvend 

kansen bieden aan lerenden opdat allen hun plaats weten te vinden in onze samenleving. Het GO! staat voor het 

ontdekken van talenten die zich ontwikkelen dankzij een gevarieerd palet aan leerstrategieën, met als finaal doel een 

rijke, harmonische en evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling.

Bij de realisatie van de vijf programma’s van het strategisch beleidsplan GO! 2020 zal onze visie op leren de inspira-

tiebron zijn. Daarmee helpen we de onderwijsinstellingen van het GO! op weg naar een schoolcultuur die het leren en 

de leerresultaten van leerlingen als baken heeft.
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2.2.  Het tijdgevoelig karakter van ‘leren’

Om een onderbouwd en breed gedragen referentiekader over leren te bepalen, stellen we twee uitgangspunten voor-

op:

a. Door de snelle veranderingen in de samenleving veranderen ook de verwachtingen ten aanzien van schoolse leer-

processen. 

b. Binnen het spanningsveld tussen behoud van wat er is en nood aan verandering zit ook het begrip ‘leren’ gevat.

 

 Wie leert, wat iemand leert en wanneer iemand leert, bepaalt de samenleving binnen een ruimtelijk en tijdge-

bonden kader. Eigenlijk leert iedereen altijd, zowel formeel als informeel. Maar wie op een systematische manier 

– dus formeel – mag leren en hoe lang iemand mag leren, is plaats- en tijdgebonden.

 Dat mensen gebruik moeten maken van systematisch door de samenleving aangeboden leeromgevingen is een 

recent gegeven. In onze westerse samenleving heeft de ‘leerplicht’ sinds de introductie ervan begin twintigste eeuw 

een evolutie doorgemaakt die stapsgewijs heeft geresulteerd in de plicht om te leren van zes tot achttien jaar. 

 Wie leert en wanneer iemand leert, bepalen in onze tijd diverse overheden (onder andere de Vlaamse regering en 

Europese richtlijnen en doelstellingen). Evoluerende visies over mens en maatschappij spelen daarbij een rol.

 Ook wat iemand leert is plaats- en tijdgebonden. In het steeds opnieuw opduikende debat over ‘kennis versus 

vaardigheden’ komt telkens opnieuw de maatschappelijke tweespalt naar boven: vooruitgang of verandering versus 

behoud. Wij voeren mee het debat over het belang van vrij vaste, tijdbestendige leerinhouden in tijden van snelle 

verandering. Maar we moeten ook blijvend op zoek gaan naar erg tijdgebonden vaardigheden en competenties. Bij 

die zoektocht speelt de inzetbaarheid in de samenleving uiteraard een belangrijke rol. Maar we mogen niet uit het 

oog verliezen dat bepaalde basiskennis en -vaardigheden ook in een snel wijzigende samenleving belangrijk blijven.

 Wij kunnen ons aansluiten bij wat onder meer Carnevale et al. (1996) onderzochten met betrekking tot de ver-

wachtingen van werkgevers ten aanzien van toekomstige werknemers. De besluiten van hun onderzoek kunnen we 

bij uitbreiding ook als algemene doelstellingen hanteren bij een minder utilitair georiënteerde visie op onderwijs. 

 Als algemene verwachtingen ten aanzien van het leren stellen zij voorop dat de lerenden over de volgende vaardig-

heden beschikken:

- leervaardigheden (weten hoe men het best kan leren); 

- lees-, schrijf- en rekenvaardigheden;

- communicatieve vaardigheden (zoals luisteren en mondeling communiceren);

- creatief denken en probleemoplossende vaardigheden;

- persoonlijk management (zoals zelfwaardegevoel, doelmatigheidsbeleving, motivatie);

- effectief in groep kunnen werken (interpersoonlijke vaardigheden, onderhandelen, teamwork);

- kunnen omgaan met invloed (leiderschap en functionele structuren begrijpen).
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 Die vaardigheden vinden we terug in de Europese sleutelcompetenties, die onder meer gehanteerd worden bij de 

op til zijnde hervorming van het secundair onderwijs:

- communicatie in de moedertaal;

- communicatie in vreemde talen;

- wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van exacte wetenschappen en technologie;

- digitale competentie;

- leercompetentie;

- interpersoonlijke, interculturele, sociale en civiele competentie;

- ondernemerschap;

- cultureel bewustzijn.

 Niet alleen wat iemand hoort te leren binnen het systematisch en georganiseerd leren is tijdgebonden, maar ook 

hoe iemand leert. Dat idee over leren hangt in sterke mate af van hoe een samenleving over gewenst maatschappe-

lijk gedrag denkt. Veelal blijken economische drijfveren daarbij een grote rol te spelen, meer bepaald de organisatie 

van de arbeid, de inzetbaarheid van arbeidskrachten, de planning van de levensloop en wat een mens nodig heeft 

om zich te integreren in een maatschappij.

 De groeiende impact van het competentiedenken in het huidige onderwijs sluit aan bij de hoge verwachting dat 

competentiegericht leren het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar zal brengen. Leerlingen worden zo be-

ter voorbereid om flexibel en adaptief te functioneren in hun toekomstige maatschappelijke en professionele leven. 

Een degelijke algemene vorming voor alle lerenden moet hierbij een dam werpen op een exclusief utilitarische visie 

op onderwijs.

2.3.  Er bestaat niet een ‘waarheid’ over leren

 Hoe en wat iemand leert is, zoals gezegd, tijd- en plaatsgebonden. Tijdgebonden noden en verwachtingen bepalen 

de aard van de onderwijsleerstrategieën die er in een bepaalde periode toe doen. 

 Opeenvolgende stromingen in de psychologie probeerden die onderwijsleerstrategieën theoretisch te onderbou-

wen en gaven elk op hun manier richting aan de onderwijsleerprocessen zoals die vorm kregen in ‘het instituut 

school’. Uiteraard had elke stroming telkens voor- en tegenstanders.

 De leerprocessen, onderbouwd vanuit diverse stromingen in de psychologie, lopen in onze tijd vaak door elkaar. 

Gedragsconditionering, memoriseren en training, inzichtelijk leren met aandacht voor hoe mensen informatie op-

nemen, verwerken en onthouden, de visie dat mensen hun (sociale) werkelijkheid construeren door te interageren 

met medemensen … Er zijn zo veel uitgangspunten die in onze tijd de aard van de leerprocessen bepalen. Bovendien 

helpen de neurowetenschappen ons vandaag in toenemende mate inzicht te verkrijgen in de rol van de werking van 

de hersenen bij het leren. 
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We kunnen concluderen dat dé waarheid over leren niet bestaat. Er is geen succesformule die overal en bij iedereen 

dezelfde droomresultaten oplevert. Contextuele factoren en leerlingenkenmerken bepalen mee de keuze van de 

onderwijsleerprocessen bij het nastreven van leerdoelen - die overigens op hun beurt tijd- en plaatsgebonden zijn. 

Bovendien spelen de lerenden zelf een actieve rol in hun leren.

2.4.  Omschrijving van het begrip ‘leren’

Hoewel leren heel wat vormen kan aannemen, kunnen we op basis van de gemeenschappelijke kenmerken van al 

die vormen een omschrijving geven van wat wij onder leren verstaan. Elk van de elementen heeft zijn belang in het 

begeleiden van leerprocessen van lerenden.

Leren is een proces met als resultaat een relatief duurzame, nieuwe gedragsmogelijkheid1 of een meestal direct 

waarneembare wijziging van een bestaande gedragsmogelijkheid.

De vaardigheid om te leren hangt enerzijds af van genetisch bepaalde mogelijkheden en anderzijds van de soort en 

de hoeveelheid prikkels uit de omgeving. Bovendien hebben factoren als motivatie en de manier waarop we tegen 

leren aankijken invloed op het rendement van het leerproces.

2.5.  Leren binnen een schoolse organisatie

Wanneer we het in deze visietekst over leren hebben, bedoelen we vrijwel altijd het systematisch leren binnen een 

schoolse organisatie. In al haar activiteiten heeft een schoolse organisatie een sterke invloed op het leerrendement.

Ter verduidelijking verwijzen we naar het schema waarin professor Martin Valcke (Universiteit Gent) de variabelen 

situeert die een rol spelen bij schoolse leerprocessen.

1 Met het begrip ‘gedragsmogelijkheid’ bedoelen we zowel wat in het uiterlijk waarneembare gedrag van de lerende merkbaar is als wat in de mentale 
processen kan geactiveerd worden.
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In het schema1 staat de organisatiedimensie expliciet afzonderlijk aangeduid. Organisatieaspecten kunnen immers 

bepalend zijn voor de invulling van en het samenspel tussen processen en variabelen bij het didactisch handelen en de 

leeractiviteiten. Herkenbare voorbeelden hiervan zijn:

- de grootte van de instructiegroepen;

- de beschikbare tijd;

- het lessenrooster;

- het aantal vakleerkrachten of specialisten;

- het al dan niet beschikken over een open leerplek, bibliotheek of zelfstudiehoek;

- de toegankelijkheid van de infrastructuur (tijd, fysiek …);

- de grootte van de infrastructuur;

- …

2.6.  Leren binnen een waardeonderwijs

Onderwijs heeft als belangrijke doelstelling jongeren voor te bereiden op een zelfstandig leven in de maatschappij. 

Onderwijs heeft met andere woorden een belangrijke socialiserende functie. Die functie heeft in de loop van de tijd 

almaar aan belang gewonnen. De tijd waarin het ‘gezin’ als primaire en allesbepalende socialisator van jongeren fun-

geerde, is allang voorbij. De school - lange tijd de secundaire socialisator - krijgt sinds geruime tijd een belangrijke rol 

in het socialiseren van de leden van de samenleving. Scholen nemen steeds meer (bepaalde) socialiserende taken van 

het gezin over. Vandaag leeft er bij heel wat ouders (maar ook bij scholen, bij leraren) een opvoedingsonzekerheid. Zij 

worden geconfronteerd met diverse, soms ver uiteenlopende opvoedingswaarden, terwijl ideologische ijkpunten meer 

1 VALCKE, M., Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten, Academia 
Press, Gent, 2007, p. 18.
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en meer wegvallen en de arbeidsverdeling van de beide ouders soms grondig veranderd is. Dat schept toenemende 

verwachtingen ten aanzien van het onderwijs, terwijl een tertiaire socialisator steeds nadrukkelijker in beeld komt: de 

(nieuwe) media, e-games, sociaalnetwerksites … vormen beslist geduchte concurrenten voor het gezin en de school 

als waardeoverbrengers.

De samenleving verwacht veel van de school als instituut van onderwijs en vorming. Bij de verbreding van hun op-

voedingstaken zullen scholen een solide visie moeten uitdragen over opvoeden over het algemeen en over leren en 

ontwikkelen in het bijzonder. Scholen zullen, vanuit een bewust gekozen mens- en maatschappijbeeld, keuzes moeten 

maken en aangeven welke waarden zij belangrijk vinden. Welke school willen onderwijsinstellingen van het GO! zijn 

binnen een waardeonderwijs in deze tijd?1

Scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hebben daarbij het pedagogisch project van het 

GO! als baken. Onze scholen en ouders zijn partners in het realiseren van dit project.

1 Verwijzen naar de GO! tekst over opvoeden (september 2012)
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Scholen moeten contextgebonden hun decretale opdracht invullen om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Daarbij 

zullen ze keuzes moeten maken. De keuzes liggen vervat in de antwoorden die de scholen formuleren op de volgende 

vragen:

1. Wie kan leren in het GO!?

2. Wanneer leren we in het GO!?

3. Wat leren we in het GO!?

4. Hoe leren we in het GO!?

5. Waartoe leren we in het GO!?

6. Waar leren we in het GO!?

Die vragen moeten scholen zich stellen met het oog op het nastreven van de vooropgestelde doelstellingen binnen 

een waardepedagogiek. 

Het GO! zal onderwijsinstellingen ondersteunen bij het zoeken naar kwaliteitsvolle antwoorden op die vragen, 

opdat elke onderwijsinstelling zou uitgroeien tot een uitmuntende instelling met schitterende resultaten voor elke 

leerling, op het gebied van studieresultaten (output), schoolloopbaan en tevredenheid (outcomes).

3.1.  Wie kan leren in het GO!?

Het GO! als onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap geeft onderwijs aan alle leerlingen zonder onderscheid te maken 

op basis van sociaaleconomische afkomst, levensbeschouwing, basis- en startcompetenties of seksuele geaardheid. 

Het is de maatschappelijke opdracht van het GO! om alle lerenden binnen onze samenleving de beste kansen op 

ontplooiing te geven, opdat ze in verdere opleidingsvormen, op de arbeidsmarkt en in hun persoonlijk en maatschap-

pelijk leven als harmonisch ontwikkelde persoonlijkheden zouden kunnen deelnemen aan alles wat de samenleving 

te bieden heeft.

Bij het beantwoorden van de vraag ‘Wie kan leren in het GO!?’ zullen scholen rekening moeten houden met de vol-

gende elementen:

- Waar staan wij voor? Waar willen wij voor gaan: willen wij een heterogene of een homogene samenstelling 

van onze school? En van of onze klassen?

- Wat voor school willen we zijn: een ontvangende of een selecterende school?
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3.1.1. De GO! scholen en de sociale mix

Het GO! streeft een sociale mix na.1

Dat  betekent dat wij streven naar een harmonische verhouding tussen lerenden met verschillende achter-

gronden, zowel sociaal (kansarm of kansrijk) als etnisch als cultureel. Al deze lerenden lopen samen school, 

in een onderlinge verhouding die zo veel mogelijk een afspiegeling vormt van de samenleving waarin de 

school is ingebed.

Voor een basisschool betekent die inbedding dat ze zich richt op de buurt. De inbedding van een secundaire 

school gaat veel breder: de gemeente, de stad, de regio of zelfs heel Vlaanderen. Toegepast op het net geeft 

de sociale mix een perfecte doorsnede van de gehele samenleving.

Een sociaal gemixte school biedt een toegevoegde waarde voor de pedagogische ontwikkeling van elke indivi-

duele leerling (Verhaeghe, 2009). Een goede sociale mix in onze scholen maakt het bovendien makkelijker om 

leerlingen de interculturele competenties bij te brengen die hen leren om te gaan met de diversiteit in onze sa-

menleving. Het PPGO! is het ideale instrument om leerlingen daarop voor te bereiden. Het GO! denkt en werkt 

rond diversiteit vanuit het grondprincipe van het actief pluralisme. Het vult het begrip ‘neutraliteit’ in als het 

zich openstellen voor diverse verschillende meningen en zienswijzen. Die verschillende meningen en zienswijzen 

moeten echter binnen de school te vinden (kunnen) zijn en daarvoor is een werkbare sociale mix onontbeerlijk. 

Die sociale mix en het actief pluralisme zorgen ervoor dat we onze leerlingen ook kunnen voorbereiden op de 

vele aspecten van een democratische samenleving (werk, relatie, wonen, verenigingen, andere contacten …) in 

een wereld die steeds verder globaliseert en daardoor mensen bij elkaar brengt.  

Democratie veronderstelt respect en openheid voor alle identiteitskenmerken. Maar een democratisch model 

daagt ook iedereen uit om die intellectuele en morele waarden te verlaten die haaks staan op de idealen van 

vrijheid, gelijkheid en het blijvend onderzoek naar waarheid en welzijn. Om dat binnen onze GO! scholen te 

kunnen realiseren is het van kapitaal belang dat al onze participanten in contact komen met mensen met iden-

titeitskenmerken (socio-economisch, (sociaal-)cultureel, religieus, seksueel, talig) die anders zijn dan de hunne. 

Dat impliceert ook dat we die diversiteit benaderen vanuit het principe van gelijkwaardigheid. Actief pluralisme 

en democratie liggen daarom in elkaars verlengde: het ene kan niet zonder het andere en beide halen voordeel 

uit de sociale mix die de pedagogische kwaliteit van onze scholen versterkt.

Het streven naar een sociale mix moet zich op verschillende bevoegdheidniveaus en op verschillende manieren 

manifesteren. Om naar een werkbaar model van een sociale mix te evolueren, hebben we een overheid nodig 

die een kader creëert dat een sociale mix mogelijk maakt en positief stimuleert. We pleiten daarbij, gesteund 

door wetenschappelijk onderzoek, voor een comprehensieve organisatie van het secundair onderwijs, waar de 

selectie van leerlingen zo laat mogelijk plaatsvindt. We zijn er ons daarbij van bewust dat dit het gevolg is van 

een doordachte keuze, gebaseerd op een duidelijk mens- en maatschappijbeeld dat leidt naar een gelijkekan-

senonderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek is geen eenduidig antwoord te vinden op de vraag: is het nu via 

3| Zoeken naar kwaliteitsvol onderwijs: antwoorden op vragen

1 Gebaseerd op de visietekst GO! over de sociale mix.
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early tracking of veeleer via een comprehensieve benadering dat de beste vormingsresultaten worden behaald? 

We sluiten ons daarom hoofdzakelijk aan bij sociologisch onderzoek dat het best de missie van het GO! on-

derbouwt: onderwijs van en door de Vlaamse Gemeenschap voor alle kinderen. Daarbij zijn het niet enkel de 

cognitieve vaardigheden die worden gevormd maar ook de andere dimensies van het menselijk handelen, niet 

het minst het leren omgaan met en zich realiseren in een wereld gekenmerkt door diversiteit en flexibele inzet-

baarheid van talenten. Mogelijke nadelen van een comprehensieve benadering moeten we daarbij onderkennen 

en er gepast mee omgaan.

3.1.2. Homogeniteit versus heterogeniteit bij de school- en klaspopulaties

Op basis van zijn pedagogisch project en gesteund door wetenschappelijk onderzoek, streeft het GO! naar 

heterogeniteit binnen zijn scholen, omdat dit bijdraagt tot de ontwikkeling van harmonische persoonlijkhe-

den. Het leren van elkaar, het aanvaarden en kunnen omgaan met verschillen, maar vooral het positief effect 

op het academisch zelfbeeld1 en het welbevinden van de leerlingen zijn daarbij prioritaire doelstellingen. Een 

belangrijke randvoorwaarde daarbij is echter dat elke school en elke leerkracht gedifferentieerd de lat hoog 

legt voor elke leerling en dat ook duidelijk communiceert.

Wij pleiten voor heterogeniteit, maar waar het zinvol is, kan binnen een heterogene klassamenstelling ho-

mogeen en gedifferentieerd worden gewerkt. Het uiteindelijke doel is dat de lat voor alle lerenden hoog ligt, 

opdat zij:

a) al hun mogelijkheden kunnen actualiseren;

b) daarbij welbevinden en vertrouwen ondervinden.

De beide elementen vormen de basis voor een verdere succesvolle leerontwikkeling en een perspectiefvol 

persoonlijk leven.

GO! scholen kiezen er bewust voor maximaal gebruik te maken van heterogeniteit in het groeperen van klassen. 

Het GO! heeft de discussie mee gevoerd over het vraagstuk van de klassamenstelling volgens prestatieniveau. 

Daarbij kunnen we ons twee vragen stellen:

- Kiezen we het best voor klassen die gelijksoortig zijn qua algemeen prestatieniveau (homogene klassen) 

of juist voor klassen waarin cognitief sterk en zwak presterende leerlingen samen zitten (heterogene 

klassen)? 

- In hoeverre bepalen keuzes op basis van de niveausamenstelling van klassen de onderwijsleerprocessen, 

de leerprestaties en het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen? 

Voor ouders, schooldirecteurs en leerkrachten zijn dat belangrijke vragen, niet alleen omdat het gaat om een 

beïnvloedbare variabele bij leerprocessen, maar ook omdat de vraag naar goed onderwijs in het geding is. 

3| Zoeken naar kwaliteitsvol onderwijs: antwoorden op vragen

1 Academisch zelfbeeld: het beeld dat het kind van zichzelf vormt als leerling.
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In homogene klassen lijkt het ‘eenvoudiger’ om aan te sluiten bij de specifieke interesses en behoeften van de 

klasgroep. Bij een heterogene klasgroep is exclusief frontaal, klassikaal onderwijs daarentegen minder aangewe-

zen. In dat soort klassen moet daarom binnenklasdifferentiatie plaatsvinden.

Het GO! gaat ervan uit dat bij iedere evaluatie, ook bij niveaubepaling (tracking) onvermijdelijk fouten worden 

gemaakt, wat een sterk tegenargument is voor het kiezen voor homogene groepen. Bij niveaubepaling kunnen 

twee soorten fouten worden gemaakt: de ‘overadviezen,’ die leerlingen ten onrechte in hogere niveaus plaatsen, 

en de ‘onderadviezen’, die leerlingen een lager niveau toekennen dan ze werkelijk hebben. Vooral het te laag en 

vroegtijdig inschatten van leerlingen baart ons zorgen. Het bewijs voor dergelijke gemaakte fouten in niveaube-

paling is onder meer geleverd door het PISA-onderzoek.2

Bij het beantwoorden van de bovengenoemde vragen is het van groot belang dat scholen goed nadenken 

over de doelen die ze willen bereiken (bijvoorbeeld gunstige leerprestaties op korte termijn versus een gunstig 

academisch zelfbeeld) vooraleer ze de klasindeling maken. In het GO! kiezen we bewust voor leerresultaten in 

combinatie met welbevinden en een gunstig academisch zelfbeeld in het licht van de toekomstige ontplooiing 

van elke lerende.

Uit onderzoeksliteratuur blijkt dat de effecten van groeperingsvormen op leerlingresultaten betrekkelijk klein 

zijn in verhouding tot de effecten van individuele leerlingkenmerken. De persoonlijke achtergrond van de leer-

lingen (intelligentie, geslacht, sociaal milieu, etniciteit en leeftijd) maakt nog altijd het grootste verschil voor 

hun schools presteren, schools welbevinden en academisch zelfbeeld. Het plaatsen van ‘zwak presterende’ leer-

lingen in een heterogeen samengestelde klas zal van hen nooit ‘top’-presteerders maken, maar is een belangrijke 

voorwaarde om verbeteringen van hun  leerresultaten en welbevinden te bewerkstelligen.

3.1.3. Ontvangende scholen versus selecterende scholen: aansluiting of uitsluiting?

Het GO! beschouwt de leerprocessen, waarvan evalueren een wezenlijk onderdeel uitmaakt, niet als een selec-

tiemiddel en hoedt er zich voor evaluatie als een uitsluitingsmechanisme te gebruiken. Het GO! wil  bovendien 

uitdagende doelen  formuleren voor alle leerlingen, met de blik op hun intellectuele oriëntatie en interesse: 

abstract-theoretisch, praktisch-technisch of sociaal en ethisch-esthe¬tisch.

Toch zijn GO! scholen niet uitsluitend ontvangende scholen, maar ook scholen die verantwoord en onderbouwd 

leerlingen oriënteren. Al wie bij ons wil leren, kan leren. Omdat we de lat voor alle leerlingen volgens hun moge-

lijkheden en inzet hoog leggen, krijgen zij kansen om uit de gemaakte fouten en vastgestelde tekorten te leren. 

Fouten en tekorten zijn geen aanleiding om leerlingen weg te selecteren. GO! scholen zullen zich - helemaal 

conform het pedagogisch project van het GO! - blijvend inzetten om verdoken selectiemechanismen uit het 

pedagogisch project te bannen. Wij gaan ervan uit dat onderwijs een aansluitingsmechanisme is voor alle 

leden van de samenleving, geen uitsluitingsmechanisme.

3| Zoeken naar kwaliteitsvol onderwijs: antwoorden op vragen

2 Uit grootschalig onderzoek naar niveaugroeperingspraktijken in diverse Europese landen is gebleken dat leerlingen met dezelfde toetsprestaties vaak 
in heel verschillende niveauklassen zitten.
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GO! scholen gaan op basis van hun pedagogisch project een lange weg van leerbegeleiding voor wie zich 

inspant om een constructieve lerende te zijn. Elke school zal in het licht daarvan een beleid rond de school-

loopbaanontwikkeling van haar lerenden voeren. Het leerkrachtenteam en het CLB, maar ook de leerlingen en 

hun ouders, spelen daarin een rol. Daarbij worden – naast de lerarenteams en het CLB – ook de leerlingen en 

de ouders betrokken. 

3.2.  Wanneer leren we in het GO!?

Eigenlijk zijn alle ervaringen die we opdoen leermomenten, ook buiten de schooltijd.

Wanneer we het hier over leren hebben, gaat het zoals gezegd over het systematisch leren in daartoe opgezette 

structuren. Het GO! organiseert onderwijs op basis van zijn pedagogisch project. Dat doen we niet enkel voor het 

leerplichtonderwijs,. We kiezen er bewust voor om in het beleid en de organisatie ook de voorschoolse opvang als een 

belangrijk socialisatiemechanisme te erkennen. 

Bovendien beschouwen we het volwassenenonderwijs als een belangrijk instrument in de realisatie van onze visie.

3.2.1. Kinderopvang voor baby’s en kleuters1

Hoewel het niet tot het leerplichtonderwijs behoort, neemt dit segment van de levenslange vorming een be-

langrijke plaats in binnen het GO!.

Kinderopvang heeft naast een economische en een sociale ook een pedagogische functie. We zijn van mening 

dat het vroegtijdig kwaliteitsvol stimuleren van het jonge kind een belangrijke opstap betekent voor het basis-

onderwijs.

Vooral in de grote steden bestaat er een grote nood aan kwaliteitsvolle kinderopvang voor baby’s en kleuters. 

Dat motiveert het GO! om scholengroepen en scholen te ondersteunen bij de organisatie van een voldoende 

gespreid aanbod.

Maar een voldoende gespreid aanbod van kinderopvang voor baby’s en kleuters op zich is niet genoeg. Er zijn 

ook voldoende inspanningen vereist om de toegankelijkheid voor kansengroepen te verhogen. Het GO! spant 

zich in om zowel laagdrempeligheid als kwaliteit te realiseren in de kinderopvang voor baby’s en kleuters.

Onderwijs en welzijn (begeleiding en normering vanuit Kind en Gezin) zullen daarom visieontwikkeling, aanpak 

en initiatieven in kinderopvang en basisscholen steeds meer op elkaar moeten afstemmen. Onder andere de 

aanpak van .taalachterstanden en taalstimulering vergen een integrale visie. De gezamenlijke doelstelling van 

alle initiatieven en opgezette activiteiten moet wel zijn dat een steeds groter aantal kinderen met optimale 

slaagkansen het onderwijs kan aanvatten.

3| Zoeken naar kwaliteitsvol onderwijs: antwoorden op vragen
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3.2.2. Volwassenenonderwijs

Wie vlot mee wil kunnen in deze snel veranderende kennissamenleving moet een leven lang en levensbreed 

leren, want dit stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie, het bevordert de 

sociale cohesie en draagt bij tot een sterke en meer kwalitatieve economische groei.

Via zijn centra realiseert het volwassenenonderwijs drie belangrijke functies:

- Het leidt tot kwalificatie.

- Het biedt een tweede (onderwijs)kans.

- Het geeft een brede algemene vorming.

Binnen die duidelijke bakens krijgen de opleidingen vorm. Het volwassenenonderwijs van het GO! wil er via 

een regionaal behoeftedekkend aanbod voor zorgen dat iedereen vlot in de eigen regio de opleiding vindt die 

hij of zij zoekt.

Binnen de opleidingen kunnen we een onderscheid maken tussen:

- opleidingen secundair volwassenenonderwijs die tot een attest, (deel)certificaat of diploma leiden;

- opleidingen moderne vreemde talen en NT2, een groot aantal diplomagerichte opleidingen – het vroe-

gere tweedekansonderwijs, een aantal ‘unieke’ beroepsgerichte opleidingen, een aantal opleidingen 

huishoudelijk onderwijs …;

- opleidingen hoger beroepsonderwijs die tot een graduaatsdiploma leiden;

- de specifieke lerarenopleiding voor mensen met een diploma secundair onderwijs of een diploma hoger 

onderwijs.

Het volwassenenonderwijs staat voor heel wat uitdagingen opdat tegen 2020 15% van de bevolking op be-

roepsactieve leeftijd aan een leven lang leren zou deelnemen (Pact van Vilvoorde). Dat percentage halen we nu 

niet; Vlaanderen scoort niet beter dan de middelmaat in Europa. Bovendien gaan er achter de globale oplei-

dingsdeelname verscheidene ongelijkheden schuil. Zo nemen vrouwen, ouderen, laaggeschoolden en niet-be-

roepsactieven minder deel aan opleidingsactiviteiten.

De volgende engagementen neemt  het GO! op:

• de flexibiliteit verhogen: via modulaire opleidingen, naast normtrajecten (gewone opleidingsprofielen), 

via verkorte trajecten voor snel lerenden en verlengde trajecten voor traag lerenden, door organisatie 

van de lessen overdag, ’s avonds en op zaterdag, via verschillende instapdata, door de combinatie van 

contactonderwijs en afstandonderwijs mogelijk te maken, via contractonderwijs, via duale trajecten …;

• de deelname van bepaalde kansengroepen verhogen;

• een haalbaar traject op maat waarborgen, opdat zoveel mogelijk lerenden de opleiding kunnen afron-

den,via goede intake en oriëntatie;

• de samenwerking met de arbeidsmarkt en met de VDAB en Syntra verbeteren: de opleidingen laten 

valideren door de sector opdat de kwalificatiegerichte opleidingen ook arbeidsmarktrelevant zouden zijn;

• een samenwerking met het hoger onderwijs realiseren.

3| Zoeken naar kwaliteitsvol onderwijs: antwoorden op vragen
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3.2.3. Inzetbaarheid van eerder verworven competenties en eerder verworven kennis

Een aantal mondiale evoluties (onder andere de globalisering en diverse migratiebewegingen) confronteert 

ons ook binnen het GO! steeds meer met de internationalisering van het onderwijs. Een van de consequenties 

van die internationalisering, waarover we binnen het onderwijs reeds geruime tijd debatteren, is de plaats van 

eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven kwalificaties (EVK) in de onderwijsloopbaan. Het 

gaat dan zowel over nieuwe Vlamingen als over de lerenden die elders dan in het systematisch onderwijsaanbod 

aantoonbaar competenties hebben verworven. 

Het GO! wil in dit debat zijn verantwoordelijkheid nemen omdat wij onzes inziens inburgering en sociale 

mobiliteit het best kunnen bevorderen door EVC en EVK in te zetten in de onderwijsloopbaan. Het kan ook 

een dam werpen tegen de toenemende ongekwalificeerde uitstroom. 

In het licht daarvan menen we dat kwalificaties behaald in een andere sector dan het onderwijs mee moeten 

worden opgenomen in het competentieportfolio van de lerenden.

We zijn ons ervan bewust dat de consequente introductie van EVC-praktijken een aantal veranderingen met 

zich meebrengt voor de organisatie van het onderwijs. We menen, mede op basis van het VLOR-advies over 

projecten op het vlak van EVC in het onderwijs1, dat curricula een sterkere competentiegerichte invulling (zie 

infra) moeten krijgen. Stages en vormen van duaal leren zullen een andere betekenis krijgen door een betere 

integratie van competenties verworven op de werkvloer.

3.2.4. Optimaal gebruik van de lestijden en zelfstudie

De regelgever heeft minimumlestijden opgesteld voor het leerplichtonderwijs en voor het volwassenenonder-

wijs.

Eigenlijk zou al het schoolse leren binnen die tijdslimiet moeten kunnen plaatsvinden, maar de ervaring leert 

dat dat vaak niet gebeurt. Daarvoor kunnen we de volgende redenen aanhalen:

- de toenemende maatschappelijke druk om meer inhouden te realiseren dan aangegeven in de leerplan-

nen;

- nieuwe evoluties op het wetenschappelijke, socio-politieke en artistieke vlak die op het onderwijs afko-

men;

- steeds meer maatschappelijke problemen waaraan de school ‘iets moet doen.’

3| Zoeken naar kwaliteitsvol onderwijs: antwoorden op vragen

1 Advies over projecten op het vlak van EVC in het onderwijs, VLOR, 21 mei 2002.
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Onderwijsinstellingen (en onderwijsoverheden) zullen een voldoende sterk responsief vermogen moeten 

ontwikkelen om aan de druk te weerstaan. Het GO! zal zijn verantwoordelijkheid opnemen om binnen zijn 

bevoegdheid die maatschappelijke discussie te voeren.

Het maatschappelijk debat gaat ook voor een deel over het behoud van inhouden die er vroeger toe deden 

en die het hardnekkige referentiekader blijven uitmaken van zowel heel wat leraren als ouders (de canon). Die 

discussie verloopt vaak heel emotioneel. Scholen zullen er een zware opgave aan hebben om een evenwicht te 

vinden tussen voortdurend vernieuwen en behouden wat vroeger belangrijk was.

Onderwijsinstellingen zullen binnen hun kwaliteitszorg en beleidvoerend vermogen de leerplandoelstellin-

gen moeten lezen met de blik op leerlingkenmerken. De verwachtingen van vervolgonderwijs en arbeids-

markt spelen daarbij een belangrijke rol, naast de persoonlijke vormingsdoelen van de lerende om zich in de 

samenleving als gelukkige burger te kunnen ontplooien.

Bovendien zullen we er rekening mee moeten houden dat kennis een steeds snellere halveringswaarde heeft. 

Dat vraagt professionalisering van het personeel, zowel schoolintern als -extern. 

De Pedagogische begeleidingsdienst zal daartoe - in samenspraak met het onderwijsveld van het GO! - blij-

vend initiatieven nemen om de leerinhouden op een verantwoorde wijze te .actualiseren. 

De schooltijd komt op een aantal manieren steeds meer onder druk:

- Er is de tendens om lerenden minder op school te houden (vermindering van de uren in de lessentabel-

len, al dan niet door besparingsmaatregelen).

- Scholen gebruiken het maximaal aantal dagen voor evaluatie op het einde van het schooljaar.

- Het “’luxeverzuim”’ bij het begin van vakantieperiodes geraakt steeds meer ingeburgerd.

In het kader van hun gelijkekansenbeleid mogen scholen de schooltijd niet inkorten, wel integendeel. School-

tijd is een combinatie van leren in klas- of werkplaatsverband, inoefentijd en opzoektijd. Maar schooltijd be-

helst ook de culturele en sportieve activiteiten die de school als brede school mogelijk maakt om maximale 

ontdekkings- en ontwikkelkansen te bieden (zie infra: een brede school).

Het GO! streeft naar optimalisering van de leertijd. Het gaat niet op dat lerenden na een lange instructietijd 

nog eens een lange evaluatietijd moeten afwachten om een zicht te krijgen op hun leerrendement. Het GO! 

zal zijn instellingen ondersteunen om instructie en evaluatie beter in elkaar te laten passen. Daarnaast willen 

wij vormen van luxeverzuim en normvervaging rond het effectief gebruik van de onderwijstijd tegengaan. 

Schooltijd moet opnieuw respectvol ingevuld en maatschappelijk gewaardeerd worden.1

3| Zoeken naar kwaliteitsvol onderwijs: antwoorden op vragen
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- Er is het toenemende belang dat ook wij hechten aan meer constructivistische onderwijsleerstrategie-

en. Die geven aanleiding tot methodieken waarbij lerenden al dan niet in groep op zoek gaan naar de 

inhouden en de verworven informatie tot kennis construeren. Dat vergt meer tijdsinvestering dan de 

klassikaal geleide instructiemethodieken.

• We ondersteunen onze scholen, die binnen een kwaliteitszorg ijveren voor een optimaal gebruik van 

de lestijden. Dat kan onder meer door naargelang de leerinhouden, de gehanteerde methodiek en de 

leerlingenkenmerken veeleer blokuren dan gesplitste lesuren in de lessentabellen in te schakelen.

• Het streven naar een maximum- in plaats van een minimumlesrooster, daar waar het kan (lestijden-

pakketten).  Vooral leerlingen uit kansarme contexten hebben baat bij een langere schoolleertijd. 

• Om die reden pleiten we er ook voor om de mogelijkheden van voor-, tussen- en naschoolse studie-

opvang maximaal in de scholen in te voeren. Dit in het kader van een schoolbeleid dat kansengelijk-

heid als visie wil uitwerken.

3.2.5. Wat met huistaken en thuisstudie?

Het maximaal aanwenden van de lesuren in klas- en schoolverband sluit volgens ons niet uit dat leerlingen via 

huisopdrachten nuttige leermomenten kunnen doormaken. Scholen moeten ter zake een gedragen en verant-

woord huiswerkbeleid voeren. In het kader van leerlingenkenmerken hebben huistaken en thuisstudie beslist 

een nut, op voorwaarde dat ze aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

- Wat leerlingen op school geleerd hebben, kan via huistaken betekenis krijgen in de eigen leefcontext. 

Het herkennen van die betekenis zorgt voor het vastleggen van de leerinhouden.

- Leerlingen krijgen via huistaken gedifferentieerde en gedoseerde uitdagingen of remediëring.

- Huistaken kunnen een verbinding leggen met het opvoedkundig milieu waarin het kind opgroeit.

- Voor het secundair onderwijs is verdieping van de inhouden en de versterking van het beheersingsni-

veau een bijkomende doelstelling.

Een sterk en gedragen huiswerkbeleid op schoolniveau komt tot stand door samenwerking tussen leraren, ou-

ders, leerlingen en eventueel externen. 

Bij de ontwikkeling van dat schoolspecifiek huiswerkbeleid nemen we voor het basisonderwijs de volgende de 

principes in acht, die ook voor het secundair onderwijs als leidraad voor een huiswerkbeleid kunnen gelden:

- Het kind staat centraal: huiswerk moet in alle omstandigheden zinvol zijn voor het kind.

- Het huiswerkbeleid is een verhaal van het hele team.

- Inspraak van ouders en eventueel kinderen is aangewezen.

- Leraren moeten rekening houden met de verschillen in omstandigheden waarin kinderen thuis aan 

taken kunnen werken.

- Kinderen moeten voldoende tijd hebben om te ontspannen en aan naschoolse activiteiten deel te 

nemen (sport, cultuur …).

- Huiswerk dient niet om extra schooltijd in te bouwen: het moet kindspecifiek en relevant zijn.

- Huiswerk is er voor de kinderen, niet voor de ouders.

3| Zoeken naar kwaliteitsvol onderwijs: antwoorden op vragen
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3.3.  Wat leren we in het GO!?

3.3.1. Van referentiekaders en eindtermen en evaluatie …

Alle instellingen van het leerplichtonderwijs in Vlaanderen hebben als opdracht de door het Vlaams Parlement 

goedgekeurde eindtermen1 te realiseren. Daar waar (alsnog) geen eindtermen zijn opgesteld, bestaan er re-

ferentiekaders waarop het curriculum gebaseerd moet worden. De onderwijsinspectie toetst de leerplannen 

af aan de eindtermen en de beschikbare referentiekaders. Wanneer de onderwijsinstellingen de goedgekeurde 

leerplandoelstellingen op een kwaliteitsvolle manier halen, krijgen ze van de overheid het recht om civielrech-

telijke attesten uit te reiken en worden ze verder gefinancierd.

Ook de instellingen van het niet-leerplichtonderwijs werken met referentiekaders en leerplannen. De centra 

voor volwassenenonderwijs (CVO’s) werken met opleidingsprofielen, basiscompetenties en/of eindtermen, die 

op hun beurt worden vertaald naar leerplannen. De instellingen deeltijds kunstonderwijs (dko) werken met 

goedgekeurde minimumleerplannen of met leerplannen die op die minimumleerplannen gebaseerd zijn.

Eindtermen zijn maatschappelijke minima waaraan een onderwijsinstelling moet voldoen. Het GO! onderwijs 

van de Vlaamse Gemeenschap wil de lat hoog leggen voor alle lerenden binnen zijn instellingen. De leerplan-

nen die het GO! heeft opgesteld, zijn dan ook kaders waarmee de achthonderd onderwijsinstellingen van het 

net aan de slag gaan om lerenden maximale leerwinst te bezorgen, rekening houdend met de schoolcontext en 

de leerlingenkenmerken.

Daarbij kunnen de scholen rekenen op de ondersteuning van de Pedagogische begeleidingsdienst (PBD) voor 

begeleiding en nascholing. Samen zoeken we naar de optimale realisatie van de leerplannen, waarbij we hoge 

standaarden hanteren.

Het al dan niet halen van de door de minister goedgekeurde leerplandoelstellingen geldt als basis voor de 

eindbeslissing over de leerlingen. Eigen doelstellingen (uitbreidingsdoelstel¬lingen) kunnen bij het advies en 

de oriëntering worden meegenomen. De school doet de lectuur van de leerplandoelstellingen op basis van de 

leerlin¬gen- of cursistenkenmerken. Rekening houdend met deze kenmerken bepaalt de school haar curriculum 

(cf. decreet betreffende de eindtermen).

De school doet al het mogelijke opdat alle leerlingen minimaal de leerplandoel-stellingen bereiken. Leerbege-

leiding maakt intrinsiek deel uit van elk onderwijsleerproces. Leerbegeleiding is niet iets dat de school overlaat 

aan een ‘cel leerlingenbegeleiding’.

3| Zoeken naar kwaliteitsvol onderwijs: antwoorden op vragen
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19

Bij eindbeslissingen doet de school een uitspraak over het geheel van de vorming. Daarbij laat ze zich vooral 

leiden door de leerlingenresultaten die betrekking hebben op de doelen van wat wij het ‘kerncurriculum’ 

noemen: 

• in het basisonderwijs: de leerplandoelstellingen uit de leergebieden;

• in het secundair onderwijs: de leerplandoelstellingen uit de vakken van de basisvorming, de basisoptie 

of het beroepenveld (eerste graad) en uit het specifieke gedeelte (tweede en derde graad);

• in het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs: de leerplandoelstellingen uit de opleiding.

De evaluaties van de eigen doelen van de school (bijvoorbeeld het complementaire gedeelte in het secundair 

onderwijs) kunnen een belangrijke rol spelen bij zowel de differentiatie tussen leerlingen (uitmuntende leerlin-

gen kunnen excelleren) als bij de motivering van het advies bij de behaalde attesten.

De aangehaalde invalshoeken sluiten aan bij de missie van het GO! zoals opge-nomen in het pedagogisch pro-

ject van het GO!, waarbij gelijke kansen voor iedereen een sleutelbegrip is.

3.3.2. “… over competentiegericht leren…

Zoals gezegd in 3.1 wordt wat moet geleerd worden omgezet in leer(plan)doelen. Dat is het belangrijkste richt-

snoer voor zowel de keuze van de leerinhouden als het te verwachten beheersingsniveau (niveau van het weten 

of veeleer inzien of toepassen). 

Leraren maken een onderscheid tussen leerdoelen en leerinhouden of leerstof.

- Leerdoelen

 In leerplannen en in lesvoorbereidingen gaan we uit van leerdoelen.

 Een leerdoel bevat een concreet, observeerbaar en na te streven gedrag. Een operationeel leerdoel geeft 

aan welk gedrag men van de lerende verwacht en op welke inhoudscategorie dat gedrag betrekking zal 

hebben.

  De leerlingen passen de regel van drie toe bij de percentberekening.

 Bovendien verwijst een operationeel leerdoel naar een inhoudscategorie.

  De leerlingen passen de regel van drie toe bij de percentberekening

- Leerinhouden of leerstof

 De leerinhoud of leerstof bestaat uit de concrete selectie van informatie die de leraren in hun leeracti-

viteiten gebruiken. Er is een duidelijke relatie tussen de leerstof en de inhoudscategorie van het leerdoel, 

maar die vallen niet noodzakelijk samen. 

  Voor het bespreken van de relatie tussen reliëf en klimaat kan bijvoorbeeld sterk verschillende leerstof 

gebruikt worden: onder meer kaartmateriaal uit Centraal-Afrika, de inhoud van een website van de NASA, 

het weerbericht voor Limburg en een atlas, het weerbericht in de ochtendkrant – belangrijk is hier niet 

zozeer dat ze het weerbericht kennen, maar dat ze de relatie tussen reliëf en klimaat kunnen bespreken.
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Steeds meer formuleren we leerdoelen als competenties. Daarmee spelen we in op de trend die – vanuit Euro-

pa gestuurd – opleidingsniveaus aan een referentiekader koppelt (European Qualification Framework of EQF). 

Een competentie wordt dan omschreven als:

de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen op een geïntegreerde wijze aan te wenden 

voor maatschappelijke activiteiten (persoonlijk leven, leren, werken…)

In de beschrijving van een competentie zal verwezen worden naar:

• de context waarin de competentie van toepassing is;

• de verantwoordelijkheid die de lerende draagt bij het aanwenden van de competentie en de bereid-

heid om daar rekenschap voor af te leggen;

• de mate van autonomie: de mogelijkheid zelf beslissingen te nemen.

We zijn ons ervan bewust dat het beschrijven van leerdoelen in competenties duidelijk uit te werken en te eva-

lueren is als het gaat om praktische vaardigheden. Maar ook in algemeen vormende vakken zullen - daar waar 

mogelijk - leerplannen in de toekomst in termen van competenties worden opgesteld. Waar onderwijsleerpro-

cessen het best vanuit gefractioneerde leerdoelen worden opgebouwd, zal dat zo blijven.

In het licht daarvan formuleren wij onze uitgangspunten in de discussie over het spanningsveld tussen ken-

nisonderwijs versus vaardighedenonderwijs: 

-  Elke lerende heeft kennis nodig om bekwaam te zijn in bepaalde vaardigheden.

-  Daarnaast heeft hij ook de gepaste attitudes nodig om die vaardigheden op een correcte en verant-

woorde manier toe te passen.

Als onderwijs competentiegericht is, zullen lerenden steeds meer competentiegericht leren. Ons onderwijs 

moet jongeren namelijk voorbereiden op de complexe situaties waarin ze later terechtkomen, zowel in hun 

persoonlijk en maatschappelijk leven als tijdens het werk als bij het leren. 

Onderwijsinstellingen van het GO! zullen lerenden competent maken om de kwaliteit van hun leven en van 

het samenleven met anderen te verbeteren, om te leren en te blijven leren en om aan het werk te gaan en te 

blijven werken. 

3.3.3 … naast educaties…

Het GO! gaat ervan uit dat scholen vanuit de contextgebonden invulling van het PPGO! in hun school-

werkplan actief bezig zijn met de brede vorming van kinderen en jongeren. Daarbij komen allerlei vormen 

van ’educatie’ aan de orde: cultuureducatie, gezondheidseducatie, verkeerseducatie, burgerschapseducatie, 

herinneringseducatie …
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Het aanbod aan educaties is groot en divers.  Scholen zullen er een bewuste keuze uit moeten maken. Het re-

ferentiekader dat geboden wordt door de leergebieden (basisonderwijs) en de vakoverschrijdende eindtermen 

(secundair onderwijs) kan daarbij een baken zijn.

We stellen vast dat de visie op de integratie van maatschappelijke thema’s in het curriculum of de leer-

plannen in het basisonderwijs goed is ingeburgerd. Dat geldt echter niet overal in dezelfde mate voor het 

secundair onderwijs. Het is voor de scholen van het GO! en voor de Pedagogische begeleidingsdienst een 

uitdaging om voldoende horizontale verbindingslussen te leggen tussen de bestaande vakken. Maatschap-

pelijke thema’s zijn geen zaken die ’boven op’ de bestaande vakken komen, maar bieden scholen de kans om 

verschillende vakken te verbinden tot een maatschappelijk relevant geheel.

3.3.4. … tot opvoeding

Wij wezen er al op dat door allerhande maatschappelijke evoluties de school een grotere rol krijgt in de opvoe-

ding van de kinderen. Ouders en scholen stellen als partners in het opvoedingsproces steeds hogere eisen aan 

elkaar bij het nastreven van hun onderwijskundige idealen. Normen en waarden vormen bij die discussie een 

belangrijk uitgangspunt.

3.3.5. En wat met de levensbeschouwelijke vakken?

Het GO! erkent het bestaan van verschillende levensbeschouwingen binnen de schoolse context en ervaart 

het als een opportuniteit om jongeren te vormen voor een samenleving waarin diversiteit voortdurend aan 

de orde is. Diversiteit kan maar gedijen in een open samenleving waarin iedereen de zingeving van de an-

deren kan en wil begrijpen. Daarvoor moet iedereen zijn eigen gedrag en dat van anderen in een historisch, 

cultureel en sociologisch perspectief kunnen plaatsen.

Het GO! erkent vanuit een gelijke-kansen-denken dat vorming, zingeving en levensbeschouwing ook een 

opdracht is van het leerplichtonderwijs. 

Het GO! wil jongeren boven verschillen doen uitstijgen in plaats van die te bestendigen. In het GO! kiezen we 

ervoor om alle jongeren naast en met elkaar te laten opgroeien, los van hun sociale achtergrond, afkomst of 

levensbeschouwelijke principes. Alle leerlingen moeten uitgerust worden met de competenties die ze nodig 

hebben om volwaardig deel uit te maken van onze postmoderne en multiculturele samenleving. 
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Daarom willen wij bij jongeren competenties ontwikkelen om positief-kritisch en constructief met de di-

versiteit in onze maatschappij om te gaan. Dat impliceert ook leren omgaan met verschillende levens-

beschouwingen, wat op zijn beurt kennis over die levensbeschouwingen, openheid, respect, interculturele 

communicatie … vereist. De manier waarop wij onderwijs organiseren moet dat samen zoeken en elkaar 

ontmoeten mogelijk maken. Wij willen inzetten op gemeenschappelijkheid, op wat mensen verbindt, en niet 

op wat hen scheidt.  

3.4.  Hoe leren wij in het GO!?

Als resultaat van hun leren bouwen lerenden kennis op en verwerven zij vaardigheden en attitudes (al dan niet ver-

woord in competenties), zoals de overheid en de school als doel hebben gesteld.

Hoe dat gebeurt, verschilt van periode tot periode en is dus aan evoluties onderhevig. Hoe de belanghebbenden 

(schooldirecties, leraren, ouders, vervolgonderwijs) met de wisselende visies over leren omgaan en hoe ze erover 

oordelen, hangt af van de referentiekaders die ze daarbij hanteren. Het gaat met name over de vraag ‘Wat is goed 

onderwijs?’.

Bij het beantwoorden van die vraag gaan we uit van de invalshoek ‘Hoe wordt er geleerd?’.

3.4.1. Een objectivistisch uitgangspunt versus een constructivistisch uitgangspunt

Over het verwerven van kennis bestaan er verschillende theoretische uitgangspunten.

Volgens de objectivistische visie is kennis een absoluut en objectiveerbaar gegeven, dat buiten het individu 

bestaat dat er letterlijk ‘kennis van neemt’.

De constructivistische visie gaat ervan uit dat een individu zelf kennis opbouwt, op basis van zijn eigen ervaring. 

Voor de objectivistische school verloopt overdracht van kennis via instructiemodellen waarbij een zender (in-

structor) een boodschap (de geobjectiveerde kennis) stuurt naar een ontvanger (de lerende) door gebruik te 

maken van bepaalde kanalen.

Leertheorieën die vanuit de leerpsychologie die instructiemodellen onderbouwen doen dit vanuit de gedrags-

theorie. We herkennen ook vandaag nog de gedragstheoretische invalshoek in een groot aantal instructie-ac-

tiviteiten:

- Het expertmodel staat centraal: de instructeur versus de beginneling.

- Evaluatie gebeurt door na te gaan in hoeverre de verworven kennis (product) overeenstemt met de 

eerst aangeboden informatie.

- Bij evaluatie dienen goede punten als bekrachtigers van gewenst gedrag, terwijl slechte punten een 
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uitdovend effect moeten hebben op het niet-gewenste gedrag.

- De inhoud primeert boven de feitelijke leeractiviteit (het proces).

- … 

De constructivisten gaan ervan uit dat kennis geen objectieve vaste waarde heeft. Zij menen dat de menselijke 

geest door een continue interactie zelf een structuur opbouwt om de wereld te begrijpen. Het opbouwen van 

die structuur is meteen een interpretatie. 

Leertheorieën die vanuit de leerpsychologie die instructiemodellen onderschrijven, bouwen verder op het cog-

nitivisme (naast wat een lerende individueel aan kennis construeert, voegt het constructivisme een sociale 

dimensie toe). Het constructivisme sluit aan bij vragen vanuit de huidige maatschappij naar andere leerstrate-

gieën en andere leervaardigheden dan pakweg vijftig jaar geleden. Alle arbeidssectoren en opleidingen hoger 

onderwijs zoeken naar personeelsleden of lerenden die voldoende zelfstandig met informatie kunnen omgaan, 

die niet absoluut afhankelijk zijn van een instructeur die hen de kennis ‘overdraagt’. In een kennismaatschappij 

blijven we allemaal lerenden die uit het enorme en toegankelijke aanbod van informatie onze kennis moeten 

(leren) construeren. Leren is een levenslange ontwikkelingstaak.

We herkennen de cognitivistische of constructivistische inslag in een groot aantal instructie-activiteiten:  

- Niet alle lerenden moeten op dezelfde manier leren.

- Een leraar hoeft niet per se altijd klassikaal en confronterend les te geven.

- De leraar fungeert veeleer als een coach, tutor, mediator of facilitator binnen leerprocessen.

- Lerenden krijgen, naarmate ze verder evolueren, een steeds groter aandeel in de manier waarop ze 

welke kennis en vaardigheden opbouwen.

- Lerenden ontwikkelen hun begrip van de werkelijkheid in samenwerking met andere lerenden in een 

proces van ‘social negotiation of meaning’ .1

- Lerenden controleren en evalueren tijdens en na een leerproces het verkregen product én het doorlopen 

proces. Indien nodig sturen zij het leerproces bij.

- …

3.4.2. Ons standpunt

We willen en kunnen ons niet opstellen als radicale constructivisten en ontkennen niet dat er een werkelijkheid 

bestaat buiten de beleving van de mens. Dat ontkennen en voluit de kaart trekken van het constructivisme 

kan aanleiding geven tot subjectivisme waarbij we niet kunnen vaststellen of de kennis van de lerende juist is. 

We kunnen ons wel vinden in de visie dat mensen (in casu lerenden binnen hun respectieve ontwikkelingsfase) 

de werkelijkheid leren kennen doorheen de ‘lens’ van hun ervaringen.

Onze leerprocessen zullen dus gevat zitten binnen een doordacht gebruik van instructiemethodieken en con-

structiemomenten. 
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De afwisseling van die methodieken hangt zowel af van leerlingkenmerken (onder meer leeftijd, abstractieni-

veau en leerstrategie) als leerkrachtkenmerken als de beoogde leerdoelen.

We beschouwen lerenden als informatieverwerkende personen met ratio en creativiteit. Lerenden verzamelen 

informatie, selecteren, ordenen en vatten die samen op een manier die binnen hun cognitieve structuur past. 

We gaan ervan uit dat lerenden zelf betekenis geven aan hun omgeving.

We erkennen het belang van de leerkracht als betekenisgever van kennis en vaardigheden voor de lerenden.

3.5.  Waar leren we in het GO!

3.5.1. Systematisch opgezette leerprocessen vinden traditioneel plaats in een schoolse context. De samenleving 

voorziet in middelen opdat scholen hun maatschappelijke opdracht kunnen uitvoeren. Schoolteams zorgen 

ervoor dat het leren in sterke leeromgevingen verloopt. 

   GO! scholen hebben een eigen leer- en leefklimaat ontwikkeld, waar heel veel leerlingen tot volle persoon-

lijke ontwikkeling kunnen komen. 

   We zouden de school kunnen beschouwen als een ’leerlabo’, waarin lerenden kunnen uittesten welke vor-

men van leren het best bij hun persoonlijkheid passen, met het oog op de toepassing in hun latere leven.

Vanuit die invalshoek zien wij de school als het forum waar lerenden kansen krijgen en als een ontmoetings-

plaats van divers georiënteerde persoonlijkheden. Lerenden leren op school samen te leven, hun mogelijkhe-

den af te tasten en om te gaan met hun beperkingen en die van anderen.

   Dat hoeft niet altijd binnen de echte schoolmuren te gebeuren. De schoolse context werkt ook tijdens geïn-

tegreerde werkperiodes, in allerlei extra-murosactiviteiten, via werkplekleren in bedrijven en voorzieningen.

3.5.2. Leren in een brede open school

   Leren hoeft zich dus niet enkel binnen de context van een schoolgebouw te situeren. Het systematische 

leren zien we ook gebeuren binnen de brede omgeving, de leefwereld van de lerende. 

   Heel specifiek beschouwen we de GO! scholen als scholen die met anderen voor leermomenten en leer-

omgevingen zorgen. We spreken over de brede open school als pedagogisch-didactisch instrument waarin 

lerenden kansen en uitdagingen krijgen. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich in interactie met hun omge-

ving, zowel in de vrije tijd als tijdens de ’schooluren’. Een brede open school wil de leer- en leefomgeving van 

jongeren positief beïnvloeden, zodat zij de kans krijgen een ruime waaier aan leer- en leefervaringen op te 

doen. Kinderen en jongeren krijgen met andere woorden stimulansen om levensecht en levensbreed te leren 

(cf. contextueel leren).
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  Een brede GO! school vormt een formeel samenwerkingsverband met verschillende relevante partners uit 

haar omgeving, waaronder een of meer scholen. Binnen dat samenwerkingsverband werken alle partners 

planmatig samen aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school. Een brede open school 

streeft maximale ontwikkelingskansen na voor álle kinderen en jongeren.

  Er is geen algemeen geldende invulling voor een samenwerkingsverband, maar een of meer scholen maken 

er wel altijd deel van uit. Het gaat steeds om een samenwerkingsverband dat gevormd wordt op basis van de 

leerlingenkenmerken van de schoolpopulatie. Het gevormde netwerk biedt de leerlingen - complementair - vor-

mingskansen aan opdat ze allemaal de gestelde doelen kunnen bereiken. 

  Daarnaast maakt de methodiek de school in hoge mate toegankelijk voor de omgeving.

3.6.  Waartoe leren we in het GO!?

3.6.1. De maatschappelijke functies van onderwijs1

Wat en hoe leerlingen leren in het GO! kunnen we afwegen tegenover vier doelstellingen: 

- Kennis, vaardigheden en attitudes aanleren

 Terecht verwacht de maatschappij van haar onderwijs dat het minstens de maatschappelijk voorop-

gestelde minima aan competenties, kennis en vaardigheden aanleert. Alle lerenden moeten bovendien 

over de gepaste attitudes beschikken om die kennis en vaardigheden in hun verdere leven en leren zelf 

te ontwikkelen.

- Cultuur overdragen

 Onderwijs is traditioneel een maatschappelijk geïnstitutionaliseerde methodiek om het waardevolle uit de 

cultuurgeschiedenis en uit de actuele cultuur over te brengen. Dat versterkt de identiteit van elke lerende. 

- Persoonlijke ontplooiing waarborgen

 Naast het inbedden in de maatschappij moet het onderwijs de talenten en toenemende aspiraties van 

de lerende ontwikkelen, wat we niet mogen reduceren tot een utilitair gegeven waarbij opbrengst voor 

de samenleving het ultieme en exclusieve doel vormt. Het onderwijs moet gevoelig zijn voor wat er  

in elke lerende aan kapitaal leeft. Daar wordt niet enkel de lerende beter van, de optelsom van al de 

gerealiseerde talenten versterkt de hele samenleving.

- Maatschappelijke toerusting verhogen

 Het onderwijs is een belangrijke socialisator, naast het gezin (in een of andere vorm) waarin de lerende 

leeft en zich ontwikkelt en de (sociale) media. 
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Schoolteams van het GO! gaan bij de realisatie van deze vier doelstellingen uit van leerplandoelstellingen, 

het schooleigen profiel en de persoonlijkheid van de leerkrachten via hun ‘voorleef’-gedrag, de leerkracht als 

rolmodel.

Onze onderwijsinstellingen streven de realisatie van leerplan- en schooldoelstellingen na om te voldoen aan 

drie wezenlijke functies van systematisch onderwijs: kwalificatie, selectie of oriëntering en socialisatie. 

Scholen in het GO! vullen die drie basisfuncties op een gelijk¬waardige manier in. Dat houdt in dat de leerpro-

cessen die wij opzetten - met de blik op leer-lingenkenmerken - zullen resulteren in:

− kwalificatie: lerenden moeten altijd rendement halen uit het gevolgde onderwijs. Dat hoeft zich for-

meel niet te beperken tot een attest, getuigschrift of diploma. We moeten voor de lerenden ook hun 

sterktes aantoonbaar maken, waarmee zij aan de slag kunnen in de samenleving. Op die manier kunnen 

we de ’ongekwalificeerde uitstroom’ een halt toeroepen.

− Selectie/oriëntering: de lerenden oriënteren in het kader van hun onderwijsloopbaan, zodat hun vast-

gestelde kwalificaties optimaal voor hen renderen en zij een waardevolle plaats in de samenleving 

kunnen innemen.

− socialiseren: de verworven kwalificaties socialiseren vanuit een na te streven burgerschaps- en opvoe-

dingsperspectief. 

3.6.2. Leerwinst nastreven voor alle lerenden

Leren levert een resultaat op door een combinatie van de ontwikkelingskenmerken van de lerenden en wat de 

school daar als toegevoegde waarde aan bijdraagt.

Ontwikkelingskenmerken van lerenden hebben te maken met het tempo van ontwikkelen, de geaardheid, de 

potenties en tendenties1, de sociale inbedding en de aspiraties van die omgeving.

De school moet daarop inspelen door: 

- ontwikkelingskenmerken te herkennen; 

- gedifferentieerde doelen te stellen;

- gedifferentieerd systematisch en methodisch te handelen; 

- gedifferentieerd te evalueren (vaststellen, beoordelen, beslissen en rapporteren).

Het optimaal realiseren van al die factoren kan leerwinst voor de leerling opleveren.

Leerwinst definiëren we als de toename van de kennis en vaardigheden van individuele leerlingen of groepen 

van leerlingen gedurende (een bepaald deel van) de leerweg. Leerwinst verwijst naar een meer dan gewone (of 

meer dan verwachte) vooruitgang van de individuele leerling. De leerling boekt meer vooruitgang dan men op 
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grond van zijn kenmerken zou verwachten. De school doet er dus toe.

Leerwinst kunnen we bepalen door meetresultaten te vergelijken. Het verschil tussen de metingen maakt de 

ontwikkeling van de leerling of de groep zichtbaar. Het aantal meetmomenten is variabel.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wil samen met de overheid inzetten op het gebruik van 

valide en betrouwbare meetinstrumenten om leerwinst te kunnen vaststellen, maar ook om de leerproces-

sen te optimaliseren en om onderwijsleerprocessen bij te sturen indien nodig. 

Zowel de scholen als de overheid zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. 

Kwaliteitsvol onderwijs bieden op basis van het principe van gelijke kansen voor elke leerling kunnen we op twee 

manieren concretiseren:

- het realiseren van de minimale competenties voor alle leerlingen (eindtermen of ontwikkelingsdoelen);

- het maximaal ontplooien van de capaciteiten overeenkomstig de interesses en talenten van de leerling.

Scholen die erin slagen een maximale ontwikkeling bij hun leerlingen te bewerkstelligen, zijn effectieve scholen. 

Leerwinst kunnen we als indicator hanteren om de effectiviteit van de school te bewaken.

3.6.3. Elke school een uitmuntende school

GO! scholen streven naar maximale leerwinst met de leerlingenkenmerken als uitgangspunt. Daartoe ontwik-

kelt elke instelling een eigen beleid in GO! perspectief. Elke instelling van het GO! streeft ernaar een uitmun-

tende school te zijn voor haar leerlingenpopulatie. 

Met David Hopkins1 menen we dat vier aspecten belangrijk zijn om van elke school een uitmuntende school 

te maken:

a) gepersonaliseerd leren

Bij het realiseren van de leerplandoelen willen we scholen ondersteunen om de lat hoog te leggen voor 

alle lerenden. 

Naast cognitieve vaardigheden willen we lerenden ook metacognitieve vaardigheden bijbrengen, daarbij 

rekening houdend met factoren zoals  leeftijd, verbale mogelijkheden en abstractievermogen. 

Die metacognitieve vaardigheden stellen lerenden in staat om hun denkproces en hun leren op te volgen, 

te evalueren, te controleren en te veranderen. Dat verbetert de leerprestaties gevoelig. 

Gepersonaliseerd leren vraagt een grondige kennis van de sterktes en zwaktes van de individuele lerenden. 

Dat kunnen we bereiken door het leren formatief te beoordelen. 

Daarnaast moeten leerkrachten gebruikmaken van beschikbare data, aanwijzingen en dialoog om de leer-

behoeften van elke lerende te bepalen.
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b) geprofessionaliseerd onderwijzen

Om het leren van de lerenden meer te kunnen personaliseren, gaan we ervan uit dat leraren zich toespitsen 

op het gebruik van beschikbare data en aanwijzingen waarop ze een rijke variatie aan onderwijsstrategieën 

kunnen enten die inspelen op de leerbehoeften van de lerenden. Daarvoor zijn andere vormen van pro-

fessionele ontwikkeling nodig waarbij de klemtoon ligt op coaching en op de aandacht voor de school als 

professionele leergemeenschap.

c) netwerken en samenwerking 

Op basis van de schoolvisie willen we de vakgroepen verder professionaliseren. Het onderwijs is niet langer 

het werkterrein van individuen, maar van teams. Het moet de bedoeling zijn om te evolueren van vakgroe-

pen naar leervakgroepen.

We bevorderen het samenbrengen van vakgroepcoördinatoren, per regio of nog ruimer, met het oog op het 

vormen van lerende netwerken.

De leervraag van het team staat centraal. Binnen die leervraag gaan we uit van de eigen praktijkervaringen 

van de leerkrachten.

d) intelligente verantwoording

Onderwijsinstellingen streven onderwijskwaliteit na, maar dat kunnen we niet op een uniforme manier 

voor alle instellingen definiëren. Om die reden moet elke onderwijsinstelling zelf de kwaliteitsindicatoren 

van haar onderwijsdoelen kunnen bepalen en via een kwaliteitszorgsysteem kunnen realiseren. 

Zo zal de onderwijsinstelling haar acties in verband met kwaliteitszorg verantwoorden vanuit de eigen 

kwaliteitszorg en niet op basis van externe kwaliteitsdruk (onder meer de inspectie en opgedrongen goede 

praktijken). 
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