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25 jaar GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is een tijd om feest te vieren en trots te
zijn op wat we de afgelopen jaren verwezenlijkt hebben. Daarbij denk ik in de eerste plaats aan
onze 35.000 collega’s van onze GO! scholen en centra, onze directies, onze leerkrachten, ons administratief en onderhoudspersoneel. Aan alle ouders die ons hun vertrouwen hebben geschonken en
uiteraard aan alle 300.000 leerlingen en cursisten met wie we van het GO! samen een bruisend en
eigentijds onderwijsproject hebben gemaakt.
In de afgelopen 25 jaar is het GO! gegroeid en is ons hele team erin geslaagd mooie resultaten neer
te zetten. Wat mij het meest verheugt, is dat zowel het personeel, als de ouders en de leerlingen
bijzonder trots zijn op het pedagogische project van het GO!. Ouders en leerlingen zijn zich vandaag
heel bewust van het unieke karakter van het onderwijsproject van het GO!.
Wat willen we dan precies bereiken met ons pedagogisch project? Ik zie voor mij een leerling die
vorming genoot in het GO!. Die jongere is een open mens, die alles kritisch durft te bevragen, die
niet om het even wat voor waar aanneemt, die zoekend en onderzoekend is en die de wereld erkent
zoals hij is, met al zijn diversiteit. Het GO! durft het aan om de zoekende twijfel aan te bieden als
leerproject; geen angstige twijfel, maar een zelfbewuste en positieve twijfel die kinderen wapent om
het onbekende met open vizier tegemoet te treden. Het gaat om de twijfel die je telkenmale verder
brengt in je zoektocht naar wat betekenisvol en waardevol is voor jezelf, je omgeving en de samenleving. De jongeman of jonge vrouw die ik zie, staat met beide benen stevig in de wereld, loopt niet
blind in de valkuil van geïdealiseerde en utopische wereldbeelden, maar ziet een perspectiefvolle
werkelijkheid voor zich. Die jongeren beschikken over de instrumenten om vol vertrouwen in die
wereld te kunnen leven en daar samen met anderen gelukkig te worden.

“Het GO! is dan ook meer dan een onderwijsproject; het vormt
de identiteit van jonge mensen op een unieke manier.
Openheid, een kritische houding, pluralisme en non-conformistisch denken,
vormen de basis van die identiteit.”
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Een belangrijke kracht van het GO! is dat elk kind kan schitteren en zijn eigenheid en talenten kan
ontwikkelen. In het GO! is iedereen een VIP. Dat nemen we graag letterlijk. Elk talent télt. Elk kind is
belangrijk, ongeacht afkomst of sociaaleconomische achtergrond. Het GO! staat garant voor respect
voor de leefwereld van jonge mensen en zorgt ervoor dat alle talenten die kinderen hebben, kunnen
ontwikkeld worden. Het GO! zet dan ook heel mooie resultaten neer als het gaat over leerwinst (=
meer dan te verwachten is op basis van normale ontwikkeling), het behalen van de eindtermen of
de manier waarop wij met leerlingen omgaan, zoals blijkt uit de doorlichtingsverslagen. We hebben
dus goede redenen om trots te zijn. Ons stijgend leerlingenaantal en het toenemend vertrouwen in
ons pedagogisch project zijn hiervan het mooie resultaat. Het GO! vormt dan ook steeds meer een
brede beweging met een belangrijke impact op de samenleving.
Feestelijke herdenkingen zijn niet enkel een aanleiding om terug te blikken op wat werd bereikt,
maar vooral om vooruit te kijken naar de toekomst. Het onderwijs in Vlaanderen bevindt zich op
een kantelmoment, niet enkel omdat de onderwijshervormingen onderwerp waren van een politieke
en maatschappelijke discussie tijdens de vorige legislatuur, en dat – zoals blijkt uit het regeerakkoord – zullen blijven tijdens deze Vlaamse regeerperiode. Maar ook en misschien vooral omdat
de wereld in een sneltreinvaart verandert en we het aan de jonge generaties verplicht zijn hen een
onderwijsproject aan te bieden dat spoort met de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw en zelfs
de tweeëntwintigste eeuw. Bovendien constateren we dat Vlaanderen er van alle geïndustrialiseerde
landen het minst in slaagt om de kloof tussen kansarme en kansrijke jongeren, van welke origine
ze ook zijn, te dichten. Wel integendeel; we verbreden die kloof, met alle gevolgen van dien voor de
toekomst van de Vlaamse samenleving.

Onderwijs van de 21ste eeuw, voor de 22ste eeuw
De kinderen die nu geboren worden, hebben een levensverwachting van 100 jaar. Zij zullen de volgende eeuwwisseling meemaken. Voor ons, de oudere generatie, is dat een verbluffende vaststelling.
Wij kunnen hen immers helemaal niet vertellen hoe die eeuwwisseling er zal uitzien, met welke
uitdagingen en innovaties ze geconfronteerd zullen worden en wat de grote maatschappelijke bewegingen van dat nieuwe tijdsgewricht zullen zijn.
Futurologen voorspellen ons een wereld waarin data aan een supersnelheid over het internet 4.0
razen; virtuele realiteit, artificiële intelligentie en e-paper heel gewoon zijn en het internet of things
mee ons leven bepaalt. In die wereld is fossiele energie een marginaal verschijnsel, is het klimaat
wellicht drastisch veranderd en heeft het ons nieuwe leefgewoonten en patronen opgedrongen.

Er bestaan heel nieuwe jobs, waarvan we vandaag nog nooit gehoord hebben; nanobots sporen kwalen in ons lichaam op en geven daardoor de preventieve gezondheidszorg een boost, neurointerfaces
verbinden onze hersenen met computers en mensen van allerlei kleuren, culturele, levensbeschouwelijke en sociale achtergronden leven samen in stedelijke gebieden… Daar zal de superdiversiteit,
zoals ze zich vandaag al stilaan manifesteert, een evidentie zijn. De migraties op de planeet zullen
niet afnemen, maar integendeel toenemen én versnellen. In onze steden zijn de meeste jongeren al
vertrouwd met een divers landschap waarin verschillende culturen, etnische groepen en levensbeschouwingen de facetten vormen van een kleurrijke, maar voorlopig nog ruwe edelsteen. Het komt
erop aan om die facetten in de toekomst te laten schitteren.
Dat onze samenleving, onze werkomgeving en onze scholen aan het veranderen zijn, is een feit.
De uitdagingen die deze veranderingen stellen, hebben nood aan samenwerking tussen mensen
van heel verschillende achtergronden die nieuwe oplossingen bedenken en uitvoeren. Die nieuwe
oplossingen, waar wij - de oudere generatie - nog het raden naar hebben, zullen ons aangereikt
worden door de kinderen die vandaag op school zitten. Wij kunnen hen niet vertellen hoe de wereld
er in 2100 zal uitzien, maar wij kunnen hen wel de instrumenten geven die hen in staat stellen om
als creatieve en ondernemende volwassenen om te gaan met twijfels en onzekerheden, met nieuwe
situaties en uitdagingen waarmee ze geconfronteerd zullen worden. Wat wij wel kunnen doen is
hen leren om samen te leven en samen te werken, zodat ze in staat zijn zich als sociaal voelend en
handelend mens in de toekomstige samenleving te bewegen. Wij kunnen hen in staat stellen om
continu hun plaats in de wereld heruit te vinden, te herontdekken en te heroveren.

“De belangrijkste vraag waar wij als samenleving én als onderwijsverstrekkers
voor staan luidt: welk onderwijsproject is geschikt om de volwassenen
van de 21 ste en 22 ste eeuw te vormen en hen de instrumenten te geven
om creatieve en gelukkige burgers te worden die bereid zijn samen te
bouwen aan die toekomst?”
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Publiek onderwijs, altijd pionier
Publieke netten in de hele wereld hebben altijd een pioniersrol vervuld in onderwijsvernieuwing. Dat
is ook niet zo ongewoon, omdat het precies de publieke netten waren die het eerst geconfronteerd
werden met maatschappelijke veranderingen. Toen de democratiseringsprocessen op het einde van
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw arbeiderskinderen naar de scholen brachten,
kwamen die vaak terecht in het openbaar onderwijs. Al was het maar omdat private scholen in heel
Europa die ‘moeilijke’ kinderen liever niet op hun schoolbanken hadden.
Vorig schooljaar ging ik in Kortrijk naar de viering van Victor Desmet, in 1885 de eerste onderwijzer
van de Ecole Primaire Supérieure Laïque pour Garçons - in de volksmond Smettens skole genoemd
- die in 1945 opging in het toenmalige rijksonderwijs, de voorloper van het GO!. Het was Victor
Desmets ambitie om ook kinderen die geweerd werden uit de elitaire scholen in de stad toch een
opleiding te kunnen bieden. De school was erg succesvol en al snel kwamen er ook leerlingen uit
andere scholen naar de Smettens skole. Vaak waren dat kinderen die nauwelijks konden lezen of
schrijven, zodat al snel de indruk ontstond dat ‘ongewenste’ kinderen gedumpt werden in de officiële
school.
Het verhaal van Victor Desmet is het verhaal van een veranderende samenleving en de reacties daarop van de samenleving én het onderwijsveld. Twee dingen vallen daarbij op. Het waren de publieke
scholen die inspeelden op maatschappelijke veranderingen en daardoor de inspanning leverden om
die maatschappelijke evoluties een plaats te geven in het onderwijs. Een tweede vaststelling is dat
die grote inspanningen helemaal niet zo breed gewaardeerd werden en vaak werden tegengewerkt
door de gevestigde orde. Het ultieme argument luidde dat de kwaliteit in dergelijke scholen laag was,
zelfs al was de realiteit veel genuanceerder en konden, in het geval van Smettens Skole bijvoorbeeld,
heel wat kinderen vlot doorstromen naar het secundair onderwijs. Dezelfde dynamiek zien we nog
steeds vandaag doorleven.

Onderwijs als maatschappelijke hefboom
Alle kinderen maximale kansen geven, is nog steeds de opdracht van het onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap. Wat echter verbazingwekkend is, is dat we vandaag, meer dan een eeuw nadat de
eerste arbeiderskinderen hun plek vonden in publieke scholen, nog steeds geconfronteerd worden
met een sterke segregatie in het onderwijs. Maatschappelijke breuklijnen lopen jammer genoeg nog
door het onderwijslandschap. De ervaringen uit het verleden moeten ons leren dat we deze problematiek op een eigentijdse manier moeten aanpakken, door ervoor te zorgen dat alle kinderen in alle
Vlaamse scholen terecht kunnen voor een uitstekende opleiding.
Hoe komt het toch dat het zo moeilijk is dit in ons onderwijslandschap te realiseren? Noodzakelijke
onderwijshervormingen om deze breuklijnen weg te werken worden vaak afgeremd, niet enkel door
politici of onderwijsverstrekkers, die koudwatervrees tonen als het erop aankomt het onderwijsniveau voor alle kinderen op te tillen. Diezelfde angst leeft soms ook bij ouders die, omdat ze het beste
willen voor hun kinderen, bang zijn dat onderwijshervormingen het niveau van de opleiding naar
beneden zullen halen. Die vrees is echter ongegrond, zoals uitgebreid werd aangetoond door internationaal onderzoek. Dat leert ons dat het niveau er voor alle kinderen op vooruitgaat als klasgroepen heterogeen zijn samengesteld en kinderen uit alle lagen van de bevolking samen schoollopen.
Hoewel ons onderwijs internationaal goed scoort als het gaat om het lees-, wiskunde- of wetenschappelijke niveau van onze leerlingen, lopen we evengoed op een bijna dramatische en onnavolgbare wijze voorop als het gaat om de reproductie van ongelijkheid in onze scholen. Het Vlaamse
onderwijs fungeert niet voor alle leerlingen als sociale ladder en slaagt er niet in grote groepen
leerlingen op te tillen uit hun sociaaleconomische thuispositie. Je kunt ruwweg zeggen dat kinderen
uit bemiddelde gezinnen betere prestaties neerzetten en dat kinderen uit arbeidersgezinnen - vaak
maar niet uitsluitend gezinnen met een migratieachtergrond - slechtere prestaties leveren. Dat patroon zet zich al op heel jonge leeftijd in gang. Al op zeer jonge leeftijd wordt de eerste achterstand
opgebouwd, zodat, tegen de tijd dat de kinderen in het zesde jaar van het basisonderwijs zitten, al
één op zes kinderen met een achterstand kampt, vooral in het eerste leerjaar!
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Om die reden zijn we bij het GO! voorstander van een verlaging van de leerplichtleeftijd, in eerste
instantie tot 5 jaar. Ideaal zou zijn dat alle kinderen naar de kleuterschool gaan om te verhinderen
dat kinderen van sommige maatschappelijke groepen al vroeg en systematisch achterstand oplopen. Aan de kinderen zelf ligt het immers niet. Cognitieve capaciteiten zijn in potentie immers gelijk
verdeeld over alle sociale lagen van de bevolking, of - anders gezegd - in elke laag van de bevolking
loopt er wel een Nobelprijswinnaar rond, zoals er in elke laag van de bevolking ook een uitstekende
vakman te vinden is. Ons onderwijssysteem klinkt kinderen echter vast in opleidingen en op scholen,
waar ze nooit hun specifieke talenten kunnen ontwikkelen.
Segregatie is het afscheiden van verschillende groepen in een samenleving. In het onderwijs gaat het
over een afscheiding tussen sociaaleconomisch achtergestelde groepen - heel vaak leerlingen van allochtone origine - en meer bevoorrechte groepen, namelijk witte kinderen uit welstellende gezinnen.
Dat heeft in het verleden aanleiding gegeven tot het ontstaan van ‘zwarte’ concentratiescholen en
witte elitescholen. Het beleid heeft weliswaar voorzichtige pogingen ondernomen om die segregatie
tegen te gaan, maar die zijn - als we de internationale onderzoeken mogen geloven - jammerlijk
mislukt. Ik stel ook vast dat politici onvoldoende ambitie betoonden om de opdeling tussen bevolkingsgroepen tegen te gaan door resoluut te kiezen voor een inclusief onderwijs dat de spiegel is
van de samenleving én aan alle kinderen de kansen geeft waar ze recht op hebben.
Wat Victor Desmet deed, is kinderen uit hun sociale en culturele context tillen, met respect voor die
context. Dat is vandaag nog steeds essentieel voor het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Publiek onderwijs is de stem van een samenleving, op voorwaarde dat ze die samenleving zo goed
mogelijk weerspiegelt en zo goed mogelijk nastreeft wat de samenleving van onderwijs mag verwachten. Weerspiegelen alle scholen in Vlaanderen de groeiende diversiteit in onze samenleving?
Dat is zeker nog niet het geval. Er zijn nog heel wat scholen waar leerlingen een opleiding krijgen,
afgescheiden van hun peers uit andere sociale, culturele, etnische en levensbeschouwelijke achtergronden. Of we dat willen voor onze kinderen en of dat gunstig is voor de samenleving waarin ze als
volwassenen zullen terechtkomen, is een maatschappelijke en politieke keuze.

“Het is alvast de keuze van het GO! om onderwijs aan te bieden waarin
leerlingen met verschillende achtergronden samen werken en leren.
Onderwijs is een publiek goed, gebaseerd op een democratische wens om
samen, als burgers, een samenleving vorm te geven.”

Het onderwijs vormt de avant-garde van zo’n model van samenwerking. Het idee om elke burger
van het land, elk kind, het recht op onderwijs te geven, is gebouwd op een belangrijke premisse,
namelijk die van gelijkheid.
Gelijkheid moet in een democratisch systeem gegarandeerd worden door de overheid. Het is dus aan
de overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen. Dat kan door te zorgen voor een sterk publiek
onderwijs. Publiek onderwijs is een maatschappelijke keuze. Je kunt de gevolgen van zo’n keuze
afmeten aan landen waar de overheid het onderwijs niet of nauwelijks zelf aanbiedt. In Groot-Brittannië heb je een ruim aanbod van dure, elitaire privéscholen. Maar Groot-Brittannië slaat inzake
gelijke onderwijskansen internationaal ook een erg belabberd figuur. Het aantal leerlingen dat er
niet eens een minimumniveau haalt, is er nog groter dan in Vlaanderen.
Waar elitaire privéscholen bestaan, neemt in de regel de segregatie in de samenleving toe. In
Groot-Brittannie is er, als gevolg van die uitsluitingsmechanismen, een aantal maatschappelijke fenomenen ontstaan die je liever niet in je samenleving wilt. Buurten waar mensen die uitsluiting aan
den lijve ondervinden, werden geconfronteerd met ernstige incidenten, agressiviteit, bendevorming,
rellen… Dat zijn fenomenen die wij niet in onze samenleving willen. Wij willen dat kinderen in een
omgeving terechtkomen waar armoede en uitsluiting maximaal weggewerkt worden. Onderwijs is
daarin een uiterst belangrijke hefboom. Hadden we niet het onderwijs zoals we dat in Vlaanderen
gekend hebben, dan zat ik vandaag niet op de stoel van afgevaardigd bestuurder van het GO!. Veel
Vlamingen zijn, dankzij ons onderwijssysteem, uit hun sociaaleconomische en culturele achtergrond
kunnen breken. Het is voor het hele onderwijsteam van het GO! van het allergrootste belang dat je
ontwikkeling als mens niet afhangt van de plaats waar je wieg heeft gestaan. Uiteraard zul je nooit
alle ongelijkheden in een samenleving kunnen wegwerken, maar we moeten er wel voor zorgen dat
iedereen maximale kansen krijgt.
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Geroutineerd in diversiteit
Dat is dan ook de keuze die het GO! maakt, een keuze die de meeste publieke netten in Europa
maken. Publieke scholen zijn bijna overal ter wereld het meest divers. Dat werd een hele tijd als een
handicap beschouwd. Onderwijs aanbieden aan leerlingen met een heel diverse achtergrond brengt
andere verantwoordelijkheden met zich. Het haalt leerkrachten uit hun comfortzone en impliceert
een heel nieuwe manier van denken over onderwijs, een manier die in de toekomst de evidentie
moet zijn en waarmee rekening moet worden gehouden bij de hertekening van de lerarenopleidingen.
De ervaring én onderzoek leren dat inclusief onderwijs voor alle kinderen niet alleen perfect mogelijk is, maar dat een dergelijke aanpak het algemene kwaliteitsniveau van het onderwijs optilt.
Scholen met een gemengde sociaal-culturele achtergrond bieden hun leerlingen stilaan zelfs een
geweldig voordeel, al was het maar omdat de samenleving op zich erg divers is geworden en jonge
mensen voorbereid worden op een toekomst waarin ze samen aan de slag zullen moeten gaan.
Kinderen geraken in het pedagogisch project van het GO! geroutineerd in het samenwerken met anderen, met leeftijdsgenoten met een achtergrond die vaak erg verschilt van de hunne. Verscheidenheid is voor heel wat kinderen vandaag al een evidentie. Appreciatie en empathie ontwikkelen voor
mensen met verschillende achtergronden bereik je het best door op regelmatige basis ervaring op te
doen met onderlinge samenwerking en gemengdheid. Dat kun je niet aanleren door leerlingen weg
te houden van diversiteit. Je bereidt jonge mensen niet voor op een geglobaliseerde wereld waarin
de superdiversiteit een realiteit is door hen in homogene klassen te steken. Je wordt ook niet per se
een beter mens door voortdurend met klonen van jezelf geconfronteerd te worden in een splendid
isolation. Je leert net door confrontatie met anderen en door uit je comfortzone gehaald te worden.
De leraar moet daarbij een goede coach en regisseur zijn.
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Onderwijs als motor van het gemeenschappelijk belang
Learn to learn, learn to be, learn to live together
Dergelijke exclusieve, zelfverklaarde kwaliteitsenclaves in het onderwijs leiden er bovendien toe dat
deze jongeren nauwelijks in contact komen met de échte en dus diverse wereld waarin ze later als
volwassenen zullen functioneren. Als onderwijs afgescheiden geraakt in exclusieve enclaves, beperkt
dat de mogelijkheden voor jonge mensen om te discussiëren, te leren en te werken dwars doorheen
de oude maatschappelijke breuklijnen. Op de langere termijn maakt dat het lastig voor de nieuwe
generatie om samen te streven naar een ‘gemeenschappelijk’ belang. In het gemeenschapsonderwijs
staat dat gemeenschappelijke belang voorop. Precies daarom zijn wij ‘het onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap’. De aanpak in het GO! leert jongeren wel degelijk om gemeenschappelijke belangen
te identificeren en mensen van verschillende achtergronden te engageren tot samenwerking. Het
leert hen partnerships aan te gaan tussen mensen met verschillende achtergronden en synergieën
uit te bouwen.
Het onderwijs in Vlaanderen is nog te zeer gefocust op oude modellen en rustieke referentiekaders,
op een kerktorenmentaliteit waarbij we ons richten op de enge omgeving vanwaar mensen afkomstig zijn. We weten dat in de toekomst de bevolking niet alleen zal toenemen, maar dat mensen
dichter op elkaar zullen wonen, veel vaker in stedelijke gebieden, waar het gemeenschappelijke belang groter wordt. Dicht bij elkaar leven zonder dat je vaardigheden hebt verworven om met elkaar
rekening te houden, fnuikt een samenleving.
Vandaag leeft 50 procent van de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden, in 2050 zal dat 80 procent zijn. In het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw is er nauwelijks nog sprake van een scheiding tussen de stedelijke kernen en de omliggende groenere zones. In werkelijkheid is Vlaanderen
één groot stedelijk netwerk en zijn stedelijke kenmerken ook te vinden in wat men de randstedelijke
of suburbane gebieden noemt.
Met deze stedelijkheid gaat een indrukwekkend aanbod van diensten gepaard dat in heel Vlaanderen voor iedereen bereikbaar is, wordt de grote diversiteit in heel Vlaanderen een realiteit, is er een
mengeling van culturele gebruiken, worden veel talen gesproken en is er een gigantische levensbeschouwelijke diversiteit bij de bevolking. Sommigen kunnen die evoluties betreuren, maar we zullen
onze kinderen niet helpen door die evoluties te ontkennen.

We moeten onze kinderen voorbereiden op de échte wereld waarin ze zullen leven en niet op een
nostalgisch beleefd verleden waarin alles nog eenvoudig en duidelijk leek. Kinderen in onze centrumsteden kijken al naar de wereld met al zijn diversiteit, maar het zal niet lang meer duren of dat
is ook het geval in de stedelijke randgebieden.
Onze kinderen kijken naar de wereld en niet langer uitsluitend naar hun dorp of gemeente. Ouders
zullen erkennen dat als hun kind gamet, het dat doet met ‘vrienden’ uit heel Europa of zelfs ver
daarbuiten. De wereld van onze kinderen plooit zich vanuit de microcosmos van hun school en hun
omgeving open naar de wereld en in hun school wordt vandaag al de hele wereld weerspiegeld.
Kinderen met allerlei achtergronden, die verschillende talen spreken en een verschillende culturele
achtergrond hebben, leren en werken er samen.
Als onze kinderen niet in die wereld leren leven, zullen het bange burgers worden. Als verschillende
gemeenten zich vandaag verzetten tegen een tramlijn omdat ze vrezen dat de wereld naar hun
gemeente zal komen, zie je waar het probleem zich precies stelt. Dat is een signaal van het onvermogen om te gaan met een veranderende wereld, die uiteraard veel problemen met zich zal brengen,
maar ook nieuwe opportuniteiten zal bieden. Hoe dan ook zal het de wereld zijn waarin onze kinderen en kleinkinderen opgroeien. Door die wereld te ontkennen, maak je niet enkel mensen bang,
maar creëer je vijandbeelden. Wie bang is, is bang voor iemand of iets.
Dat is net wat wij in het pedagogisch project van het GO! aan jonge mensen willen meegeven: die
rijkdom aan verscheidenheid is een werkelijkheid waar we op school samen mee leren omgaan.
We zijn er niet bang voor. We gaan niet uit van een scheidingsdenken, van een opsplitsing van
mensen, maar van de opbouwende gedachte dat samenwerking loont, verschillen gewaardeerd en
leerrijk kunnen worden en tegenstellingen overbrugd. Om dat te kunnen bereiken, gaan we uit van
universele menselijke waarden. Wat betekent het om mens te zijn onder de mensen? Wat betekent
verbondenheid? Wat betekent het om samen te leven op deze aardbol, gedurende de korte periode
die ons is gegund? En vooral: hoe doe je dat op een goede manier, een manier die ervoor zorgt dat
we samen gelukkig kunnen zijn? Helaas hebben we in het onderwijs nog te vaak de neiging om onze
kinderen te verankeren in de klei, in plaats van hen vleugels te geven.
Als we het over de wereld van de toekomst hebben, de wereld waarin onze kinderen zullen opgroeien, blijft het belangrijk om hen ankerpunten te geven, een referentiekader vanwaar ze kunnen
uitgaan om de wereld te kunnen begrijpen. Maar ook dat plaatst ons voor grote uitdagingen.
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Ik wil dat illustreren met een voorbeeld. We herdenken de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Heel wat autochtone kinderen hebben daarvoor in de familie referentiepunten, omdat
hun ouders nog vertellen over hun overgrootvader of overgrootmoeder die nog een Wereldoorlog
hebben meegemaakt. Maar waar zat de overgrootvader van Mohammed toen? Hoe gaan we om met
de referentiepunten van de nieuwe Vlamingen, de kinderen van de migratie? Hoe vertellen we het
verhaal dat al die kinderen verbindt?
De migraties zijn een realiteit en de kinderen van die migraties vormen in de centrumsteden zelfs al
een meerderheid. De hele wereld zit op onze schoolbanken. Een brede blik op de wereld is daarom
niet enkel nodig, maar zelfs noodzakelijk als we alle kinderen willen meekrijgen in ons onderwijsverhaal. Niet voor niets noemen we de Wereldoorlogen wereld-oorlogen. Een groot deel van de wereld
was daarbij betrokken. Diezelfde wereld zit nu in de klas.

Concurrentie werkt niet in het onderwijs
Als we het in Vlaanderen over onderwijs hebben, komen we als vanzelf terecht bij de verschillen
tussen de onderwijsnetten en -koepels. Dat houdt het jammere risico in dat we verzeild geraken in
voorbijgestreefde debatten tussen het officieel onderwijs en het katholiek onderwijs. In het verleden
hebben de onderwijsverstrekkers met getrokken messen tegenover elkaar gestaan en werd er zelfs
een bittere schoolstrijd geleverd. Die tijd ligt gelukkig ver achter ons. Het klimaat is intussen totaal
veranderd. Laat me daarom ook erg duidelijk zijn. Als ik kritisch ben ten opzichte van een landschap
waarin verschillende onderwijsverstrekkers met elkaar concurreren, dan betekent dat geenszins dat
ik kritiek zou hebben op de levensbeschouwelijke keuze die mensen maken, op het katholicisme zelf
of op welke andere levensbeschouwing dan ook. Ik wil zelfs graag véél kinderen met een katholieke
achtergrond in mijn scholen. We hébben ze ook in onze scholen. Ze zitten er naast niet-gelovige,
humanistisch vrijzinnige, islamitische, protestantse en joodse kinderen op de schoolbanken. En dan
heb ik het enkel over kinderen die een erkende eredienst volgen, want uiteraard zijn er kinderen
met een boeddhistische, hindoeïstische of andere levensbeschouwelijke achtergrond die in het GO!
schoollopen. Dat is precies wat we willen. De verschillende levensbeschouwelijke achtergronden van
kinderen doen voor ons als onderwijsinstelling niet ter zake, omdat ze niet de basis vormen van ons
onderwijsproject.

“Het kind zelf - de mens die slechts mens kan zijn in een omgeving van
andere mensen - is het uitgangspunt van ons project.”

Kinderen ontwikkelen zich in een kleine gezinskern om, via de school en het verenigingsleven, uit
te groeien tot burgers in een brede gemeenschap, een samenleving waarin iedereen van elkaar afhankelijk is. Het welzijn van de ene bepaalt dat van de ander. “Je kunt niet zonder de ander”, zong
en zingt de Vlaamse singer-songwriter Jef Vanuytsel, waarmee hij ook mooi het Afrikaanse Ubuntu-principe verwoordde: Een mens wordt pas mens door andere mensen. Het is niet enkel zo dat een
individu de ander nodig heeft, ook diversiteit is slechts mogelijk door de ander. Kinderen komen, net
zoals alle volwassenen overigens, automatisch in aanraking met diversiteit. Ze ervaren al op heel jonge leeftijd dat er verschillen zijn. Er is dat ene kindje in de klas met een handicap, die bleke jongen
met zijn rode krullebol, dat zwarte meisje met vlechtwerk in het haar, die nieuwe jongen die geen
Nederlands spreekt, dat meisje dat van voetbal houdt, die jongen die geen varkensvlees eet en wiens
moeder een hoofddoek draagt, die tweeling die geadopteerd werd en die jongen die zo razendsnel
kan rekenen dat zelfs de leraar niet kan volgen… de lijst met verschillen is eindeloos.
Iedereen is verschillend, heeft zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten, wellicht ook onhebbelijkheden en gebreken. Die verschillen verhinderen echter niet dat we een samenleving vormen, een
gemeenschap waarin elk van ons er alle belang bij heeft dat die optimaal functioneert, zodat elk
van ons maximaal zijn talenten kan ontwikkelen en ontplooien. Het verschil stimuleren, ontwikkelen
en ontplooien is geen zwaktebod, maar een sterkte. Dat is des te meer het geval in een geglobaliseerde wereld waarin transportmiddelen en communicatie het ‘verschil’ razendsnel tot dicht bij ons
brengen.
De splitsing van het onderwijslandschap in verschillende netten en koepels bevordert de segregatie
in Vlaanderen veeleer dan dat ze ervoor zorgt dat iedereen gelijke kansen krijgt. Competitie en
concurrentie leiden immers tot de vraag welk net de hoogte kwaliteit zou aanbieden. Ouders willen het beste voor hun kind en kiezen uiteraard voor de school die ze het meest als “kwaliteitsvol”
percipiëren.
We moeten in Vlaanderen af van de benadering van de samenleving zoals we die kenden tijdens
de schoolstrijd in het begin van de twintigste eeuw: een elitaire, exclusieve benadering versus een
inclusieve benadering die zich richt op de hele bevolking. Zo’n opdeling leidt rechtstreeks tot een

self-fulfilling prophecy. Kwaliteit van onderwijs wordt nog steeds afgemeten aan een academisch
profiel, namelijk het aantal leerlingen dat na het secundair onderwijs succesvol doorstroomt naar
het hoger onderwijs. Alleen heeft dat succes weinig te maken met de kwaliteit van het onderwijs,
maar met de input van het type leerlingen én met de samenstelling van de schoolpopulatie. Wan-

15

neer scholen de meest wenselijke kinderen aantrekken, kinderen die als het ware makkelijk op te
leiden zijn, ontstaat ongelijkheid. De ongelijkheid die zo ontstaat, creëert bovendien een vicieuze
cirkel, want ze versterkt de concurrentie tussen scholen, bestendigt daardoor de segregatie én reproduceert een maatschappelijk model dat hoog- en laaggeschoolden of bevoorrechte en minder
bevoorrechte groepen gescheiden houdt.
Die concurrentiestrijd wordt eerder gewonnen door marketingmethodes en het veilig stellen van de
input van bevoorrechte kinderen, dan door onderwijsvernieuwing die ernaar streeft kwaliteitsonderwijs te bieden voor alle kinderen. Het aantrekken van leerlingen uit sociaaleconomisch bevoorrechte
milieus krikt uiteraard de ‘marktwaarde’ en de eindresultaten van een school op. Het nadeel is echter
dat deze scholen zich eerder richten op een beperkte populatie jongeren met een specifieke achtergrond dan dat ze zich werkelijk bezighouden met de onderwijshervormingen die nodig zijn om alle
kinderen betere resultaten te garanderen.
Deze mentaliteit leidt tot een onderwaardering van een aantal opleidingen, met name de beroepsgerichte opleidingen, en heeft tot gevolg dat studiekeuzes niet gemaakt worden op basis van talenten.

Wat is kwaliteitsonderwijs?
Het afmeten van kwaliteit aan de academische talenten van de leerlingenpopulatie is een achterhaalde, twintigste-eeuwse visie op wat onderwijs precies te betekenen heeft in een samenleving.
Onderwijs was tot voor kort en is in heel wat scholen nog steeds gefocust op de opsplitsing tussen
een veeleer abstract-theoretische en kennisgerichte, academische versus een praktische, arbeidsgerichte toekomst. Maar kinderen van de 21ste eeuw combineren naadloos diepe academische en abstracte kennis met toegepast, praktisch onderwijs en probleemoplossend denken in de echte wereld.
Wereldwijd zien we dat onderwijshervormingen zich richten op gecombineerde talenten, waar men
kennis en vaardigheden van leerlingen honoreert door steeds persoonlijkere leertrajecten aan te
bieden die aansluiten op de specifieke talenten van leerlingen. Leren op maat van de leerling of van
de student vergt echter een andere onderwijsstructuur dan de klassieke opdeling tussen een ‘hoge’
opleiding en een technische scholing. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat het klassieke academische model geen verdiensten zou hebben, wel dat dit niet meer het model van de 21ste eeuw is.
Veel belangrijker dan de vraag hoeveel leerlingen er doorstromen naar het hoger onderwijs en daar
ook slagen, is de vraag naar de toegevoegde waarde die een onderwijsproject kan bieden. Of anders
gezegd; wat is de leerwinst die scholen kunnen creëren? De leerwinst bij bevoorrechte kinderen in
elitescholen ligt vaak lager dan leerwinst die gerealiseerd wordt bij kinderen uit kansarme milieus
die kwaliteitsonderwijs kunnen genieten. Waar wordt er dan kwaliteit gegenereerd? In de scholen
met weinig leerwinst, of in scholen met veel leerwinst? Voor het GO! is het antwoord op die vraag
duidelijk: scholen die erin slagen een hoge leerwinst te realiseren en dus veel toegevoegde waarde
te genereren, mogen zich kwaliteitsscholen noemen.
Scholen die prat gaan op hun succesformule moeten niet de universitaire slaagcijfers van hun
oud-leerlingen publiceren, maar moeten ouders zowel informatie verstrekken over hun prestaties,
de zogenaamde outcome-gegevens, als geloofwaardige indicatoren aanreiken over de bereikte leerwinst en hoe die werd bereikt. Indien mogelijk zouden scholen zelfs een onafhankelijke beoordeling
moeten kunnen voorleggen over de leerwinst die ze bereikt hebben. Zonder dergelijke informatie
zijn uitspraken over zelfverklaarde kwaliteit louter propaganda.
Met het begrip ‘kwaliteit’ wordt verwezen naar de eigenschappen van iets, meer bepaald de eigenschappen en kenmerken die van belang zijn om vooropgestelde doelstellingen te bereiken en
behoeften te lenigen. Kwaliteitsonderwijs vertoont dus een aantal kenmerken die noodzakelijk zijn
om eigentijdse onderwijsdoelstellingen te realiseren.
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Als kwaliteit inderdaad verwijst naar de kenmerken die een onderwijssysteem moet hebben om
specifieke doelen te bereiken, dan is het doel vandaag al lang niet meer om exclusief een elite van
academische leerlingen te creëren.

“Het doel van ons onderwijs is om iedereen maximale ontplooiingskansen
te bieden, zowel op abstract-theoretisch, technisch-praktisch, esthetisch,
sociaal-ethisch vlak, als op het gebied van burgerzin, maatschappelijke
waarden en intermenselijke dialoog. Het onderwijs dat dat kan realiseren,
is het kwaliteitsonderwijs van de eenentwintigste eeuw,
voor de tweeëntwintigste eeuw.”
Het onderwijs dat die doelen wil realiseren is het GO!. Ik durf dus zonder aarzelen beweren dat het
GO! kwaliteitsonderwijs aanbiedt. Ik beweer niet dat de doelstellingen al bereikt, zijn, maar het GO!
heeft als net structureel en beleidsmatig koers gezet naar die democratische doelstelling om onderwijs aan te bieden dat alle leerlingen kansen biedt.

Leerwinst als indicator van kwaliteit
Ieder kind moet de eindstreep halen, zoals die vastgelegd werd in de eindtermen. Dat is uitermate
belangrijk. Maar eindtermen kunnen niet de enige doelstelling zijn. Net zo belangrijk is dat kinderen
leerwinst boeken in een omgeving die hun welbevinden bevordert en hen stimuleert om door te
groeien. Een onderwijs dat inzet op toegevoegde waarde, op leerwinst, stimuleert kinderen op een
positieve manier en zorgt ervoor dat de school een plek wordt waar je niet faalt, maar waar je groeit.
Als onderwijs zich richt op de ontwikkeling van kinderen, is het noodzakelijk die ontwikkeling bij
elk kind te meten. Leerwinst meten is complexer dan eindtermen meten via de leerplandoelen. In
dat laatste geval kun je eenvoudig nagaan of de leerling de leerstof die hij of zij moet kennen of
kunnen toepassen ook werkelijk beheerst. Als je daarentegen leerwinst wilt meten, moet je duidelijk de startcompetenties bepalen: waar staat de leerling bij de aanvang van het onderwijs? In het
eerste leerjaar van de lagere school is dat een relatief eenvoudige oefening. Kan het kind lezen en
welk leesniveau heeft het gehaald? Kan de leerling schrijven en rekenen? Kinderen ontwikkelen zich
echter allemaal volgens een verschillend ritme, afhankelijk van persoonlijke talenten, rijping, eventuele leerstoornissen, de thuisomgeving… Er zijn kinderen die de eindtermen minder snel halen dan
anderen, die extra begeleiding en zorg nodig hebben.

Als de snelheid en het ritme waarmee leerlingen de eindtermen bereiken verschillend is, moeten
ze ook verschillend kunnen beoordeeld worden. Om die reden is in Noorwegen zittenblijven in het
basisonderwijs uit den boze. Tijdens de zes jaar lager onderwijs moet er weliswaar voor gezorgd
worden dat alle kinderen de leerplandoelen behaald hebben, maar het ritme waarop ze dat bereiken, kan anders zijn. Elk jaar bepaalt de leerkracht voor elke leerling afzonderlijk waar hij of zij zich
qua ontwikkeling bevindt. In het volgende leerjaar wordt er vanaf dat niveau verder gewerkt. Dit
is leerlingenparticipatie in de eigenlijke zin van het woord: de leerling participeert aan zijn eigen
leerprocessen. Dat systeem wordt bij ons enkel in het buitengewoon onderwijs toegepast. Ook in
het succesvolle Finse onderwijssysteem wordt de leerling zelf als maatstaf gebruikt om leerwinst te
meten). Telkens als Finse kinderen leerwinst boeken, schrijven ze een succesverhaal.
In ons systeem wordt er niet uitgegaan van wat de leerling geleerd heeft, maar van wat hij of zij

niet geleerd heeft. Dat resulteert in negatieve communicatie. Ons onderwijs meet nog steeds het
niveau van de leerling op het einde van het jaar aan de hand van een abstracte meetlat, een niveau
dat elke leerling moet gehaald hebben. Wie niet over de lat kan springen, moet het jaar overdoen.
Leerlingen die in de loop van het schooljaar vooruit zijn gegaan, maar toch niet over de lat geraken,
worden op die manier ontmoedigd.
Veel beter is het om geen abstracte maatstaf te gebruiken, maar de leerling zelf als maatstaf te zien.
Wat heeft hij of zij bereikt? Telkens als er kennis en vaardigheden bij komen, is dat een gunstige
evolutie, want er is leerwinst. Op dat moment kunnen we hen ook vertellen wat ze wel goed hebben
gedaan, en waar ze in de toekomst nog verder aan moeten werken.
Ons evaluatiesysteem is helaas op afrekening gebaseerd. Als je faalt, moet je het maar opnieuw
proberen, terwijl we de boodschap moeten geven dat er verder gewerkt moet worden. De leerwinst
gaat verloren aan de negatieve beoordeling.
Uiteraard is het de opdracht van de leerkracht om leerlingen te stimuleren, de lat telkens wat hoger
te leggen zodat leerlingen kunnen meegenomen worden op hun tocht door het onderwijs. De ambitie om de eindtermen te bereiken, moet er zijn. Het volstaat niet om blij te zijn met alles wat de
leerling heeft bereikt. Alleen bezaaien we nu de weg daarheen met hakbijlen, omdat we nog werken
met scores op taken en toetsen en veel minder met een evaluatie van wat de leerling precies bereikt
heeft in zijn persoonlijke traject om te kunnen bepalen welke kennis en vaardigheden er nog verder
moeten ontwikkeld worden.
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Een eigentijdse onderwijsorganisatie
Leraars merken op dat zo’n gedifferentieerde aanpak impliceert dat de klassen klein genoeg moeten
zijn om elke leerling de noodzakelijke aandacht te geven. Dat is deels correct, maar het is zeker niet
de enige en belangrijkste voorwaarde om leerlingen persoonlijker te kunnen begeleiden. Essentieel
is dat de schoolorganisatie aan het nieuwe systeem aangepast wordt. Een individuele leerkracht kan
die opdracht inderdaad niet alleen aan. In de Scandinavische landen wordt in het basisonderwijs
gewerkt met een open leerschoolprincipe waarin een team van leerkrachten aan de slag gaat met
een groep leerlingen, en niet één leerkracht met een klas. Leerkrachten kunnen wisselend ingezet
worden, al naargelang de behoeften en de snelheid van de leerlingen. Op die manier gaat het hele
schoolteam mee met de evolutie van de leerling. In Nederland detecteren leraars in het basisonderwijs per klas drie klasniveaus. De leerstof wordt aangepast aan het niveau van die groepen leerlingen. Op die manier doe je iets met de verscheidenheid in je klas. Er is een variatie in de aanpak en
de ondersteuning. De ene leerling heeft nog wat extra taalondersteuning nodig, een andere specifiek
bij de oefeningen, andere leerlingen halen een niveau dat hen in staat stelt hun klasgenoten te helpen. Onze noorderburen kijken bij de kwaliteitsbeoordeling van de leerlingen uit het basisonderwijs
ook naar hun resultaten in het secundair onderwijs. Men koppelt dus terug. De leerlingengegevens
gaan mee naar het secundair onderwijs zodat de leraars er daar mee aan de slag kunnen gaan.
Scholen die de leerwinst van leerlingen nauwlettend willen opvolgen, moeten zich anders organiseren. Het wordt immers erg belangrijk om leerlingen te kunnen opvolgen. Leraars in het secundair
onderwijs die vandaag in slechts één leerjaar lesgeven, kunnen dat niet, hoe graag ze dat ook willen.
Het wordt dus belangrijk de leerkrachten mee te laten evolueren met de leerling en hen opdrachten te geven in verschillende opeenvolgende jaren. Dat lukt vandaag om verschillende redenen nog
niet, onder meer omdat de uitstroom veel te groot is en omdat vooral jonge leraars in een systeem
terechtkomen waar ze van de ene school naar de andere moeten rennen. Precies in de scholen
waar het belangrijk is dat leerkrachten hun leerlingen gedurende langere tijd kunnen volgen, in de
superdiverse scholen in onze centrumsteden, merken we dat jonge leerkrachten afhaken. Twee op
vijf beginnende leerkrachten houden het binnen de vijf jaar voor bekeken in het Vlaamse onderwijs,
in Brussel zelfs meer dan de helft. De schooldirecties moeten voortdurend op zoek naar nieuwe,
jonge leerkrachten en slagen er zo niet in om een slagkrachtig schoolteam samen te stellen dat in
staat is de leerlingen op te volgen en te begeleiden. In scholen waar hoofdzakelijk een bevoorrechte
populatie jongeren schoolloopt, zien we net het omgekeerde. Daar zijn de schoolteams wel stabiel
en blijven leraars veel langer op post.

Mensen maken school
Het zal in de toekomst uiterst belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat elke school kan beschikken
over een vast schoolteam dat alle leerlingen kan opvolgen en niet enkel de bevoorrechte leerlingen.

“Ik pleit er dan ook voor om alle leerkrachten in elke school een
voltijdse betrekking te geven. Dat moet eveneens gelden voor
pas afgestudeerde leerkrachten.”
Vandaag moeten leraars hun uurrooster vaak vullen door op verschillende scholen les te geven. Voor
directies wordt het dan uiterst lastig om een echt schoolteam uit te bouwen. Je kunt immers niet
rekenen op al je leerkrachten en de leraar kan nooit volledig integreren in het team. Maar ook voor
de leraar zelf is het uiterst belangrijk om deel uit te maken van één schoolteam. Wat zo belangrijk is
voor leerkrachten, is dat ze merken dat hun inspanningen vruchten afwerpen, dat ze erin geslaagd
zijn hun leerlingen te laten groeien. Dat kan enkel als leraars een volwaardige opdracht krijgen en
niet als ze van hot naar her worden gestuurd voor beperkte en tijdelijke opdrachten. Dat laatste
neemt op termijn alle ‘goesting’ om les te geven weg. Je ziet immers nooit de resultaten van je werk.
Als elke leerkracht een voltijdse betrekking heeft in slechts één school, is het uiteraard niet ondenkbaar dat hij of zij geen volledig uurrooster heeft. Maar die leraar kan elders ingezet worden op
school, in begeleiding en ondersteuning, in het uitwerken van vakoverschrijdende projecten… Ook
voor beginnende leerkrachten biedt een voltijdse opdracht in slechts één school talrijke voordelen.
Om te beginnen wordt de ontmoedigende zoektocht naar interimbanen vermeden. Die lijdensweg
zorgt ervoor dat vandaag twee op vijf beginnende leerkrachten na vijf jaar afhaken in het onderwijs.
Jonge leraars die voltijds in een team kunnen werken, zullen nog voordelen ervaren. Zij kunnen begeleid worden door hun meer ervaren collega’s en tijd krijgen om te groeien in hun vak.
Flexibel leren houdt in het secundair onderwijs ook in dat vakken meer geclusterd worden. In plaats
van apart scheikunde, biologie en fysica te geven, worden de lesinhouden vanuit een algemeen
wetenschappelijk kader benaderd. Hetzelfde gebeurt met talenonderwijs. Ook in het GO! werken
we al met vakkenclusters die leerlingen de verbanden tussen verschillende vakken laten inzien. Een
zonnepaneel is een voorbeeld van technisch vernuft, maar het is ook fysica. Het is voor leerlingen
inspirerender om verbanden te ontdekken en om de praktische toepasbaarheid van abstracte kennis
te leren kennen, dan om abstracte kennis louter te reproduceren.
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Door vakken te clusteren, zien leraars niet enkel hoe leerlingen presteren in hun eigen vakgebied,
maar ook in andere vakgebieden en kunnen ze een beter oordeel vellen. Als je je leerlingen steeds
uit handen geeft, is het moeilijk ze goed te leren kennen en hun evolutie correct in te schatten.
De muren, schotten en drempels moeten weg als we leerlingen echt leerwinst willen laten boeken.
Onze scholen zijn nog steeds de scholen van de vorige eeuw: ze hebben muren en plafonds. Zelfs
de architecturale typologie van een school is vaak nog twintigste-eeuws of zelfs negentiende-eeuws.
Scholen hebben de structuur van een kazerne, met een centrale binnenkoer, lange gangen waarin
gemarcheerd kan worden en klaslokalen die erop gericht zijn om leerlingen in rijen te plaatsen.
Leerlingen marcheren al lang niet meer in rijen, maar de typologie van de school heeft zich niet
aangepast aan de nieuwe manieren van lesgeven.
Het onderwijs van de toekomst heeft daarom ook nood aan een nieuwe schooltypologie die inspeelt
op het realiseren van leerwinst, op diversiteit en flexibiliteit, op een meer persoonlijke begeleiding in
kleinere groepjes, op actuele methoden van leren. We zetten al voorzichtige stappen in die richting,
waarbij vertrouwen in je eigen mogelijkheden en in de leerlingen een grotere rol gaat spelen. We
merken ook dat we in die aanpak nog in een spanningsveld leven met de ouders. Uit enquêtes blijkt
dat ouders graag een school hebben die zeer gedisciplineerd is en die er vooral uitziet als diegene
waar ze zelf les hebben gehad. Dat remt een aantal evoluties af.
Heel wat nieuwe vormen van onderwijs kunnen we nu al toepassen. Klasdoorbrekend werken in de
lagere school is geen probleem meer. Je kunt een leerling uit het eerste leerjaar die uitzonderlijk
goed leest, leeslessen in het tweede leerjaar laten volgen. Leerkrachten delen de klas nu al veel vaker
in groepjes op, naargelang het specifieke niveau van de kinderen. De verschillende groepen krijgen
aangepaste opdrachten. Ook in het secundair onderwijs zijn flexibelere leertrajecten mogelijk. Maar
die vrijheid wordt sterk beperkt door een aantal organisatorische knelpunten en het uitblijven van
de wil om het goed te doen.
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Neutraliteit en actief pluralisme
“Het GO! gaat uit van universeel menselijke waarden om zijn
onderwijsproject vorm te geven. Dat zijn geen holle waarden.”
Waardenonderzoek toont immers aan dat nagenoeg alle mensen een reeks basiswaarden delen, die
ook in bijna alle levensbeschouwingen voorkomen, maar er geen exclusieve van zijn. In levensbeschouwingen worden die waarden genormeerd, het worden normen of praktische richtlijnen die
waarden duiding geven.
Het GO! heeft zich gepositioneerd als een net dat het actief pluralisme vooropstelt. Dat is een van
de grote verschillen met het voormalige rijksonderwijs, dat louter gebruik maakte van het begrip
neutraliteit om duidelijk te maken dat in het publieke net kinderen van alle levensbeschouwelijke
achtergronden welkom zijn. Dat neutraliteitsprincipe hanteren we nog steeds, maar de Neutraliteitsverklaring van het GO! uit 2007 werd sterk ingekleurd door het begrip actief pluralisme. Neutraliteit
betekent voor ons geenszins dat onderwijs kleur- en smaakloos moet zijn, maar integendeel dat het
de diversiteit erkent én actief wil beleven. Diversiteit is iets waar iedereen mee aan de slag moet, of
het nu gaat over katholieke scholen, scholen van het GO! of scholen uit het gemeentelijke en het
provinciale net. De manier waarop de netten ermee omgaan, verschilt echter. Omdat het GO! een
publiek net is, openen we ons niet enkel naar alle levensbeschouwingen, maar maken we er ook werk
van om die levensbeschouwingen met elkaar in dialoog te laten gaan. Pluralisme wordt niet passief
beleefd, maar actief gestimuleerd.
Het past hier ook een ander hardnekkig vooroordeel uit de wereld te helpen. Het GO! krijgt weleens
te horen dat het een vrijzinnig onderwijsproject zou zijn. Die framing heeft een historische oorsprong, omdat het vooral vrijzinnigen waren - zowel liberalen als socialisten - die geijverd hebben
voor een publiek net. Daardoor heeft het publieke net het label van ‘vrijzinnig onderwijs’ opgespeld
gekregen, wat een vervelende erfenis is. Immers, de reden om het rijksonderwijs vorm te geven, had
niets te maken met het vormen van jonge vrijzinnigen. Het ging vooral uit van een sociale bekommernis, waarbij de voorvechters een onderwijs wensten dat aan iedereen kansen zou bieden, wat
ook hun levensbeschouwelijke afkomst was. In het voormalige rijksonderwijs kozen overigens veel
meer kinderen voor het vak katholieke godsdienst dan voor het vak niet-confessionele zedenleer. Het
katholieke geloof heeft altijd zijn plaats gehad in het toenmalige rijksonderwijs. Dat trok alleen een
ander segment van de bevolking aan.

Het is pas in de laatste twintig jaar dat de verhoudingen gekanteld zijn en dat er meer leerlingen
in het GO! niet-confessionele zedenleer of islam volgen. Dat is niet het gevolg van een vrijzinnig
onderwijsproject, maar van de secularisering van de samenleving en de migraties. Het oude rijksonderwijs was géén levensbeschouwelijk project maar een sociaal gedreven onderwijsproject en dat is
het GO! nog steeds. Wij willen jonge mensen samen leren leven én leren, én hun keuzebekwaamheid
ontwikkelen zodat ze eigen keuzes kunnen maken. Ze moeten later niet enkel bewust en vrij kunnen
kiezen voor de job die ze willen uitoefenen of de maatschappelijke rol die ze willen vervullen, maar
ook als mens persoonlijke keuzes kunnen maken als ze geconfronteerd worden met verschillende
politieke, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of culturele keuzemogelijkheden.

Vrije schoolkeuze ?
Zoals ik eerder al aangaf, wint het GO! aan maatschappelijke impact en zien we al een aantal jaren
een stijgend leerlingenaantal. Maar wat mij raakt is dat wij als onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap weinig of geen groeikansen krijgen.
Zelfs al zouden we nog veel meer ouders kunnen overtuigen met ons pedagogisch project en ons
kwaliteitsonderwijs, we zouden hun kinderen niet in onze scholen kunnen opvangen. Het tweede
onderwijsdecreet van wijlen Daniel Coens heeft de marktaandelen van de netten op het vlak van
schoolinfrastructuur vastgelegd. Om les te geven, heb je uiteraard een schoolgebouw nodig. Welnu,
het onderwijsdecreet heeft de financiering van de schoolgebouwen gebetonneerd. Dat betekent dat
ons de mogelijkheid ontnomen werd om door te groeien.
Je kunt je markt niet vergroten, als je geen middelen krijgt om scholen te bouwen. Het gevolg is dat
het GO! in theorie voor eeuwig en altijd even ‘klein’ of even ‘groot’ moet blijven als het is.
In Vlaanderen is de vrije schoolkeuze dus de facto niet meer gegarandeerd. Ouders kunnen hun
kinderen niet zomaar inschrijven waar ze willen. Door de bevolkingsexplosie is de capaciteitsproblematiek acuut geworden en wordt het steeds moeilijker een school voor je kind te vinden, wat de vrije
keuze verder beperkt. Als de school of het net van je keuze volzet is, heb je als ouder pech gehad.
Ieder jaar stellen we bij de leerlingentelling begin september vast dat we weliswaar groeien, maar
nog veel meer kinderen moeten weigeren omdat er geen plaats is in onze scholen. Op die manier
kunnen we de grondwettelijke opdracht die we al 25 jaar op een kwaliteitsvolle manier vervullen,
niet volledig uitvoeren. Wij vragen dan ook aan de overheid voldoende kansen om die rol wel te
kunnen opnemen en op die manier de vrije schoolkeuze opnieuw te kunnen garanderen.
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I have a dream
Ik heb uiteraard een beeld van wat een ideaal onderwijslandschap zou kunnen zijn. In zo’n systeem
werk je niet meer vanuit de bestaande structuren, maar vorm je één – publiek – onderwijsnet. Een
landschap dat onderwijs niet meer als een markt benadert waar scholen of netten ernaar streven
om via concurrentie een groter marktaandeel te verwerven. Er wordt wel eens beweerd dat concurrentie niet verkeerd is, omdat het uitdaagt om hogere kwaliteit te leveren. Dat idee is inmiddels
ingebakken in onze samenleving. Voorstanders van marktwerking in het onderwijs gaan uit van het
idee dat er door concurrentie betere scholen zullen ontstaan. ‘Beter’ betekent ook dat er ‘slechter’
bestaat. Het impliceert dat er scholen zijn die de concurrentieslag verliezen en dus middelmatige of
zelfs slechte scholen zijn. Dat is voor mij een onaanvaardbare gedachte, een immanente onrechtvaardigheid.

“Hoe kunnen we tolereren dat er voor onze kinderen slechte scholen
bestaan? Het is onze ambitie om alle kinderen onderwijs te geven in de
beste scholen. Een slechte school heeft geen bestaansrecht.”
Als onderwijs vanuit één net wordt aangeboden, hoeven ouders niet meer te kiezen. Ze weten dat
elke school een kwaliteitsvolle school is. Segregatie bestaat in zo’n systeem niet meer. Kinderen gaan
gewoon naar de basisschool in hun buurt, een school die een uitstekende school is. In het secundair
onderwijs kiezen leerlingen voor de opleiding die het dichtst bij hun talenten aanleunt. Dat doen ze
niet op 12 jaar maar op 15 jaar, als ze al een beter idee hebben van wat hun talenten en ambities zijn.
Daarbij hoeven ouders zich niet meer de vraag te stellen of de ene school nu beter of kwaliteitsvoller
is dan de andere. En er zouden geen inschrijvingsdecreten meer nodig zijn om te garanderen dat
er in alle scholen een sociale mix is die de maatschappelijke realiteit weerspiegelt. Dat zou een heel
andere benadering van het onderwijs opleveren dan vandaag het geval is.
In de Scandinavische landen heeft men de omslag gemaakt van verschillende netten naar één publiek net. Het is daar ook een succesverhaal geworden. Eén net garandeert niet automatisch dat alle
problemen worden opgelost. Het risico bestaat dat scholen onderling met elkaar gaan concurreren.
Het onderwijsproject waarbij je kwaliteit nastreeft voor elk kind, moet dus nauwlettend in de gaten
worden gehouden. Frankrijk is een voorbeeld van een land waar er weinig privéscholen zijn maar
wel veel publieke scholen. Toch is Frankrijk er niet in geslaagd om de segregatie weg te werken.
Scholen uit de betere buurten zijn daar de concurrentie aangegaan met scholen uit de stedelijke
banlieues.

Er is dus meer nodig dan één publiek net, wat mijn stelling ondersteunt dat structuur minder belangrijk is dan een pedagogisch project dat uitgaat van de noden van het kind in deze tijd met het
oog op een komende tijd. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat segregatie wegwerken onmogelijk is
als er verschillende netten bestaan die met elkaar in concurrentie treden.
Kwaliteitsvol onderwijs moet vertrekken bij de vraag welke ontwikkeling het wil bieden aan het kind,
en niet bij de schoolstructuur.
De schaalvergroting die het gevolg is van één net zou een probleem kunnen opleveren, vooral omdat
bij heel wat mensen de vrees leeft dat het onderwijs centralistisch bestuurd zou worden vanuit
Brussel. Heel wat ouders vrezen dat lokale noden dan over het hoofd gezien worden.
In werkelijkheid stelt dat probleem zich niet. De overgang van het rijksonderwijs naar het GO! werd
precies doorgevoerd vanuit een decentraliseringsgedachte, waarbij de 28 scholengroepen van het
GO! lokaal veel meer autonomie hebben gekregen.

“Het pedagogisch project van het GO! is de warme jas die om onze scholen
wordt geslagen, maar die niet verhindert dat scholen en scholengroepen
maximaal rekening houden met de lokale uitdagingen en realiteiten.”
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Onze scholen in Brussel zijn helemaal anders dan die in Veurne. In Brussel is de superdiversiteit voor
de volle honderd procent zichtbaar, terwijl dat in Veurne veel minder het geval is. De manier waarop
in Veurne wordt omgegaan met ontplooiing en ontwikkeling is daarom anders dan in Brussel of
Antwerpen. Het GO! biedt geen eenheidsworst. Wij hebben ook een aantal scholen dat werkt volgens
het methodeonderwijs. Ook die diversiteit bestaat in het GO!. Een aantal kinderen kan zich in dat
type onderwijs immers beter ontplooien. De diversiteit van de aanpak zit ingebakken in ons project.
Wij gaan uit van de vraag: wat willen we bereiken? Hoe die doelstellingen bereikt worden, kan sterk
verschillen van school tot school. Onze verbondenheid ligt niet in de methodes die we gebruiken,
maar in de manier waarop we samen naar kinderen willen kijken.
Dezelfde principes gelden voor de lerarenopleiding. Ook daar hebben we te veel aandacht voor
structuren. Als je leraars opleidt, moet je niet de vraag stellen of ze een master- of een bacheloropleiding moeten krijgen, maar welke competenties - naast de vakdidactische competenties - jonge
mensen moeten ontwikkelen om als leraar te kunnen functioneren in deze samenleving. Leraars
moeten uiteraard hun vak beheersen, maar wat verwachten we daarnaast nog van hen? Hoe zorgen
we ervoor dat we de juiste mensen naar die opleiding krijgen en hen het juiste instrumentarium
aanreiken om hun job behoorlijk te kunnen doen? Dat is een andere benadering dan wat sleutelen
aan de structuren.
Ik schreef elders al dat we niet enkel de opleiding van jonge leraars moeten verbeteren, maar hen
ook meteen voltijds moeten aanwerven in één school. Zo’n maatregel zou alvast bijzonder motiverend werken voor jonge mensen die een lerarenopleiding willen volgen of voor wat oudere mensen
die terug willen keren naar het onderwijs of hun loopbaan een nieuwe wending willen geven door
te kiezen voor een lerarenopleiding. Als we onvoldoende gemotiveerde leerkrachten hebben, staan
we in Vlaanderen straks voor een levensgroot probleem.
Tussen dit en 15 jaar zullen we in het GO! alleen, door pensionering, ongeveer 60 procent van onze
lerarenpopulatie kwijtspelen. Dat betekent dat we 15.000 nieuwe leraars zoeken, of 1000 leraars per
jaar. En dan houden we enkel rekening met de bestaande schoolpopulatie. Maar in het basisonderwijs komen er steeds meer leerlingen bij. Die impact zullen we straks ook in het secundair onderwijs
voelen. Dat betekent dat we in werkelijkheid méér dan 15.000 leraars zullen nodig hebben. Leraar
worden is dus een aantrekkelijke keuze met heel wat kansen voor de toekomst.

Die grote vraag naar leerkrachten kunnen we niet oplossen in ons huidig onderwijsmodel waarin
leraars versnipperd worden over de verschillende netten. Dat zorgt voor een onaanvaardbare verspilling van energie. Twee scholen die in dezelfde straat liggen, maar elk tot een ander net behoren,
en die een deeltijdse vacature hebben voor een leraar Frans: in dat geval zullen er maar liefst twee
leraren Frans nodig zijn. Beide leerkrachten zullen in hun school geen volwaardige lesopdracht krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we met minder mensen een hogere kwaliteit kunnen bereiken, als we
al die energie steken in slechts één net.

Conclusie: onderwijs voor de tweeëntwintigste eeuw
We vieren vandaag feest naar aanleiding van onze 25ste verjaardag. Maar het is eveneens onze taak
te wijzen op een aantal kwalijke evoluties in het Vlaamse onderwijslandschap. Zo slagen we er nog
steeds niet in om ongelijkheid weg te werken in de scholen.
Het inzetten op de ontwikkeling van kinderen, ongeacht hun achtergrond en afkomst, blijft een van
de belangrijkste troeven van het GO!. Maar ondanks de inspanningen van het publieke net blijft er
aan schoolpoorten een selectie plaatsvinden, een mechanisme dat verhindert dat alle kinderen de
beste kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Dat heeft grotendeels te maken zowel
met een vastgeroeste concurrentie tussen schoolnetten als met tegenstrijdige maatschappelijke visies op de rol van ons onderwijs. In plaats van de segregatie weg te werken, wat de opdracht van elk
democratisch onderwijssysteem zou moeten zijn, houden we vast aan een systeem dat segregatie
versterkt.
Als we een samenleving wensen waarin we op een open en constructieve manier mensen willen
laten samenleven, moeten we ophouden te debatteren over structuren. We moeten ons de vraag
stellen wat de uitdagingen zijn voor onze kinderen en hoe we daar als onderwijsverstrekkers, als
beleidsvoerders én als samenleving mee omgaan. Segregatie is een indrukwekkend probleem in onze
samenleving. Als we verder gaan op het pad van concurrentie en uitsluiting, creëren we een samenleving die voor niemand een cadeau zal zijn.
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Wij nemen als GO! in dit debat een heel duidelijke positie in. Voor ons is onderwijs een publiek goed
dat betrekking heeft op ruimte voor ontwikkeling, toekomstgerichte hoge eisen, maatschappelijke
hefbomen, mensen kansen geven om door te groeien en uit hun achtergrond te breken, met respect
voor elke achtergrond. Als overheid en als samenleving moet je ervoor zorgen dat er geen talenten
verloren gaan. Dat doe je niet alleen vanuit een ethisch perspectief, ook vanuit een economisch
perspectief is het onzin om talenten verloren te laten gaan. Door iedereen die kansen op ontplooiing te bieden, verhinder je bovendien dat er frustraties ontstaan bij de bevolking en zorg je ervoor
dat iedereen, ongeacht zijn afkomst, zijn plaats kan vinden in de samenleving, met welbevinden als
emotioneel toegevoegde waarde. Op die manier genereer je een maatschappelijke return voor een
heel lange termijn, zowel voor het individu als voor de hele samenleving. Je vermijdt bovendien een
groot aantal problemen en kosten waarmee een samenleving geconfronteerd wordt als grote groepen mensen die niet geslaagd zijn in het leven, lijnrecht tegenover een bevoorrechte groep komen
te staan.
Ik wil daarom onze politieke beleidsvoerders oproepen om ambitie te tonen bij de noodzakelijke
onderwijshervormingen die ons laten evolueren naar een onderwijs voor de tweeëntwintigste eeuw,
een onderwijs waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, kleur, levensbeschouwing of talenten, niet enkel de kans krijgen zich volledig te ontplooien, maar ook leren om in diversiteit samen
te leven.
Wij vragen dan ook dat er een eigentijdse visie op onderwijs wordt ontwikkeld, die uitgaat van de
vaststelling dat toegevoegde waarde en leerwinst de belangrijkste indicatoren zijn voor een kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen. Aan onze beleidsvoerders, van alle politieke strekkingen, vraag
ik dan ook om alle vooroordelen opzij te schuiven en enkel het belang van onze kinderen voorop te
stellen. Zij zullen de samenleving van de toekomst vorm geven. Die samenleving zal divers zijn en alle
talenten nodig hebben om alle uitdagingen die op ons af komen de baas te kunnen.
We willen allemaal het beste voor onze kinderen. Zullen onze kinderen in staat zijn een persoonlijk
levensverhaal te schrijven waarin de totaal andere ook aan bod zal komen, die ‘andere Vlaming’
die uit een andere sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond komt? Hoe zullen onze
scholen erin slagen om de uiterst diverse mix van achtergronden samen te laten werken, zodat ze
een nieuwe identiteit vormt voor onze kinderen, een meerlagige identiteit die aangepast is aan de
samenleving van de toekomst? Hoe zal dat gemengd leren in een brede school bijdragen tot de
ontwikkeling van onze kinderen, hen aanmoedigen om een leven lang te leren, actieve, kritische
en geïnformeerde burgers te worden, probleemoplossers die samen bouwen aan een samenleving
waarin ze gelukkig kunnen leven?

Het onderwijs dat dat doel kan bereiken, is het onderwijs van de eenentwintigste eeuw, voor de
tweeëntwintigste eeuw. Het is de volgehouden ambitie van het GO! om dat onderwijs aan te bieden.

“Het is nu aan onze beleidsvoerders om een keuze te maken en het
kwaliteitsonderwijs van de toekomst alle kansen te geven, in het belang van
alle kinderen in Vlaanderen en in het belang van de samenleving.”
Wij rekenen dan ook op de politieke overheid om het GO! de middelen en de steun te geven die het
mag verwachten als hét onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, hét onderwijs dat inzet op gelijke
onderwijskansen, dat jonge mensen kansen biedt zich volwaardig te ontplooien, zodat ze hun plaats
in de samenleving kunnen vinden, en zo maatschappelijk welbevinden genereert.
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is immers van iedereen, voor iedereen.

Raymonda Verdyck
afgevaardigd bestuurder
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Het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, bestaat 25 jaar. Naar aanleiding
daarvan ontvouwt topvrouw Raymonda Verdyck haar visie op het onderwijs als maatschappelijke hefboom.
Zij wijst op de historische pioniersrol van het publieke onderwijs, maar kijkt vooral
vooruit. De kinderen die nu geboren worden hebben immers een levensverwachting van
100 jaar en zullen ook de volgende eeuwwisseling meemaken.
Als samenleving en als onderwijsverstrekker moeten wij dus nadenken over het onderwijsproject dat volwassenen van de 21ste én de 22ste eeuw vormt. We zijn ons goed bewust van de emancipatorische kracht van onderwijs - in dit traktaat wordt dit uitgebreid
aangetoond - maar we zijn ook alert voor een aantal knelpunten en kwalijke evoluties
in het onderwijs van vandaag.
Beleidsmakers worden opgeroepen om een eigentijdse visie op onderwijs te ontwikkelen, die uitgaat van leerwinst als een van de belangrijkste indicatoren voor een kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen. Het GO! neemt alvast de handschoen op als het
onderwijs dat inzet op gelijke onderwijskansen en dat jonge mensen kansen biedt zich
volwaardig te ontplooien, zodat ze hun plaats in de samenleving van deze en de volgende eeuw kunnen vinden.
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