


Geheel ger1ragpatroon van hun vader en hun moeder :imiteren en op die wijze leren zij nOF>

maaIs het aanvaarde gedragspatroon in clie samenleving; voor zichzolf gestalte r;even. En

ook al spelen zij rollen die later in de wc::rKelij kheid niet worden ormezct , zoals bvb,
de rol van een .ind.iaan, dan liet :Jaar toch altijd een bepaalde duiding in vanuit de samen-

Iovinr; en gaan zij hier een aanvaard cedrar;spatroon orrtw.ikkeIen dat door de volwassenen
bepaald is. Nu" ofschoon kinderen in een bepaald keurslijf worden l,eclwongen,is dit niet

even dwingend voor alle kinderen. Kinderen van bepaalce katezorieën worden met neer bohou
de waardopatr-onen uitgerust~ ten'üjl andere daarenterren meer waardepat.r-onenkrijp:en, waPT-

door ze neer- openheid naar kreativiteit krij[:Em. Vanuit Amerikaanse onderzoeken leren wij

dat ouder-s uit arbeiderssezinnen vooral waarde Gaan naar voor schuiven bij hun kinderen
al.s 13ehoorzaamheid:;netheid en daarnaast gaan zij veel beIanr; hechten'3.3n de kont'ormi.tei.t

van de kinderen met eksterne voorschriften. Kijken we daarentegen naar de middenranp:sp,ezin'
nen dan zien we dat er veel meer claats ceGeven vJorC:.taan elementen zoals nieuwsgieriç:>heid,

overwegen van problemen en zelfkontrole . Dus waardepatr-onen dio op het c;edr3g van het l,:inJ.

later een heel bij zondere invloed gaan hebben. In het arbeidersgezin zou menmeer p:f1an

letten op het feit of het kind ekstern opr;eler;de regels overtrad) zodus een eerder nern .
tieve opstelling" terwijl in het middenranqsrpzdn meer-zou gezi<::nworden of het kind zich
zelf kan leiden. Nu zonder ons verder af te vragen wqaromin feite dergelijke specif'Leke
waardepatronen in die kateGorieën voorl:omen, kunnen wij wel stellen dat op basis van deze
waardepatronen er een ander klimaat wordt gesebaeen ten over-staan V1.ndat starrïount

kreativiteit dat we in het bee:in hebben omscrJI'eVCn,E8neven belancrijk onderdeel van dit

socialisatieproces [edurende de: kinderjaren is de taal. De taal Laat het kind toe zijn rol

van vader of moeder in het spel te spelen en zich uit te drukken en daardoor kan het kind
korren buiten zajn eigen direkte ro lervar-i.rg , î'fcl.ffi' anderzijds is het toch nog altijd zo dat

die taal ons voor een stuk een gevanrene maakt. Het kind is de !">;evansenevan zijn taal en

het kan maar-werken met die taal. Die taal bepaalt uiteindelijk ons donken, ons woorrlp;e·
brui.k, onze stijl en dergelijke IY18er.vvezien weder-omvanuit de samenleving dat dat Noord
gebruik en die stij 1 die wij hanteren j bedu1tJdwordt of gepousseerd !,rordt door het socio-

professionele milieu waar-In de kinderen opr-rooien. f1enhecht zich aan twee betekerrisgehe'lcn

in onze taal: een universele en een partilruliere. De universele zijn deze waarin princines

en operaties ormville van de taal t'~eÈ;kspliciteerd zijns terwijl aan de andere kant de par-tri-
kulierej de principes en operaties relatief im[Jliciet in de taal inr;ebouwdzijn. Die parti·

kuliere betekenissen zijn meer gebonden met Qe kontekst, zij zijn sterker ~ebonden 8~n de
pLaat.seLi.jke struktuur. WIenkan deze haast niet vatten zonder te kijken naar de plaatselijke

cebeurtenissen en te kijken op 1>.)01kewijze de zaken beleefd worden. Het is dus met9l1derc
woorden de konkrete Ieefwere Id waarin Vlij steken. De universele betekenissen zijn echter

toegankelijk voor iedereen, teoretisch althans)omdat de principes ekspliciet onenbaar zijn
Gemaakt. In onze samerûcving hebben Vlij verschillende gespreksecdes die aangepast zijn aan

die twee betekenissen. Tulenziet dat de p;esprekscodes de kinderen ofweI richten naar een



relatief gebonden betekerris ian het eeheel ofwel een relatieve kontekst 9 onarbankeLi.ik
de betekenis van het geheel. Bij de par-tikul iere betekenis wordt het kind gericht door

een beperkte gespreksccde , terwij 1 naar het tt'reede nl. de universele betekenis wordt het
kind gericht naar een uitgebreide gesprekscode. Aangezien de uitgebreide codes minder
verbonden zijn met de plaatselijke sociale struktuur houden zij dan ook mogel i.jkheden in
van verander-i.ng, zodanig dat men Langs de taal , de situatie van de gesocialiseerde zoon
naakt , dat hij in staat is om zijn ei[';en socialisatie te vatten en dan ook te relativeren.

De taal wordt voor hem een middel omzijn eigen positie beter te kunnen plaatsen in dezS'
wereld. De gebruikers van die uitgebreide gesprekscode worden wel veer aancetroffen in cte

middenklasse dan wel in de arbeidersklasse. Een vermoeden ontstaat hier daYl, en het is

nu een zuivere hypothese die ik hier ste l , dat een kind uit de middenklasse beter ui.tr-e-

rust is omkreatief tez.ijn, dan ""el zijn leeftijdsgenoten uit het arbeidersgezin. En naast
dat gezin zien we dan een tweede h'1stitutie nl. de school. In die school zien iI.rij een pro'

ces aan de gang van het opnemenvan kinderen met verschillende kapaciteiten. In die school

zal men trachten die kinderen of de kapaci.te iten van die kinderen neer te ontwikkelen
of hen een aantal nieuwe vaard.igbeden bij te brengen. Eet instrument dat hier weerom
belangrijk is is de taal. De taal is het Inst.rurrent bij uitstek in ons onderwijs. tvij heb-
ben een' onderwi.js dat erg verbaal gekleurd is en het is nu juist in dit onderwij s , dat zich
bezighoudt met de overdracht en de ontwîkkeLinz van het kind, dat 1.vijook de overdracht

en de ontwikkelinc zien van die universele betelcenis. Het ene kind is beter voorbereid o~

de taal omde school te beGrijpen dan een ander en dat al naargelanp van zijn socio·-
professionele herkomst. Wij stellen vast dat een V"'oot deel van de kinderen terecht komen
op school en gekonfronteerd worden met een syroo.ldek die hen vreemd is. Het is dan ook

duidelijk dat de socialisatie van ellc kind niet even vlot verloopt. Er wordt dus meer
kans geboden voor kreatief r;edrag binnen het onderwij ssysteern waarin kinderen met een

uitgebreide code en bijgevolg ook met een universele betekenis p;ekonfronteerd worden. De

vraag is echter : kan dat vrerkelij k gebeuren ?\ve zullen deze vraag echter niet zonder

reserve kunnen beantwoorden. Wezullen ons enkel beperken tot het aangeven van een aantal
strukturele faktoren die uiteindelijk die kreativiteit in die school op één of andere wijze

kunnen afren~n of stimuleren. Het fenomeendat we hier moeten bekijken, 1ie school nl.;

betreft een Georganiseerd zijn van de opvoeding. Onderwijsinstituten hebben een bepaalde

organisatie cekregen die voor de meeste scholen in essentie dezelfde blijft. Dit betekent

een beleidsstruktuur waarin het zwaartepunt bij een direktie ligt, al of niet uitGerust
met een hoofdzakelijk adviserende lerarenraad en een leerlingenraad, een ouderraad of een
andere vorm van asociatief beheer-. De doelstelling van deze leergemeenschap ontsnapt echter

grotendeels aan deze Ieergerreescbap , en evenzeer is de strukturering van de Leer-groepen
iets dat buiter:- de bevoer,dheiclvan de leergerrEenschap valt. Welk deel van de wiskunde men

in een bepaalde klas op een bepaald o~~enblikgaat leren is niet iets dat afhangt van de
school als Inste Ll.ing, naar wordt in feite vastr;elegd door een centraal orgaan.



Dat dit niet zomaar een formele re~el is, is duidelijk waar te nemenuit het feit dat de

staat of de andere organismen~ die zich bezif)1ouden met onderwijs~ inspekteurs aanstellen~

die tot taak hebben te zien of een bepaald programmawel wordt afgewerkt. Klassen mogen

WlJ splitsen zoals het bepaald is door een centrale organisatie. Leraren moeten benoemd
worden door een p;eheel van schriftelijke voorschriften. Uit dat geheel nu van deze feiten

blijkt dat ons onderwijs) zeker tot op het sekundaire niveau, een sterk centraal geleide
onderneming is. Het Ieerprogramna wordt iets heiligs. Het is de maat die moet afgewerkt

worden. NOI'J11!lalrefleks is) dat menmet de zekerste i,reerekening gaat houden, de zekers te

wef!.omde stof aan de rran te brengen. Die bestaat er dan in dat de leraar zelf zijn stof
gaat formuleren. Het is voor mijn part 1I,Teltekenend dat wanneer ik vor-iz jaar in één van
mijn kolleges aan een zeventigtal studenten vroec; in welke mate zij ervaring hadden met
groepswerk in middelbaar onderwij s 9 dat slechts êén Vé1..n mijn studenten in staat 1ATasom

dat groepswer-kte formuleren en uiteen te zetten. Een bovenzeschet.ste orsanisatiestruktuur

is het frontale klasonderricht wel eens afp;ewisseld met een k.Lasgesprek , de normale werk-

wlJze. Groepswerk of projektwerk worden daar dan een uitzonderim. Het lirt hier helemaal
niet in mijn bedoeling omdeze twee nu als de beste vormen naar voor te schuiven. Het is

in feite de taak van de didaktiek omdaar een antwoord op te geven. J"1aarwat ik hier vel

wil naar voor brengen is dat kreativiteit van de leerlingen wellicht meer kans maakt om
tot ontplooiing te komenin deze twee laatste werkvormen. In een zuiver passief onderricht
is daar niet altijd de openin.~voor.

Een ander element dat deze kreativiteit eerder afremt is het 'niet meer in staat ZlJn om

te ervaren". De reden van deze 'niet meer in staat zijn omte ervaren Y ligt volgens somrnir;en

in het feit dat onze opleidi~ gehistoriseerd wordt. Er zou daartoe in veel rrerinrrere mate
. . . '.'

een beroep op de ervaring moeten worden redaan. In plaats daarvan worden de te bestuderen

fenomenendoor de leraars beschreven en de mogelijke probIemen door hen dan ook meteen OD"

gelost. Het weinig kans b~eden aan de ervaring betekent dat de kans tot kreatief denken
vermindert, tenzij ren ze konfronteert met de vertekende realiteit dat er nieuwe ideeën

geboden worden en dat de leerlingen komentot het vaststellen van unieke en nieuwe a.sso
ciaties. Dit gebeur-t niet gemakkelijk in een traditionele klassikale ui.teenzet.t ing , waar
de ervaring diliTijls vervangen wordt door een verbale omschr-i.jvi.nc,Aanslui.tend bij deze

onderwaarder-ing van de ervarinp: dient de sterke interne betrokkenheid onderstreept te lHor-·
den. Scholen leren over de ruinere samenleving en bereiden er-op voor 9 maar '6ij laten die
samenleving niet steeds manifesteren in de scholen. De idee van de open school zoals wij die

in Engeland en in de V.S. aantreffen is een zeer belanGrijk idee. Een derselijke school
ui.tboueen in een centraal seorganiseerd ondervri.jssysteem is een moeilijk haalbare zaal-.

Ik geloof dat de Engel se school daar- zeker een troef meer heeft dan onze schoo.l , nL 8r is

voor de leerlingen een ervarinr; mogelijk clie ri,jker is dan hier j waar u dan toch langs
ouderraden reeds een stru..kturele onderbouwhebt omeen dergelijke open school te organiseren.

Maar de samenstelling van onze ouderraden is meestal niet een juiste doorsnede van onze
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bevolking zoals toevallige ervaring: ons leert. Gesteld dat we nu toch asociatieve beheer--
raden en ouderraden zouden hebben die een getrouwe weerfave zouden zijn van de samenstel",
ling van de schoolbevo.lk.ing, dan dre igt de vraag nog '~in welke mate het onderwi.jzend

personeel wil samenwerken1. Uit een onderzoek dat wij dit .jaar- hebben doorgevoerd bij laat-

sto.iaar-s op de middelbare normaalschool en de universitaire azgreGatie leren wi,i dat slechts

37% van deze toekomstige leraars op het pec1af,ogischdidaktische dOffi2inaan de ouders
medebeslissingsrecht wilden r:evon. Slecht 21% wilde dit doen op het aèl.rninistratieve
organisatorische domein. De andere tockornstige leraars wilden Nel informatie doorspelen

of over-Leggenmet de ouders op deze twee domeinen, maar we stellen toch nog anderzijds
vast dat 14% van hen gelijk welke vorm van inspraak van de ouders op hot administratief

organisatorische vlak afwij st. Bij een groot deel van de toekomstige Leraar-s blij ft de

school gezien worden als een gesloten organis'ltie met een eigen deskundigheid en een Eóigen
funktionaliteit, Invloeden die dan niet worden a~ebodc;n door deskundige krachten worden
wel met enig wantr-ouwentegemoetg2treden. Nu is het wel zo dat wij de')laatste zes jaar

gekonfronteerd worden met een stuk onderwij sverrriouw.ing iI1 het vorrrieuwd secundair onder-:
wi,is of zoals het in de termen van vandaag meer kl inkt ; het secundair onderwi.js type 1.

Uit de verschillende officiële bronnen die op één of andere wijze over c1.:;doelstellingen

van het V.S.O. spreken" kunnen wij o ,a. de volgende doelstellingen af'Leidcn zonder dat j'!8

daarbij gaan stellen dat we hierrn::;ede juiste hiërarchies r,eformuleerd door de initiatief
nemers, verwoorden. It..::tgaat hier omde doelstellinp,en zoals bvb hot ophalen van soc.io-

kul.ture le nadelen van kinderen uit Lager-emilieus. Een tweede doelstellinr; is een gejndi-·
vidualiseerd orrierwi.js real.i.scren , een derde is ruimte voor ekst.ra curriculum akt ivi tci ten.

Het scheppon van een demokrati.sch klimaat is een andere en eon laatste doe.Lste.Ll inp; is (le

vernieuwing van vormings.inhoudonen didaktische werkvormen. .1\1 deze doelstellingen feven
heel zeker uitdrukking van een sterke maatschappcl i.jke betrokkenheid en van S'en zeker-e epen

houd.ing tegenover kreatief gedr-ag, De vraag blijft r;2stcld'J in we.l.kemate dit nu gereali-

seerd werd. Zonder op deze vraag nu te kunnen antwoorden, zou ik u toch even willen wijzen
op enkeIe strukturele kermerken van het onderwi.jstvpe die de opening naar een kreatievo

vorming wellicht at'remren. Wij f'ormucren hi.er in feite maar een paar' hypetesen. Een eerste

vaststelling die we moeten doen betreft de wijze waarop het V.S.O. werd ingevoerd. Of'schcon

men dit zeker niet voor alle V.S.O.scholen kan zevgen9 krul de invloed van de centr:lle
admirriatr-at.le niet zonder betekenis [enoerrrl worden. Centra.listische aanpak die wij ook .in

het traditionele onderwij s hebben gezien9 kunnen wij hier terup:vinden : Ieerprogranrm ' s .

evaluatiemethodes J klasorgani.eat ic , kom':)Îno,tieVM studierichtin::;en enz. werden allen

praktisch centraal bepaald. r1en kan de indruk krijgen dat do opstelling van die (l,oelstel,·

lingen een zaak is die voor een ruim deel aan de rlo.atselijke scho.Ien. Ieraar-s en Loer'Li.ngen
ontsnapt, zodat er een p:eest kan ontstaan VéL.'1 1(,r moet een ekstern geformuleerd prOp":r'8JTlJT1.",

worden afgewerkt!. De vraag die zich dan wederomformuleert is, of men voldoende ruimte kan

Laten voor oen ervarende en een ontdekkende vorming van de leerlingen m.u.vr. stellen \áj de

.vraag : zijn deze scholen dan weder-omseen gesloten organisaties ?



Een andere faktor die zou moeten bestudeerd Horden is In welke mate de formeel .ingebouwle
vakkcnscbc.id.ing ook effektief sercaliseerd wordt of doorbroken wordt. De strukturele vast·,
lec;gine; van deze vakkenscbeiö.irs; kan misschien de wederzijdse bevruchting, die kan komen

vanuit verschillende disciplines, bemoeilijken. Een laatste vraag die we in dit verband
willen stellen is 5 in welke mate heeft de officiële bepaling van ondorwi.jsbevoegdhe.id

van de leraren en zijn opleiding daartoe voor sevolc: dat zij een rol eerder gaM definitren
8.1s een vélkspecialist die een bepaa.ldo discipline moet overbr-engen.dan wel a.Ls ierrnnc_

die aanvorming van de ganse persoonlijl.heid werkt. De huidige onderwi.jsstruktuur .Li.jkt ons
meer seschikt omhet eerste leraarstype te kreëron dan wel het tweede. 'Iwee Arnerikanen

hebben zich beziggehouden met het bestuderen van de vor-schi.Llonde houdingon en f\ezinserva--

ringen die kinderen uiteen bepaalde school met een h013e.int«11igentie maar een z.erintse
kreat i.vi.tei.t hebben. en ander'zi.jds kinderen met een hOGekreativiteit) maar een 18.>':eintel'-

lifjentie. De ouders van de eerste kategorie van kinderen, deze dus met een hoge intelli ..

gentie " zijn neer- waakzaamover het r;edrag van hun kinderen , over hun school.se prestat ies

en ook over de keuze van hun vrienden. Ze staan ook ITBerkr-itisch tegenover hun kinderen
en tegenover de opvoeding die de school verstrekt. Ze zijn vooral begaan :methet aanleren
van konventionele deugden zoals het aanleren van netheid, ~oede mnnieren en stuc1iebereid"

heid. Dit is in veel Geringere mate aélYlwezigbij de kinderen die uitc;erust zijn met een

hoge kreativiteit. Deze ouders beklemtonen meer openheid voor ervariDEr" interesse en ontoc-
siasme voor het leven. Opvallend is ook;; dat de kinderen met een hoge intelligentie meer
gericht staan op sukses in het latere J.evon.

Nieuwe gr-oepen worden niet gecultiveerd maar mogenwel bestaan. i\ktier.roepen die reageren
tegen de gewonegang van zaken worden niet ;;;efiDrJl1Cierd.lYl deze makrost.ruktuur- zit ons

opvoedingssysteem eveneens .ingebouwd.Het heeft er dan ook zijn kentr-ekken van. Kreativi-J

'

teit is een waarde die inze sanerûeving aarû.eld.ing [!;eeft tot tal van ter;enstellin(Scn,

Hij kennen het fenomeen van de niot·'aanvaarde schrij ver" dichter of ui tvinr'"er . f:'1:'1arander--

zijds heeft onze samenleving nood aéLY1scheppende ceesten om steeds nieuwe problemen die
voorkomen in de sarrerûeving, op te lossen. In het ene geve_lwordt het gedra~~gezien als

afwijkend, in het andere c;eval wordt het f';ezien 8ls een waardevolle bijdrar:e.

SociolofJsche kreativiteit kan ook maar alleen rebeuren vanui.t een sitm.tionele benader-inc.
Als sociaal fencrreen wordt kreRtiviteit door de ene groepering als een hoge waarde gezlsD,
door een andere groepering als een moedwillig geclrag omzich .intoressant te maken. In onze

westers beschav~3 reeft kreativiteit de lqatste eeuwen een Grote waar~jriDr~ gelITesen.
Menkan echter niet zef.[';endat Gelijk welke vorm van kroat ivi.te i.t :1it gel:resen heeft.
Err; belangrijk was te weten in d.i.enst. van wie of wat de krcat i.vi.tei.t moest staan. De

gezagsabruktuur-. van deze groeperill.("on heeft de kreativiteit in beoaalrlo banen geleid~ een

ondersteund kreatief denken en handelen dat in funktie stond van een stuktuur die door een
bepaaId gezag ondersteund werd. En hier li.ct m. i. juist het probleem nl. opvoeding wordt



serealiseerd als een proces om iemand tot een 8dekwate rolspeler in onze samenleving te
vormen en aan de andere kant heeft men de kroat.îvi tef,t , die unieke opl.ossingcn moet p;even

op problemen. Uiteindelijk gaat het omesn handelen in dezelfde aarrerûeving , die haar nor··
men formuleert en af'dwingt , De vraag is" of dat Geen kreati vitei t zal worde n binnen een
bepaald aanvaard systeem. En wil opvoeding nu voeren tot kreativiteit dan zie ik uit deze

beperkte socio.logi.sohe analyse 5 c10: volgenc1evoorwaarden als noodzakelijk. Er zou een grote

waardering moeten aangekweekt worden voor de mening van anderen) waardoor de ideeën hun
inspirerendc.: f'unktie kunnen vervullen m. a. w. een Geest van verdraagzaamte id . Dit betekent
eveneens dat er een demokratisch kl.Imaat moet zijn waar de .idoeên van iedereen en ook V211

de niet~deskundiCi=mals waard.evol en te overwegen w.'J.:1rdworden beschouwd, En verder moeten
wij bewust zijn dat opvoed.ing oen proces is dat zich afspeelt b.innen een bepaald c;edr8.I?s··

patroon, sanen'lev.ingspat.roon, maar dat naast dit ook nor; arder-e séllTlenlevino;spatronenkunnen

staan, die eveneens individueel en sociaal geluk bewerken.
Tenslotte zou men in deze geest de opvoedi~~sstrwrturen r~et uitsluitend moeten bekijken
en hanteren als de enige wegen waarb.innsn km gehandeld worden, maar de strukturen in
dienst van de ervaring stellen, waardoor konfrontatie met de Grote bescheidenheid in de
omringende wereld inspirerend gaat werken.
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