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PROMOTOREN: PROF. DR. MAARTEN SIMONS EN PROF. DR. GEERT KELCHTERMANS

Sinds meer dan twee decennia neemt het tijdschrift Klasse in het Vlaamse onderwijs een belangrijke plaats in. Het 
is een centraal  informatie- en communicatie-instrument tussen de overheid en het onderwijsveld, maar maakt 
tegelijkertijd ook deel uit van het optimaliseringsbeleid van de overheid. Door de informatie en communicatie 
verspreid  via  Klasse  wil  de  overheid  het  onderwijsveld  aanzetten  tot  vernieuwing  en  verbetering  van  de 
onderwijskwaliteit.  In  dit  onderzoek  beschouwen  we  Klasse  dan  ook  als  een  sturingsinstrument  van  de 
onderwijsoverheid  en maken we een kritische analyse van  de wijze  waarop die sturing plaatsvindt.  Wat  ons 
interesseert is de sturende werking van Klasse als beleidsinstrument op zich, en meer bepaald de sturing door het 
'discours'  of  'wat  er  gezegd/geschreven wordt'.  Door dit  discours  in  Klasse worden specifieke verwachtingen 
gecreëerd  over  hoe  de  leerkrachten  en  de  overheid  zichzelf  zouden  moeten  bekijken,  zich  zouden  moeten 
gedragen en zich zouden moeten verhouden tot elkaar. Ze worden dus op een specifieke wijze gepositioneerd en 
deze 'effecten' van het discours in Klasse vormen de kern van onze onderzoeksinteresse.

Om  deze  onderzoeksinteresse  te  kaderen  en  te  verantwoorden,  worden  in  het  eerste  hoofdstuk  drie 
literatuurstudies over de bredere onderwijs- en beleidscontext gepresenteerd: een studie over de relatie tussen de 
overheid en het  onderwijsveld in  de internationale en Vlaamse beleidscontext;  een studie over  het  fenomeen 
'mediatisering' in het actuele (onderwijs)beleid; en een studie over de historiek van het tijdschrift Klasse zelf in de 
context  van  het  Vlaamse  onderwijs.  Aan  de  hand  van  deze  drie  literatuurstudies  wordt  de  probleemstelling 
verfijnd en toegespitst tot de vragen: hoe functioneert het tijdschrift Klasse in de Vlaamse beleidscontext en hoe 
beïnvloedt het de wijze waarop de overheid en het onderwijsveld in relatie moeten staan tot elkaar?

In het tweede hoofdstuk worden het theoretisch perspectief en methodologisch kader toegelicht. Theoretisch 
sluiten we aan bij de zogenaamde bestuurlijkheidsstudies, geïnspireerd door het werk van Michel Foucault, die 
zich  bezighouden met  de vraag hoe  'besturen  door zelfsturing'  verloopt  en hoe  bepaalde machtsconfiguraties 
werkzaam zijn in de samenleving. We gaan ervan uit dat de 'orde van discours' van Klasse zichtbaar maakt hoe dit 
besturen  in  het  Vlaamse  onderwijs  plaatsvindt.  Methodologisch  sluiten  we  aan  bij  het  werk  van  Norman 
Fairclough en ontwikkelden we een variant van zijn kritische discoursanalyse. Deze methodologie verloopt in drie 
fasen:  tekstanalyse,  discoursanalyse  en  sociale  analyse.  Deze  gebeuren  in  ons  onderzoek  vanuit  het 
bestuurlijkheidsperspectief. Zo focust de tekstanalyse op de representaties, acties en discursieve identiteiten, en 
verbindt  de  discoursanalyse  deze  met  vertogen,  genres  en  profielen  van  de  personages  en  met  de  'orde  van 
discours' van Klasse in het algemeen.

De  resultaten  van  de  discoursanalyse  worden  in  hoofdstuk  drie  uitgebreid  toegelicht.  De  verschillende 
vertogen,  genres  en  profielen van de personages in  Klasse worden  beschreven en geïllustreerd  met  concrete 
tekstfragmenten. De specifieke combinatie van de vertogen, genres en profielen leidt tot drie constanten in de orde 
van discours van Klasse: Klasse is een tijdschrift over onderwijskwaliteit, is een edutainment-tijdschrift en een 
mediatizerend tijdschrift.  Er wordt ook een thematiek onderscheiden die duidelijk geëvolueerd is doorheen de 
jaren, namelijk de waardering van specifieke vormen van deskundigheid van de onderwijsbetrokkenen.

 In  het  vierde  hoofdstuk  gaan  we  in  op  de  'effecten'  van  deze  orde  van  discours  van  Klasse  vanuit  het 
bestuurlijkheidsperspectief.  We  tonen  aan  dat  door  de  orde  van  discours  van  Klasse  een  synoptische 
machtsconfiguratie  in  het  onderwijs  geïnstalleerd  wordt,  waarbij  feedback-informatie  in  de  vorm  van 
ervaringsverhalen en voorbeelden van goede praktijk centraal  staan. Hierdoor worden de betrokkenen bij  het 
onderwijs geresponsabiliseerd en gemobiliseerd om zich met hun hele persoon in te zetten en hun individuele 
ervaringen te delen met anderen. Zo kunnen ze tegelijkertijd permanent feedback-informatie verzamelen over hun 
functioneren én een inspirerend voorbeeld vormen voor anderen. Door deze feedback-informatie in de vorm van 
persoonlijke  ervaringen  wordt  de  dubbele  binding  gerealiseerd  tussen  personalisering  enerzijds  en 
gemeenschapsvorming  van  de  leerkrachten  anderzijds.  De  overheid  wordt  hierdoor  gepositioneerd  als  de 
coachende informatie-manager van het onderwijsveld. De leerkracht wordt gepositioneerd als een actieve expert-
van-zichzelf, met zijn ervaringsdeskundigheid en de professionalisering van zijn persoon als centraal element in 
deze expertise. In het onderwijsveld als geheel lijkt zich zo een informatiedispositief te installeren, waarbij het 
verzekeren/garanderen  van  de  toegang  tot  feedback-informatie  als  bestuursstrategie  opduikt.  Het 
informatiedispositief  gaat  bovendien  een  alliantie  aan  met  het  kwaliteitsdispositief  en  leerdispositief  in  het 
onderwijs,  en  draagt  zo bij  tot  de  werkzaamheid  van  het  voortgezet  liberale  bestuursregime in  het  Vlaamse 
onderwijs. 

In  het  vijfde hoofdstuk gaan we ten slotte  na wat  deze synoptische machtsconfiguratie  betekent  voor het 
publieke in het onderwijs, of wat de 'neveneffecten' zijn van deze machtsconfiguratie. We stellen dat door de 
klemtoon op feedback-informatie in de vorm van unieke, persoonlijke ervaringen – 'matters of experience'- er een 
privatisering en depolitisering van het onderwijs plaatsvindt, waarbij er geen ruimte is voor publieke kwesties of 
'matters of concern'. De orde van discours van Klasse en de nadruk op voorbeelden van goede praktijk werken 
bovendien een privatisering van de ervaringen van de leerkracht in de hand. Afsluitend argumenteren we dat er 
ook een andere houding van de leerkracht ten opzichte van zichzelf mogelijk is, waarbij hij op een andere manier 
met ervaringen omgaat, en waardoor hij een publieke figuur kan zijn.
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HIGH-CLASS EDUCATION. A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE MAGAZINE ‘KLASSE’. 

ANNELEEN VERCKENS

PROMOTORS: PROF. DR. MAARTEN SIMONS AND PROF. DR. GEERT KELCHTERMANS

Over  the  past  two  decades,  the  magazine  'Klasse',  published  by  the  Ministry  of  Education  has  become  an 
important  phenomenon  in  Flemish  education.  'Klasse'  is  not  only  a  central  instrument  for  information  and 
communication in the relationship between the government and schools (or the educational field in general). As a 
policy instrument it is at the same time part of the optimization strategy of the government, aiming at innovation 
and  quality  improvement  in  Flemish  education.  Our  study  conceives  of  the  magazine  'Klasse'  as  a  steering 
instrument from the government and aims at a critical analysis of the way this steering actually operates through 
the discourse in the magazine. In other words, we look at the steering as it takes place through ‘what is being 
written/said’ in 'Klasse'.  We argue that the discourse in 'Klasse'  positions educational  actors (including policy 
makers) in a particular way. It creates expectations about how those actors should conceive of themselves, act and 
behave  among each  other.  These  ‘positioning effects’ of  the discourse in  'Klasse'  constitute  the heart  of  our 
research interest. 

In order to situate and justify our research interest we started with three literature reviews on the broader 
educational  and  policy  context.  These  entail  a  study  of  the  relationship  between  the  government  and  the 
educational  field  in  the broader  international  and Flemish policy context;  a  study of  the phenomenon of  the 
'mediatization' of actual (educational) policy; and a study of the history of the magazine 'Klasse' itself in Flemish 
education. These literature reviews result in a fine-tuning of the problem statement that focuses on two questions: 
how does 'Klasse' operate in the Flemish educational context and how does it influence the way the government 
and the teachers are supposed to relate to each other? 

The theoretical perspective and the methodological framework are presented in Chapter two. Theoretically our 
work joins the so-called governmentality studies, inspired by the work of Michel Foucault, that investigate how 
'government through self-government' takes place in specific contexts and how particular power configurations 
operate in society. We assume that the 'order of discourse' in 'Klasse' can elucidate how this way of governing 
operates in the Flemish educational context. Methodologically we draw on the work of Norman Fairclough as we 
developed and adapted his  critical  discourse analysis in our study.  This  methodology develops through three 
research  phases:  text  analysis,  discourse  analysis  and  social  analysis.  Adapting  the  phases  in  line  with  the 
governmentality perspective, implied that our text analysis focuses on the representations, actions and discursive 
identities.  The  discourse  analysis  linkes  those  aspects  with  discourses,  genres  and  profiles  of  characters 
respectively as well as with the 'order of discourse' of 'Klasse' in general. The social analysis focuses on the 
assemblage of apparatuses and the governmental regime. 

Chapter three extensively reports on the results of the discourse analysis. The different discourses, genres and 
profiles of the characters that were identified in 'Klasse',  are defined and illustrated using text fragments. The 
particular combination of these discourses, genres and profiles in the magazine reveals three constant elements in 
the order of discourse in 'Klasse': 'Klasse' is a magazine about educational quality, is an edutainment magazine, 
and is a mediatizing magazine. We further argue that over the years the appreciation as well as the definition of 
expertise of different educational actors in Klasse has clearly shifted. 

In  Chapter  four  we  focus  on  the  'effects'  of  this  order  of  discourse  of  'Klasse'  using  the  perspective  of 
governmentality. We demonstrate that the order of discourse of 'Klasse' installs a synoptical power configuration 
in education. In this power configuration a particular type of feedback information –constituted by stories of 
experience and examples of good practice – plays a crucial role. Through this feedback information educational 
actors are ‘responsibilized’ and mobilized to fully engage as a person and to share their individual experiences 
with others in the educational community. And in this way they can at the same time permanently collect new 
feedback information on their own functioning, and be an inspiring example to others. Following Foucault, we 
argue that this kind of feedback information establishes a double bind between personalization and community 
building in education. This power configuration positions the educational government as a coaching information-
manager of the educational field. The teachers are positioned as active experts-of-themselves, with their practical 
experience and the professionalization of their personality constituting the core of that expertise. Furthermore, we 
show that through this central role of feedback information an information apparatus is installed in education, in 
which assuring and guaranteeing access to feedback information is the essential governmental strategy. Moreover, 
we argue that  this information apparatus allies itself with the quality apparatus and the learning apparatus in 
education, and as such contributes to the effectiveness of the advanced liberal regime of government in Flemish 
education. 

In Chapter five we analyze the consequences or 'side-effects' of this synoptical power configuration for the public 
in  education.  We demonstrate  that  the  focus  on feedback  information as  unique  and  personal  experiences  – 
'matters of experience' – results in a privatization and depolitisation of education. This leaves no more space for 
'matters of public concern'.  The order of discourse of 'Klasse' and its emphasis on examples of good practice 
further creates a privatization of the experiences of the teacher. Finally we argue that still a different attitude of the 
teacher  towards  himself  remains  possible,  more  in  particular  one  that  acknowledges  the  crucial  role  of 
vulnerability and e-ducational experiences in teaching.
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Bedankt

Een werk als dit wordt nooit alleen geschreven. Daarom een oprecht woord van dank aan de 
vele mensen die mee trokken en duwden in de juiste richting, of hielpen om regelmatig pas op 
de plaats te maken. Jullie zijn allemaal mensen met klasse.

Maarten en Geert, jullie waren bijzondere promotoren aan wie ik veel verschuldigd ben. Ik 
vrees dat ik jullie de voorbije jaren, en zeker de laatste maanden, door al mijn 'nevenprojecten' 
minstens evenveel stress bezorgd heb als jullie mij. Maar kijk, wat soms onmogelijk leek is 
toch gelukt, dit project is beëindigd, en dat is voor een groot deel mee jullie verdienste. 

Maarten,  bedankt  voor  je  dagelijkse  betrokkenheid  en  begeleiding,  van  verder  weg  of 
dichtbij, overdag en 's nachts. Jouw inspirerende ideeën zijn op ontelbare plaatsen in dit werk 
aanwezig. Je bleef mee puzzelen tot het klopte en geduldig nieuwe aanwijzingen geven. Het 
was een grote eer om zoveel jaren van jou te mogen leren. 

Geert,  dankzij  jouw  enthousiasme  over  het  combineren  van  een  beleids-  en  wijsgerige 
insteek ben ik lang geleden aan dit onderzoek begonnen. Je hebt vaak meer in de relevantie van 
dit onderzoek geloofd dan ikzelf en je bent het altijd blijven verdedigen. Je hielp me bij de les 
te blijven en het einddoel niet uit het oog te verliezen, bedankt daarvoor.

Jan, als coördinator van het onderzoeksproject wil ik je bedanken voor je interesse voor 
deze studie en je vele kritische en mee-denkende, maar altijd inspirerende opmerkingen.

Maar vooral, Maarten, Geert en Jan, wil ik jullie niet zozeer bedanken voor de feedback 
onderweg, maar voor het – elk op jullie eigen wijze – voorleven van wat het is een onderzoeker 
te zijn.

Bedankt  ook  aan  de  redactie  van  het  tijdschrift  Klasse.  Als  onderzoeksbron  hebben  de 
honderden nummers van het tijdschrift me al die jaren inspiratie en kopzorgen gegeven. Maar 
zelfs na dit kritische traject blijf ik me aangesproken voelen en blijf ik genieten van de vele 
ervaringen en voorbeelden. Sjapo dus.

Een speciaal  woord van dank aan de vele (ex)collega's van het COBV&L, van het project 
'Education and the public' en van de (oude) derde verdieping. Ook al was ik niet altijd even 
aanwezig, de 'lunch-time', vergaderingen en babbels waren goud waard en iets waar ik telkens 
weer  naar  uit  keek.  Jullie  begrepen  als  geen  ander  de  frustraties  en  ervaringen  van  het 
onderzoek doen, en het samen 'zagen' was vaak al genoeg om er weer tegen te kunnen. Jullie 
lieve aanmoedigingen richting eindmeet waren een belangrijke stimulans om de vele dipjes in 
de lange eindspurt door te komen; jullie gaven me echt het gevoel nog niet helemaal 'weg' te 
zijn. 

Liselotte, maatje, het blijft erg jammer dat we dit niet samen hebben kunnen afronden. Ik 
weet nog goed hoe gelukkig ik was toen jij bij het project kwam. We hebben elkaar toch een 
hele tijd kunnen bijstaan en verder trekken. Naar het schijnt staat het bed delen garant voor een 
blijvende sterke band, ik hoop dat dit ook nu weer opgaat. 

Nog een speciaal woord van dank aan mijn 'leescomité', Liselotte, Fien, Willem en Sophie, 
voor hun kritische en aandachtige blik op de tekst; aan Ruben en Mieke voor het creatieve 
ontwerp van de kaft; en aan Willem voor alle technologische dépanages onderweg.
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Aan de zijlijn waren er nog veel supporters. De meiden van 'ons klasje' onderwijskunde wil ik 
bedanken voor hun blijvende interesse in dit project, maar vooral voor de zotte vriendschap en 
de vele momenten van afleiding, steun en gegiechel onderweg. Nu is het eindelijk weer party-
time! 

Martien, Marleen, Sophie, Ruth, Laura, bovenstebeste vriendinnen, jullie hebben deze lange 
weg voor  lange  of  korte  tijd  van nabij  mee gevolgd.  Jullie  stonden klaar  bij  de  dipjes  en 
vreugdes, luisterden wanneer het nodig was, en gaven vaak zonder het te weten de beste raad. 

Mama  en  papa,  broer  en  zus,  schoonouders,  schoonbroers  en  schoonzussen,  jullie  bleven 
bezorgde vragen stellen en vooral duimen dat dit (ooit) goed zou komen, ook al begrepen jullie 
misschien niet echt wat ik daar nu zat te doen in Leuven. Bedankt voor de warme thuisbasis 
waar ik telkens de ruimte had om dit alles even uit mijn hoofd te zetten.

Willem en Linde,  mijn dierbaarste reisgenoten,  jullie plaatsten me elke dag weer met mijn 
beide voeten op de veilige thuisgrond. Ook al leek het soms dat jullie meer tegen trokken dan 
mee duwden, ik ben jullie onnoemelijk dankbaar voor jullie eigenwijze weerbarstigheid. Jullie 
eisten de aandacht op die jullie verdienden, hebben me telkens weer duidelijk gemaakt waar 
het in het leven echt om gaat en daardoor dit project leefbaar gemaakt. 

Linde, moeke gaat je heel erg verbazen: vanaf nu heeft ze elke dag tijd om mee 'paplom' te 
plukken,  keitjes  te  gooien,  achter  de  dieren  te  lopen,  zomaar  fietstochtjes  te  maken  en 
honderden  boekjes  te  lezen!  Gelukkig  zal  het  voor  jou  snel  lijken  alsof  het  nooit  anders 
geweest is.

Willem, jij hebt me de voorbije maanden nog het meest van allemaal moeten missen, op 
vele vlakken, en jezelf vaak moeten opofferen. Een welgemeende dankjewel daarvoor, ik weet 
hoe moeilijk dit voor jou was. Je was er in hoop en wanhoop, de hele weg lang. Vanaf nu 
kunnen we eindelijk weer vooruit in ons leven; ik ben er weer. 

Anneleen, mei 2011
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Inleiding: een kritische studie van het tijdschrift Klasse 

1. Het Vlaamse onderwijstijdschrift Klasse als sturingsinstrument 
in het onderwijs

In 1990 werd door het Vlaamse Onderwijsministerie het tijdschrift Klasse geïntroduceerd, als 

communicatie- en informatie-instrument tussen de overheid1 en de leerkrachten en directies in 

het  onderwijsveld.  Klasse  (voor  leerkrachten)2 brengt  een  combinatie  van  beleidsnieuws, 

wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaringen en een overzicht van nascholingsactiviteiten 

tot in de scholen in Vlaanderen. Toenmalig minister van onderwijs Coens verwoordde het als 

volgt in de inleiding van het eerste nummer: 

Maandelijks  zal  u  via  dit  voorlichtingsinstrument  van  het  Vlaamse  Onderwijsministerie  

objectieve, educatieve informatie ontvangen omtrent alles wat leeft in de onderwijswereld. (…)  

Het tijdschrift zal rekening houden met uw suggesties. Ik vind het immers belangrijk dat mensen 

die dagelijks begaan zijn met de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen hun standpunten  

en inzichten aan collega’s kunnen duidelijk maken en ervaringen kunnen uitwisselen. 

(Vlaams Ministerie van Onderwijs, 1990, Klasse 1, p.4). 

Het tijdschrift heeft enerzijds het statuut van communicatie-instrument om het onderwijs te 

informeren  over  het  beleid  van  de  overheid.  Leerkrachten  vinden  er  de  meest  recente 

beleidsbeslissingen in terug, maar ook lopende discussies rond beleidsvoorstellen of informatie 

over de dienstverlening en het functioneren van de onderwijsoverheid. Zoals het citaat van 

voormalig  minister  Coens  al  aangeeft,  kreeg  Klasse  anderzijds  ook  onmiddellijk  en 

uitdrukkeljk de opdracht mee om de onderwijspraktijk te (helpen) verbeteren door “objectieve, 

educatieve informatie” en door een forum te creëren waar leerkrachten “ervaringen kunnen 

uitwisselen” (ibid.). Klasse was en is dus niet enkel een instrument dat de onderwijspraktijk wil 

informeren  over het  beleid,  maar  maakt  als  instrument  ook  zelf  deel  uit  van  het 

(optimaliserings)beleid van de onderwijsoverheid. In het ‘mission statement’ van Klasse wordt 

deze optimaliseringsfunctie  van het tijdschrift  extra  beklemtoond: “Klasse is  méér  dan een 

tijdschrift: mensen informeren, ondersteunen, activeren en stimuleren om te participeren in de 

1 We gebruiken de term 'overheid' om heel algemeen de ‘figuur’ van ‘de sturende overheid’ aan te duiden en maken in wat  
volgt bewust geen onderscheid tussen bijvoorbeeld het kabinet van de minister en het Departement Onderwijs, tussen de 
inspectie en andere instanties die (deels) onder het Departement Onderwijs resorteren, of tussen centrale en meer lokale 
bestuursorganen wat betreft onderwijs. We willen dus Vandenberghes ‘eenvoudig’ antwoord overnemen: “we hebben het 
over  verschillende organisaties,  structuren en personen die  de mogelijkheid hebben om mede vorm te  geven aan het 
onderwijs en dus op zekere hoogte kunnen sturen” (Vandenberghe, 2004-2005, p.181). 

2 In  eerste  instantie  was er  enkel  Klasse,  dat  bedoeld was voor  leerkrachten en ander  onderwijzend personeel.  Na het 
verschijnen van de tijdschriften voor de andere doelgroepen – Klasse voor  Ouders, Maks! (Klasse voor Jongeren) en Yeti 
(Klasse voor tieners) – bleef het tijdschrift voor leerkrachten en onderwijspersoneel gewoon Klasse heten. Als we in wat  
volgt spreken over Klasse bedoelen we het tijdschrift voor leerkrachten tenzij anders vermeld. 
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bewegende wereld van opvoeding en onderwijs.”3 

Het tijdschrift  Klasse maakt deel uit  van – en is illustratief  voor – een belangrijke actuele 

tendens  in  het  (Vlaamse)  onderwijs  en  onderwijsbeleid.  Natuurlijk  is  informatie  en 

communicatie en het denken over de meest effectieve beleidsinstrumenten altijd al belangrijk 

geweest in het overheidsbeleid, ook wat betreft het onderwijs (zie bv. Hood, 2007). Toch lijkt 

het  of  het  belang  van  en  de  aandacht  voor  informatie  en  communicatie  binnen  het 

onderwijsbeleid recent sterk is toegenomen. Deze tendens heeft  volgens Devos, Verhoeven, 

Rots  en  Kuhk  (2001-2002)  te  maken  met  een  grotere  lokale  autonomie  voor  de  scholen, 

waardoor  de  overheid  genoodzaakt  is  meer  en  beter  te  communiceren.  Zowel  naar  het 

onderwijspersoneel  als  de  ouders  en  leerlingen  toe  werden dan  ook  heel  wat  maatregelen 

genomen om sneller, directer en meer gediversifieerd te communiceren. Dit zijn bijvoorbeeld 

websites,  e-nieuwsbrieven,  de  Vlaamse  Infolijn,  de  verschillende  tijdschriften  die  door  de 

redactie  van  Klasse  worden  uitgegeven,  brochures  en  publicaties  rond  allerlei  specifieke 

thema’s en voor allerlei doelgroepen4, ontmoetingsactiviteiten tussen de minister of personeel 

van  de  overheidsadministratie  en  betrokkenen  uit  de  onderwijspraktijk  (bijvoorbeeld  de 

zogenaamde 'Ronde van Vlaanderen'), enzovoort. 

Het  gaat  hier  echter  niet  enkel  om communicatie  en  informatie  waarbij  een  boodschap 

neutraal wordt overgebracht. Daarnaast is de min of meer expliciete doelstelling (of het effect) 

van deze informatie en communicatie om beleidsmaatregelen te legitimeren. Op die manier 

hoopt men dan het onderwijs te optimaliseren en aan te zetten tot vernieuwing. 

Het  toegenomen belang  voor  informatie  en  communicatie  in  het  onderwijsbeleid  en  de 

optimalisatie  van  de  onderwijskwaliteit  roept  echter  ook  specifieke  problematieken  of 

knelpunten  in  het  leven.  Er  vonden de  laatste  jaren  bijvoorbeeld discussies  plaats  rond de 

openbaarheid van scholeninformatie,  waarbij  de belangen van de ouders als  ‘klant’ van het 

onderwijs worden afgewogen tegen de vertrouwelijkheid van de prestaties van scholen (bv. de 

publicatie  van  de  resultaten  van  de  schooldoorlichtingen  door  de  onderwijsinspectie  in 

dagbladen5, een vergelijkend onderzoek van secundaire scholen door Test Aankoop6) (zie ook 

Vlor, 2009). Initiatieven voor een systeem van schoolfeedback7 bieden de mogelijkheid om 

scholen te informeren over hun concrete prestaties met de leerlingen, maar kunnen ook allerlei 

ongewenste  neveneffecten  met  zich  meebrengen  zoals  concurrentie  en  competitie  tussen 

scholen (zie bv. De Fraine & Verhaeghe, 2007; Verhaeghe, 2008). En ook de overheid zelf 

3 Zie www.klasse.be/leraren/over.php (geraadpleegd op 01/09/2008)
4 Zie bijvoorbeeld http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/?get=nl (geraadpleegd op 01/09/2008)
5 De Standaard, “Het grote scholenrapport. Alle Vlaamse middelbare scholen doorgelicht”, 22/01/2007
6 Test-Aankoop, september 2000, 'Secundaire scholen: vergelijken kan!'
7 http://ppw.kuleuven.be/schoolfeedback/ (geraadpleegd op 15/07/2010)
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gebruikt steeds explicieter allerlei vormen van informatie uit zo divers mogelijke bronnen om 

het beleid vorm te geven en te evalueren, als teken van 'goed bestuur'.

Kortom, allerlei vormen van informatie en communicatie zijn in het huidige onderwijs en 

onderwijsbeleid niet meer weg te denken, en dit niet enkel om het contact tussen overheid en 

onderwijsveld te optimaliseren en met  als  doel  de afstand te  verkleinen,  maar  ook als  een 

manier om het onderwijs te (be)sturen en te optimaliseren. 

In het doctoraatsproefschrift dat voorligt wordt verslag uitgebracht van een kritische studie van 

het  tijdschrift  Klasse.  We  beschouwen  het  tijdschrift  als  een  concreet  voorbeeld  van  hoe 

informatie en communicatie in het onderwijs vandaag op een sturende manier functioneren. De 

kritische  ambitie  van  onze  analyse  moet  op  een  specifieke  manier  begrepen  worden.  De 

onderzoeksinteresse  naar  de  sturende  werking  van  informatie  en  communicatie  in  het 

onderwijs(beleid) kan immers tot verschillende onderzoeksvragen leiden. In verband met het 

tijdschrift Klasse kan men zich afvragen wat het concrete effect van dit tijdschrift is op de 

onderwijspraktijk, of welke intenties bij de overheid geleid hebben tot het uitgeven ervan. Men 

zou ook de vraag kunnen opwerpen wat de overheid of de redactie met  het  tijdschrift  wil 

bereiken en of dit effectief bereikt wordt. En of de overheid het onderwijs wel mag sturen aan 

de hand van een gratis tijdschrift. Kelchtermans (2004, p.10) vat dergelijke vragen als volgt 

samen:  “Wie  mag,  in  welke  mate,  in  welke  richting  het  onderwijs  sturen?”  (zie  ook 

Vandenberghe, 2004-2005).

In deze studie willen we echter een ander perspectief aannemen. We focussen niet op de 

sturende invloed van de overheid op de onderwijspraktijk, op de intenties en (neven)effecten, 

of op de legitimitering ervan. We zijn daarentegen geïnteresseerd in de sturende werking van 

het beleidsinstrument op zich, en meer bepaald van het ‘discours’ of ‘wat er gezegd/geschreven 

wordt’ in het tijdschrift. We gaan ervan uit dat wat in Klasse gezegd en geschreven wordt ons 

toont  hoe  de  onderwijsoverheid  en  de  betrokkenen  in  het  onderwijsveld  verwacht  worden 

zichzelf te bekijken, zich te gedragen en zich te verhouden tot elkaar – hoe ze gepositioneerd 

worden. De centrale onderzoeksinteresse kan dan als volgt geformuleerd worden:  “wat leert 

het tijdschrift Klasse ons over de rol van de overheid, de rol van het onderwijsveld en hun 

onderlinge relatie vandaag?” Of met andere woorden, het tijdschrift Klasse is voor ons een 

toegangspoort  om  na  te  gaan  hoe  de  onderwijsruimte,  en  de  rol  van  de  overheid  en  de 

onderwijspraktijk daarbinnen, vorm krijgen. De aandacht voor het tijdschrift Klasse toont ook 

aan dat we 'onderwijsbeleid' op een specifieke manier bekijken (cf. Simons, Olssen & Peters, 

2009b). We hanteren een breed perspectief waarbij we onderwijsbeleid zien als een vorm van 

sturing,en  waarbij  die  sturing  concreet  gestalte  krijgt  in  specifieke  manieren  van  spreken 
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('discours') en door specifieke instrumenten. Vanuit een perspectief waarin gefocust wordt op 

de  specifieke  sturing  en  positionering  door  een  beleidsinstrument,  worden  bovendien  de 

intenties  en  eigenschappen  van  wie  het  beleid  vorm  geeft  en  al  dan  niet  stuurt  minder 

belangrijk. We laten de vragen naar wie (welke specifieke overheidsinstantie(s)?), wat (welke 

ideeën  moeten  toegeschreven  worden  aan  welke  instantie?)  en  hoe  (hoe  gebeurde  het 

besluitvormingsproces?) met betrekking tot de overheid dus volledig buiten beschouwing in dit 

onderzoek om ons enkel te  concentreren op het discours in de teksten zelf.  Zo ontstaat  er 

ruimte om los te komen van vragen naar het bepalen van de betrokken actoren, en te kunnen 

nagaan hoe ook de figuur van ‘de overheid’ door dit discours gestuurd wordt. Wie of wat ‘de 

overheid’ is, moet zijn, en hoe deze functioneert in het onderwijs, wordt zo mee deel van de 

vraag, in plaats van het antwoord.

Deze onderzoeksinteresse naar de actuele relatie tussen de overheid en het onderwijsveld 

vanuit het perspectief op sturingsmechanismen is sterk geïnspireerd door het (latere) werk van 

Michel  Foucault  over  bestuurlijkheid  en  de  uitbreiding,  verfijning  en  toepassing  ervan  in 

zogenaamde bestuurlijkheidsstudies (zie bv. Barry, Osborne & Rose, 1996; Burchell, Gordon 

&  Miller,  1991;  Dean,  1999;  Lemke,  1997;  Rose,  1999;  en  specifiek  met  betrekking  tot 

onderwijs, Hunter, 1996; Peters, Besley, Olssen, Maurer & Weber, 2009; Simons, 2003). Deze 

studies zijn opgezet vanuit een specifieke kritische onderzoekshouding of attitude ('ethos'), die 

aandacht  heeft  voor  wat  door  ons  vandaag  als  vanzelfsprekend  wordt  beschouwd  (cf. 

Masschelein & Simons, 2003; Simons, 2003). Ook het tijdschrift Klasse en het gebruik van 

informatie en communicatie in het onderwijs(beleid) is iets dat vandaag binnen het onderwijs 

als  vanzelfsprekend,  en  zelfs  als  noodzakelijk  wordt  aanzien  om het  onderwijs  te  kunnen 

(be)sturen.  Wij  zullen  in  het  bijzonder  nagaan  hoe  informatie  en  communicatie,  en  meer 

bepaald het tijdschrift Klasse, hierin een rol spelen. Deze kritische attitude bestaat dus uit een 

soort nieuwsgierigheid naar en bezorgdheid (een 'curiosité'8) over hedendaagse kwesties (cf. 

Simons  &  Masschelein,  2008a;  Simons,  Olssen  &  Peters,  2009a).  Door  het  kritisch 

onderzoeken en in vraag stellen van zaken die vanzelfsprekend zijn, ontstaat er echter ook een 

soort vervreemding van wat we eerder als normaal en noodzakelijk beschouwen. Vanuit deze 

kritische  houding  met  betrekking  tot  het  heden  willen  we  net  die  vanzelfsprekenheid  en 

noodzakelijkheid in vraag stellen, en proberen te verhelderen ‘wat er vandaag gebeurt’ in het 

onderwijs  en  hoe  onze  onderwijswereld  gestalte  krijgt,  en  hoe  dit  verbonden  is  met  een 

specifieke configuratie van macht (als sturing) en weten (als discours) (cf. Foucault,  1988). 

Zoals we in het laatste hoofdstuk zullen aangeven, willen we vanuit deze kritische houding niet 

8 Simons en Masschelein (2008a) maken een onderscheid tussen kritische studies die het heden beoordelen, en kritische 
studies die geïnspireerd zijn door een aandachtige of nieuwsgierige houding. “Nieuwsgierigheid verwijst hier niet naar het 
willen weten van van alles en nog wat, of het assimileren van wat men nog niet weet, maar naar een zorg (cura in het 
Latijn) voor het heden zoals dat nog aanwezig is in het Franse woord curiosité (Foucault, 1980, p.108; Rajchman, 1991, 
p.141)” (Simons & Masschelein,  2008a,  p.9).  Het  is  deze bezorgdheid voor  het  heden die aan de basis  ligt  voor  dit 
onderzoek naar het tijdschrift Klasse (zie ook hoofdstuk 5). 
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bepalen hoe het onderwijs verbeterd kan of moet worden, of hoe het onderwijsbeleid moet 

veranderen. Wel maakt het beschrijven van de machtseffecten van het tijdschrift Klasse ook 

enkele 'neveneffecten', of de schaduwzijde van wat Klasse doet zichtbaar. Met betrekking tot 

deze 'neveneffecten' richten we de aandacht specifiek op de publieke ruimte in het onderwijs, 

of hoe doorheen de relatie tussen de overheid en het onderwijsveld een bepaalde (al dan niet 

publieke) ruimte in het onderwijs vorm krijgt. Door over de structurering van de ruimte in het 

onderwijs na te denken, kan er dan een ruimte ontstaan om nieuwe zaken te denken, en om 

dingen anders, of andere dingen te doen. Een kritische beleidsstudie van het onderwijs zoals we 

die hier voor ogen hebben, heeft dus als doel “open the space in which to think about how it is 

possible to do things in a different fashion” (Dean, 1999, p.36).

Een belangrijke opdracht binnen dit onderzoek was om een concrete analysemethode te vinden 

om de sturende werking van discours in de onderwijsrealiteit na te gaan. In het kader van de 

(internationale) bestuurlijkheidsstudies is de concrete methodologische onderbouwing immers 

een punt dat tot nu toe minder aandacht kreeg. In dit proefschrift willen we, weliswaar door 

recht  te  doen  aan  het  specifieke  ethos,  een  bijdrage  leveren  aan  deze  methodologie-

ontwikkeling door een analysekader voor te stellen dat op systematische wijze het discours in 

het  tijdschrift  Klasse  analyseert,  namelijk  een  variant  op  de  kritische  discoursanalyse  (zie 

Fairclough, 1993, 2001, 2003, 2004). Zowel de theoretische onderbouwing als de praktische 

uitwerking van het analysekader zullen uitgebreid toegelicht worden. Zo zullen we aantonen 

dat  een  op  het  eerste  gezicht  vreemde  combinatie  van  theoretische  en  methodologische 

invalshoeken toch tot een vruchtbare methode gemaakt kan worden, waardoor er een solide 

basis ontstaat om de interpretaties vanuit het bestuurlijkheidsperspectief op te steunen. 

Voor we ingaan op de inhoud van de verschillende hoofdstukken van dit boek, moeten we nog 

meegeven dat dit doctoraatsproefschrift niet los gezien kan worden van de andere studies die 

binnen het onderzoeksproject ‘Education and the public’ uitgevoerd werden9. Al deze studies 

wilden op hun eigen manier nagaan hoe de actuele relatie tussen het publieke domein en het 

onderwijs  vorm krijgt.  Zoals  aangegeven  willen  we  ook  in  dit  onderzoek  nagaan  wat  de 

specifieke wijze van besturen en bestuurd worden in het onderwijs vandaag betekent voor de 

publieke ruimte in het onderwijs.  Vanuit  de onderzoeksinteresse voor het tijdschrift  Klasse 

zullen we daarbij specifiek ingaan op hoe de overheid en de leerkracht zichzelf in deze ruimte 

moeten bekijken en, gedragen en verhouden tot elkaar

9 Eerder verschenen reeds de studies naar de publieke dimensie van de leerkracht van Vlieghe (2010) en Geerinck (2011), en 
het onderzoek naar gelijkheid (Cornelissen) loopt nog. De analyses van het tijdschrift Klasse werden ook ondersteund door 
de  onderzoeksresultaten  van  drie  masterproeven  die  door  de  studenten  master  in  de  pedagogische  wetenschappen 
Vercauteren (2008), Vreys (2008) en Struyve (2010) werden uitgevoerd.
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2. Overzicht

In hoofdstuk 1 schetsen we de ruimere onderwijs- en beleidscontext van onze analyse van het 

tijdschrift Klasse aan de hand van drie literatuur- en documentenanalyses. De relatie tussen de 

overheid en het onderwijsveld in de internationale en Vlaamse beleidscontext; het belang van 

informatie  en  communicatie  als  beleidsinstrument  en  de  ‘mediatisering’  van  het 

onderwijsbeleid; en een studie van de context van het tijdschrift Klasse komen aan bod. Deze 

drie contextelementen vormen de basis voor de probleemstelling van dit onderzoek naar het 

functioneren van het tijdschrift Klasse en de wijze waarop dit tijdschrift mee gestalte geeft aan 

de rol van de overheid, de rol van de het onderwijsveld en hun onderlinge relatie. 

In  hoofdstuk 2 wordt uitgebreid ingegaan op het theoretisch en methodologisch kader van 

dit onderzoek. Deze studie schrijft zich in het perspectief van de kritische beleidsstudies in, en 

meer specifiek de bestuurlijkheidsstudies geïnspireerd door Foucault. Daarbij gaan we uit van 

een bepaalde opvatting over het functioneren van macht en vrijheid in de maatschappij, en dus 

ook in het onderwijs, beter bekend als 'het (be)sturen van zelfsturingen'. Concreet betekent dit 

dat we ervan uitgaan dat het discours, of wat er gezegd wordt, een sturende werking uitoefent 

en in die zin een uiting is van en mee vorm geeft aan een specifiek bestuursregime in het 

onderwijs.  Dit  discours  kunnen  we  terugvinden  in  allerlei  beleidsinstrumenten,  zoals  het 

tijdschrift Klasse. Vanuit het theoretisch kader en de probleemstelling uit het eerste hoofdstuk 

worden de onderzoeksvragen duidelijk geformuleerd.

Op  methodologisch  vlak  baseren  we  ons  op  de  kritische  discoursanalyse  van  Norman 

Fairclough (1993, 2001, 2003, 2004). We beschrijven de originele versie van zijn analytisch 

kader en de aanpassingen die gemaakt werden in functie van dit onderzoek naar het tijdschrift 

Klasse, en in functie van het theoretisch kader van de bestuurlijkheidsstudies en onze visie op 

de  werking  van  discours.  We rapporteren  in  dit  hoofdstuk  ook  over  de  resultaten  van  de 

tekstanalyse van een selectie van nummers van Klasse die we in een pilootstudie onderzochten.

Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van de discoursanalyse van de nummers van Klasse. De 

vertogen, genres en profielen in Klasse worden beschreven en geïllustreerd aan de hand van 

citaten uit het tijdschrift. We besluiten met het beschrijven van drie constanten in de orde van 

discours van Klasse, en een duidelijk verschilpunt tussen de oudere en de recentere nummers. 

In  hoofdstuk  4 bekijken  we  de  orde  van  discours  van  Klasse vanuit  het 

bestuurlijkheidsperspectief. Eerst gaan we welke machtseffecten de orde van discours van het 

tijdschrift Klasse uitoefent. Daarvoor wordt bekeken hoe door de orde van discours bepaalde 

machtsstrategieën werkzaam worden in het onderwijs. Door deze machtsstrategieën worden de 
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overheid en de leerkracht op specifieke wijze verwacht zichzelf te bekijken en te gedragen. We 

beschrijven daarom de positioneringen van de overheid en de leerkracht, en richten specifiek 

de aandacht op een aspect dat binnen de orde van discours een belangrijke rol speelt en een 

grote  invloed heeft  op de (verschuiving in  de) positionering van de onderwijsbetrokkenen, 

namelijk de waardering van bepaalde vormen van deskundigheid binnen het onderwijs. Ten 

slotte situeren we onze bevindingen in verhouding tot  andere bestuurlijkheidsstudies in het 

onderwijs en de bredere beleidscontext, waarbij we zullen nagaan welk dispositief er door het 

tijdschrift Klasse mee werkzaam wordt binnen het huidige bestuursregime. 

Hoofdstuk 5 bevat een kritische reflectie op de positioneringen van en verhouding tussen de 

overheid  en  het  onderwijsveld  vandaag,  en  stelt  de  vraag  naar  de  'neveneffecten'  van  de 

beschreven  machtsconfiguratie  voor  de  publieke  ruimte  in  het  onderwijs.  Op  deze  manier 

suggereren we de mogelijkheid van een andere verhouding tussen de overheid, de leerkracht en 

het  tijdschrift  Klasse waardoor  een publieke ruimte in  het  onderwijs  vorm kan krijgen,  en 

formuleren we een andere – publieke - houding van de leerkracht dan deze die door Klasse 

verwacht wordt. 
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Hoofdstuk 1

Sturen-vanop-afstand en de mediatisering van het 
onderwijsbeleid: het tijdschrift Klasse in de internationale 
en Vlaamse onderwijscontext

1. Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op drie contexten die tot de specifieke onderzoeksinteresse omtrent 

het tijdschrift Klasse geleid hebben. Specifieke voorbereidende literatuurstudies zijn belangrijk 

om een helder zicht te krijgen op de context waarbinnen het tijdschrift Klasse verschijnt en 

functioneert. Daarom gaan we in op de problematiek van besturen in het onderwijs(beleid) en 

het belang van informatie en communicatie daarbij.

Een  eerste  literatuurstudie  betreft  de  internationale  onderwijsbeleidsliteratuur  met 

betrekking tot besturen in het onderwijs (2). We gaan in op de beschreven verschuivingen in de 

beleids- en maatschappelijke configuraties, die algemeen geduid worden als een verschuiving 

van  een  'welvaartsstaat'  naar  een  'voortgezet  liberale'  vorm  van  beleid  voeren.  Als 

bestuursvormen  kijken  beide  op  een  andere  manier  naar  de  taak  van  het  onderwijs  in  de 

samenleving en naar de rol van het onderwijsbeleid en de (onderwijs)overheid. Aan de hand 

van  een  documentanalyse  van  Vlaamse  beleidsdocumenten  gaan  we  na  op  welke  wijze 

specifiek de Vlaamse onderwijsoverheid en het onderwijsveld zich tot elkaar verhouden, en of 

er  ook  hier  sprake  is  van  gelijkaardige  tendensen  zoals  beschreven  in  de  internationale 

literatuur (zie Verckens, Simons, & Kelchtermans, 2009). 

Een  tweede  literatuurstudie  onderzoekt  het  belang  van  informatie  en  communicatie  als 

instrumenten in de beleidsvoering en de mediatisering van de maatschappij, de overheid en het 

onderwijs(beleid) (3). We kijken zowel naar studies die mediatisering in het algemeen duiden, 

als naar studies specifiek binnen het onderwijs(beleid). Het wordt duidelijk dat het concept 

mediatisering op erg diverse wijzen gebruikt en geïnterpreteerd wordt,  en dit  laat  toe onze 

eigen onderzoeksinteresse duidelijk te preciseren. 

Ten derde bespreken we de historiek, missie en enkele contextgegevens van het tijdschrift 

Klasse (4). We bespreken eveneens een studie naar het gebruik van instrumenten die over het 

Vlaamse onderwijsbeleid informeren, waarin ook het tijdschrift Klasse bestudeerd werd. 

In een besluitende probleemstelling gaan we in op de gelijkaardige tendensen in deze drie 

contextschetsen en geven we aan hoe het tijdschrift Klasse zich hierin situeert (5).
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2. Sturen-vanop-afstand: de overheid en het onderwijs in het 
voortgezet liberalisme

2.1. Inleiding

In  de  internationale  literatuur  over  onderwijsbeleid  vormt  de  veranderde  relatie  tussen  de 

(onderwijs)overheid  en  het  onderwijsveld  reeds  verschillende  jaren  een  centraal 

onderzoeksthema. Veelgebruikte termen om deze ‘nieuwe’ overheid te duiden – in tegenstelling 

tot de 'oude' welvaartsstaat of verzorgingsstaat – zijn een terugtredende overheid (De Kam & 

De Haan, 1991), een post-welvaartsstaat (Klaassen, 1996; Larner, 2000b; Tomlinson, 2005), 

een competitiestaat (Bonal, 2003; Cerny, 1997), een neoliberale staat (Dale, 1997; Larner & 

Walters,  2004;  Olssen,  O’Neill,  &  Codd,  2004;  Wielemans,  1996-1997),  of  voortgezet 

liberalisme  (Dean,  1999;  Haahr,  2004;  Rose,  1996;  Rose  &  Miller,  1992).  Deze  'nieuwe' 

overheid staat echter niet op zichzelf, maar impliceert ook altijd een veranderde relatie met een 

'nieuwe' samenleving waarbinnen alle betrokkenen geacht worden op een specifieke wijze naar 

zichzelf te kijken en zich tot elkaar te verhouden. En dit gaat ook gepaard met een bepaalde 

visie op de positie en taak die het onderwijs binnen de maatschappij zou moeten opnemen. 

We  bespreken  in  wat  volgt  enkele  algemene  kenmerken  van  de  welvaartsstaat  en  de 

voortgezet liberale vorm van beleid voeren zoals ze uit de onderwijsbeleidsliteratuur naar voor 

komen. Het  gaat om algemene ‘types’ van overheid,  maatschappij  en burgers die duidelijk 

maken dat  er  een globale  verschuiving in  taken,  rollen en wederzijdse verhoudingen heeft 

plaatsgevonden,  en  die  in  de  literatuur  vaak  als  gemeenschappelijke  algemene  kenmerken 

worden  beschreven.  Daarna  gaan  we  in  op  de  resultaten  van  een  analyse  van  Vlaamse 

beleidsdocumenten die als contextstudie voor het onderzoek naar het tijdschrift Klasse werd 

uitgevoerd (zie Verckens, Simons & Kelchtermans, 2009). In deze studie wordt onderzocht hoe 

de overheid en het onderwijsveld, specifiek in Vlaanderen, vandaag verwacht worden zich te 

gedragen  en  zich  te  verhouden  tot  elkaar.  Aan  de  hand  van  een  kritische  analyse  van 

verschillende  officiële  beleidsdocumenten  wordt  nagegaan welke  taken de  overheid  en  het 

onderwijsveld vandaag geacht worden op te nemen en hoe ze tot elkaar in relatie staan. Hierbij 

is het niet de bedoeling om louter de beschreven ‘types’ uit de literatuur toe te passen, maar wel 

om de (beleids)teksten ‘te  laten  spreken’ en zo  na te  gaan  hoe er  in  het  huidige Vlaamse 

onderwijsbeleid over de rol van de overheid en het onderwijsveld gedacht wordt. 
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2.2. Literatuurstudie: van een sociale welvaartsstaat naar voortgezet 
liberalisme

2.2.1. De welvaarts- of verzorgingsstaat

In een welvaartsstaat bestaat de centrale taak van de overheid erin om de sociale ongelijkheid 

in de maatschappij zoveel mogelijk te verminderen en de achterstelling van de zwakste leden 

van  de  maatschappij  te  voorkomen  (Hartman,  2005).  “The  idea  was  to  construct  a  ‘great 

society’, in which life was good for everyone, … a society in which power, knowledge and 

income was equitably distributed.”  (Karsten,  1999, p.  306).  Gelijke kansen op welvaart  en 

welzijn voor alle burgers staan centraal. Hiervoor kan of moet de overheid twee mechanismen 

aanwenden:  enerzijds  voor  iedereen  welvaart  blijven  verzekeren,  en  anderzijds  welvaart 

herverdelen  (Dean,  1999).  Daarom  worden  allerlei  instituties  opgericht  en 

welvaartsprogramma’s geïnstalleerd op het vlak van gezondheidszorg, werkloosheid, sociale 

zekerheid, behuizing, enzovoort (Hartman, 2005; Larner,  2000), die uitdrukking zijn van het 

‘risicomanagement’ waarvoor de overheid verantwoordelijk wordt geacht in haar streven naar 

'sociale zekerheid' (Peters, 2001). Dit ingrijpen van de overheid in het leven van de burgers 

werd verantwoord door te verwijzen naar de plicht tot onderlinge solidariteit en burgerschap 

(Simons, 2003). Ook het onderwijs werd gezien als een belangrijk instrument om de sociale 

ongelijkheid te verminderen en als middel voor het herverdelen van kansen en welvaart in de 

maatschappij (Olssen et al., 2004; Simons, 2003). In een welvaartsstaat dient het onderwijs dus 

niet enkel tot persoonlijke ontwikkeling, maar het is tegelijk een instrument voor de (sociaal-

economische)  vooruitgang van de hele  samenleving.  Het  organiseren van 'gratis  onderwijs' 

werd door de overheid aangegrepen om deze doelstellingen te verwezenlijken.  Samengevat, 

een welvaartsstaat “with its mass, free public education, universal franchise and social security 

policies, promises to guarantee the welfare of the nation” (Tomlinson, 2005, p. 5). 

In  de  jaren  80  van  de  vorige  eeuw  werd  de  welvaartsstaat  echter  steeds  meer 

geproblematiseerd. Enkele kritieken waren de hoge kosten voor de sociale voorzieningen en 

het lage rendement van de investeringen in bijvoorbeeld het onderwijs of de gezondheidszorg 

(Hartman,  2005;  Simons,  2003).  Maar  ook  het  paternalisme  van  de  overheid  door  de 

herverdeling van de middelen van de 'productieven' was een pijnpunt, terwijl de niet-actieven 

steeds afhankelijker leken te worden van overheidssteun (Peters, 2001; Rose, 1996; Tomlinson, 

2005). Ondanks al deze maatregelen leek de sociale ongelijkheid te blijven bestaan. Vanuit 

deze kritieken op de welvaartsstaat groeide de visie dat het beter is voor de algemene welvaart 

en het welzijn om elke burger en organisatie aan te spreken op de verantwoordelijkheid voor 

zijn  eigen  (levens)kwaliteit,  en  de  overheid  minder  verantwoordelijk  te  houden  voor  de 

maatschappelijke welvaart door centrale interventie (Tomlinson, 2005).
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2.2.2. De post-welvaartsstaat of het voortgezet liberalisme

In de post-welvaarts- of voortgezet iberale staat gaat men uit van een ‘ideologie van de markt’ 

(Ball,  1998). De werking van de (vrije) markt is vanuit dit perspectief de beste manier om 

welvaart in de samenleving te creëren (Lauglo, 1996; Olssen et al., 2004). Dit wil niet zeggen 

dat er een ‘laissez-faire’-beleid gevoerd wordt, zoals in een klassieke liberale staatsopvatting. 

Klassieke  liberalen  stellen  immers  dat  de  staat  enkel  mag  ingrijpen  om  de  fundamentele 

basisrechten op eigendom en lichamelijke veiligheid te verzekeren, maar gaan er verder van uit 

dat  de  maatschappij  door  individuele  vrijheid  en  de  'onzichtbare  hand'  (ten  goede) 

georganiseerd zal worden (Gordon & Whitty, 1997). In het voortgezet liberalisme daarentegen 

gaat men er vanuit  dat  de markt juist gestimuleerd,  of liever gecreëerd moet worden, door 

competitie en concurrentie aan te moedigen (Larner, 2000). Er heerst dus zowel een specifieke 

opvatting  over  de  taken  en  verantwoordelijkheden  van  het  individu,  als  een  specifieke 

opvatting over de overheid en over bestuur en beleid. 

Van elke burger wordt verwacht dat hij/zij zelf de verantwoordelijkheid opneemt voor het 

produceren  van  de  eigen  levenskwaliteit,  en  zich  niet  afhankelijk  opstelt  van  de  overheid 

(Larner,  2000). Elk individu moet ‘investeren’ in zichzelf (bv. door levenslang te leren) en 

keuzes maken over waar men met zijn leven naar toe wil, welke noden en behoeften er zijn en 

hoe deze ingevuld kunnen worden (Peters, 2001).  Een belangrijke waarde in het voortgezet 

liberalisme is dus “consumer sovereignty, which holds that each individual is the best judge of 

his or her needs and wants and of what is in their best interests” (Gordon & Whitty, 1997, p. 

455). Er wordt een “autonomous, choosing, free self” verondersteld, met ondernemingszin en 

innovatiebereidheid (Peters, 2001, p. 67; zie ook Olssen et al., 2004). 

De  overheid  moet  zorgen  dat  er  voldoende  stimulansen  zijn  voor  de  autonome  en 

ondernemende individuen (en organisaties) die zich in deze ruimte bewegen. Het gaat er om de 

juiste (markt)omstandigheden te stimuleren en mogelijkheden tot ondernemerschap te creëren. 

De  overheid  moet  vanop  afstand  faciliteren  en  sensibiliseren  zonder  rechtstreeks  te 

interveniëren  (Ball,  1998;  Gordon  & Whitty,  1997).  Meer  concreet  wil  dit  zeggen  dat  de 

centrale overheid meer verantwoordelijkheden zal delegeren naar lagere (bestuurs)niveaus en 

een meer metacoördinerende taak zal vervullen (Karsten, 1999). Beschrijvingen in de zin van 

een terugtredende overheid (De Kam & De Haan, 1991), 'the co-ordination of co-ordination' of 

'meta governance' (Dale, 1997) en 'controlled de-control' (Ball, 1998) moeten we hier situeren. 

Dean (1999) spreekt over 'government without  government'  en Rose (1996, 1999;  Rose & 

Miller, 1992) over 'governing at a distance'.  Door een terugtredende overheid ontstaat er dus 

meer ruimte voor lokale actoren om een eigen beleid te voeren. Dit proces van decentralisatie 

wordt ook beschreven als meer autonomie voor en responsabilisering van het lokale beleid. Het 
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gaat dus om een subtiel proces van grotere lokale autonomie (als ondernemerschap), maar ook 

meer verantwoording en controle (Kelchtermans, 2004; Lauglo, 1996; Vandenberghe, 2004-

2005; Verhoeven & Elchardus, 2000)

Dit alles wil echter niet zeggen dat de centrale overheid niet langer een belangrijke actor is 

in  het  beleid.  Integendeel,  volgens  Dale  (1997)  is  de  algemene  controle  van  de  centrale 

overheid  op  bijvoorbeeld  het  onderwijs  juist  toegenomen,  met  een  grotere  nadruk  op 

‘outputcontrole’ aan de hand van standaards, 'benchmarks'  en 'performance targets' in plaats 

van de typische 'proces-controle' eigen aan de bureaucratische organisatie in de welvaartsstaat 

(zie ook Karsten, 1999). De rol van de overheid is dus wel grondig gewijzigd, namelijk van het 

zelf nemen van alle beslissingen en initiatieven tot het coördineren en controleren van anderen: 

“True, the nature of the work it does has changed, very broadly speaking, from carrying out 

most of the work of the co-ordination of education itself to determining where the work will be 

done  and by  whom” (Dale,  1997,  p.  274).  Of  zoals  Larner  (2000,  p.  12)  het  stelt:  “Less 

government, it does not follow that there is less governance.”

2.2.3. Onderwijs onder het voortgezet liberalisme

Deze specifieke visie op de verhouding tussen overheid en burgers heeft ook gevolgen voor de 

opvattingen over de taak van onderwijs in de samenleving. Vanuit de logica dat individuen zelf 

verantwoordelijk (en bekwaam) zijn voor hun levenskeuzes en zelf moeten investeren in hun 

levenskwaliteit,  wordt van het  onderwijs  verwacht  dat er  een ruim,  divers en kwaliteitsvol 

aanbod  verzekerd  wordt  dat  inspeelt  op  de  noden  en  behoeften  (Olssen  et  al.,  2004).  De 

centrale overheid moet hiertoe mogelijkheden creëren en omstandigheden faciliteren. Ook in 

het  onderwijs  wordt  er  een  ‘quasi-markt’  gecreëerd,  vanuit  de  idee  dat  competitie  en 

concurrentie tussen scholen voor een kwaliteitsvol aanbod op maat zullen zorgen en de vrije 

keuze van de ouders kunnen waarborgen (Ball, 1998; Dean, 1999; Gordon & Whitty, 1997; 

Karsten, 1999; Marginson, 1997; Miller & Rose, 2007; Peters, 2001; Vandenberghe, 1996). 

Scholen worden voortdurend opgeroepen om zich niet langer afhankelijk van de centrale 

overheid  op  te  stellen,  maar  zelf  de  verantwoordelijkheid  voor  hun lokaal  schoolbeleid  te 

dragen.  Ze  worden  gevraagd  om  ‘self-managing  schools’  te  worden  (Ball,  1998)  die  via 

zelfevaluatie hun eigen onderwijskwaliteit bewaken (Bonal, 2003; Karsten, 1999). Er moet een 

evenwicht gecreëerd worden tussen een verminderde centrale sturing enerzijds en voldoende 

'beleidsvoerend vermogen' van de scholen anderzijds om de toegenomen lokale autonomie ook 

effectief te kunnen benutten in functie van kwaliteitsverbetering van het onderwijs (Standaert, 

2001-2002;  VLOR,  2005).  De  centrale  overheid  focust  bovendien  steeds  meer  op  de 
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effectiviteit van de processen in de scholen (de ‘output’) en de resultaten of het rendement (de 

'toegevoegde waarde') die ze behalen. Scholen moeten zich permanent verantwoorden over wat 

ze doen. Om deze output te kunnen controleren, is het noodzakelijk dat de resultaten meetbaar 

zijn. Audits en peilingen zijn instrumenten en procedures die vandaag gebruikt worden om de 

geboden  onderwijskwaliteit  te  kwantificeren  en  controleerbaar  te  maken  (Dean,  1999). 

Enerzijds geeft de overheid aan de scholen dus meer autonomie en verantwoordelijkheid, maar 

anderzijds  wordt  de  autonomie  ook  gestuurd  door  meer  controle  en  een  toenemende 

verantwoordingsplicht  naar  de  overheid  en  de  maatschappij  toe  (Verhoeven  &  Elchardus, 

2000).

2.2.4. Besluit

Uit de internationale literatuur kunnen we besluiten dat er  sprake is  van een terugtredende 

overheid die enerzijds een faciliterende en stimulerende, en anderzijds een controlerende rol 

opneemt.  Van  scholen  wordt  verwacht  dat  ze  in  de  competitie  om  de  leerlingen  hun 

concurrentiepositie permanent verbeteren en zelf hun onderwijskwaliteit bewaken. Bovendien 

wordt van elke individuele burger gevraagd voortdurend te investeren in de eigen noden en 

behoeften en hiervoor de juiste keuzes te maken. Met het voortgezet liberalisme kunnen we dus 

spreken  van  “the  active  reconstruction  of  the  relation  between  government  and  self-

government”  (Peters,  2001,  p.  67).  Deze  huidige  relatie  tussen  de  overheid  en  het 

onderwijsveld gaat algemeen uit van 'besturen van op afstand' (governing at a distance) via 

facilitatie, sensibilisering en meta-controle. 

Deze  vaststellingen  uit  internationaal  onderzoek  hebben  ons  geïnspireerd  tot  de 

onderzoeksvraag of we in de Vlaamse onderwijscontext eveneens tekenen kunnen zien van 

deze ‘nieuwe’ relatie tussen de onderwijsoverheid en het onderwijsveld, maar vooral op welke 

wijze de rol van de overheid en het onderwijsveld in Vlaanderen nu gestalte krijgt. Hiervoor 

gaan  we  op  zoek  naar  de  manier  waarop  er  in  de  beleidsteksten  van  de  Vlaamse 

(onderwijs)overheid gesproken wordt over de relatie tussen de overheid en het onderwijsveld .
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2.3. Documentanalyse: welke overheid voor welk onderwijs in 
Vlaanderen?

2.3.1. Inleiding: onderzoeksopzet

Om  de  onderzoeksvraag  naar  de  huidige  relatie  tussen  de  onderwijsoverheid  en  het 

onderwijsveld in Vlaanderen te beantwoorden, werden een aantal officiële beleidsdocumenten 

kritisch geanalyseerd. Deze beleidsdocumenten zijn bedoeld om de burger te informeren over 

het (overheids)beleid met betrekking tot onderwijs. Ook de eigen rol van de overheid en die 

van het onderwijsveld wordt in deze documenten voortdurend geproblematiseerd. Het gaat er 

ons niet om het beleid van de verschillende onderwijsministers met elkaar te vergelijken, na te 

gaan  of  hun  beleidsintenties  gerealiseerd  zijn,  of  de  legitimiteit  van  bepaalde  informatie-

instrumenten  te  beoordelen.  Wel  willen  we  nagaan  ‘wat  er  gezegd  wordt’ en  welk  soort 

overheid en welk soort onderwijsveld er verondersteld worden in deze documenten. 

Regeringsverklaringen en Regeerakkoorden Vlaamse 

Raad/Regering

Algemene beleidsverklaring van de Vlaamse Regering

1989, 1992, 1995, 1999, 2004

2005
Beleidsnota’s van de minister van onderwijs

Beleidsbrieven van de minister van onderwijs

Beleidsnota en beleidsbrief over 

overheidscommunicatie

1995, 2000, 2004 

2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007

2004, 2006

Jaarverslagen van de informatie-ambtenaar van de 

Vlaamse overheid

1993 tem 2005

Verslagen van de zittingen van het Vlaams Parlement 1989 tem 2005

Tabel 1: Overzicht van de geanalyseerde documenten

Hiervoor  analyseerden  we  in  de  eerste  plaats  de  regeringsverklaringen  van  de  Vlaamse 

regering vanaf 1989, het moment waarop de Vlaamse Gemeenschap de volledige bevoegdheid 

over onderwijs kreeg. Sinds 1995 wordt door elke minister bij zijn/haar aantreden bovendien 

een beleidsnota geschreven, waarin de situatie in het beleidsdomein geanalyseerd wordt en het 

beleid voor de komende jaren uiteengezet wordt. Vaak volgen er tussentijds, bij het begin van 

het parlementair jaar, nog beleidsbrieven die ingaan op de reeds verwezenlijkte elementen uit 

de beleidsnota en die de plannen voor het komende werkjaar toelichten. Ook deze beleidsnota’s 

en  beleidsbrieven  van  de  ministers  van  onderwijs  werden  geanalyseerd,  samen  met  de 

beleidsnota en -brief over overheidscommunicatie (2004 en 2006). Daarnaast analyseerden we 

de Jaarverslagen van de informatie-ambtenaar van de Vlaamse overheid van 1993 tot 2005. 

Hierdoor kregen we enerzijds een beeld van het algemene communicatiebeleid van de hele 
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Vlaamse  overheid  en  de  verantwoording  hiervoor,  en  anderzijds  een  overzicht  van  de 

initiatieven die het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap specifiek genomen 

heeft om in deze periode over het beleid te communiceren. Tot slot gingen we in de verslagen 

van de zittingen van het Vlaams Parlement (1989-2005) na of en hoe er over de relatie tussen 

de onderwijsoverheid en het onderwijsveld gesproken wordt door de volksvertegenwoordigers 

en ministers. Door het Vlaams Parlement worden immers regelmatig kritische vragen gesteld 

bij overheidsinitiatieven met betrekking tot de burger. In het parlement leveren de ministers 

dan verantwoording bij deze initiatieven. Hiervoor deden we een search10 in de pdf-bestanden 

van  de  Handelingen  van  de  Plenaire  Vergadering,  de  Handelingen  van  de  Commissie 

Onderwijs, de schriftelijke vraag-en antwoordbulletins en de parlementaire stukken (ontwerpen 

voor decreten, verslagen van Commissies, enzovoort).

Deze diversiteit  aan beleidsteksten vormde de dataset  op basis  waarvan we de verhouding 

tussen overheid en onderwijsveld in kaart konden brengen. Hierbij werd in de eerste plaats 

nagegaan of de veranderingen beschreven in de internationale literatuur ook in de Vlaamse 

beleidsdocumenten te onderscheiden zijn. Er werd echter vooral gelet op de manier waarop 

deze veranderingen, die in de literatuur meestal in algemene begrippen omschreven worden, 

zich  specifiek  in  de  Vlaamse  context  manifesteren.  Daarnaast  werd  een  grote  openheid 

bewaard voor bijkomende of andere taken en relatiepatronen die de Vlaamse beleidscontext 

typeren, net door de teksten te lezen met als focus de veronderstelde taken en plichten voor de 

overheid  naar  het  onderwijsveld  toe,  en  de  veronderstelde  taken  en  plichten  voor  het 

onderwijsveld naar de overheid toe. De typeringen uit de internationale literatuur werden dus 

als inspiratiebron gebruikt, en niet als een vast kader dat over de Vlaamse beleidsteksten werd 

gelegd.  Ook expliciete  fragmenten over de relatie tussen de overheid en het onderwijsveld 

werden meegenomen.  Alle  geselecteerde fragmenten werden geordend tot  een  exploratieve 

beschrijving of typering van de relatie tussen de overheid en het onderwijsveld vandaag (zoals 

bijvoorbeeld Simons & Kelchtermans, 2008).

In wat volgt bespreken we eerst het type overheid dat uit de beleidsteksten naar voor komt. 

Daarna gaan we in op het type onderwijsveld. Tot slot bespreken we hoe de relatie tussen beide 

in  de  beleidsdocumenten  verschijnt.  In  het  kader  van  onze  onderzoeksinteresse  naar  de 

sturende werking van informatie, hadden we expliciet aandacht voor de rol die informatie en 

communicatie in deze relatie vandaag spelen. 

10 Er werd gezocht op enkele specifieke zoektermen afgeleid uit de literatuurstudie, zoals relatie overheid onderwijs(praktijk), 
communicatie overheid onderwijs, en op de verschillende communicatie-instrumenten van de onderwijsoverheid met het 
onderwijsveld (bijv. Klasse, Schooldirect, de Vlaamse Infolijn, enz.).
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2.3.2. Het type overheid vandaag

Een terugtredende overheid: faciliteren, sensibiliseren, stimuleren en coördineren

Sinds het begin van de jaren 90 is deregulering, het verminderen of vereenvoudigen van de 

regelgeving,  een  belangrijke  prioriteit  voor  de  (onderwijs)overheid.  In  elke  beleidsnota  en 

beleidsbrief van de verschillende ministers wordt hier een aparte paragraaf aan besteed. Men 

wilde  minder  “gedetailleerde,  vaak  ingewikkelde,  regelgeving”  zodat  ze  transparanter  zou 

worden en er meer ruimte zou overblijven voor de beslissingsbevoegdheid van de scholen zelf 

(Vanderpoorten, 1999, p. 5). In plaats van alles zelf te bepalen wordt nu voorgesteld te werken 

met algemene regulerende kaders, die zoveel mogelijk autonomie aan de scholen laten. Binnen 

de Vlaamse overheid werd zelfs  een Kenniscel Reguleringsmanagement opgericht om deze 

processen  te  ondersteunen  en  in  goede  banen  te  leiden  (Vanderpoorten,  2000,  2001).  De 

overheid meent nu dat via indirecte sturingsmethoden die veel overlaten aan de vrijwillige 

participatie van het onderwijsveld, meer en beter effect bereikt kan worden (zie bijvoorbeeld 

Van den Bossche, 1995, p. 27). In recente overheidsdocumenten verschijnt dus een overheid 

die opteert voor minder directe regelgeving en planning van het onderwijsveld. De Vlaamse 

onderwijsoverheid profileert zich hierdoor als een terugtredende overheid.

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven sturen, wordt er de laatste decennia 

door de overheid naar andere mechanismen en strategieën gezocht dan het gebruik van regels 

en wetten. Een typisch kenmerk van de overheid vandaag is dat men door te sensibiliseren en 

te stimuleren probeert het onderwijsveld duidelijk te maken dat het niet verplicht, maar wel 

gewenst  is  om  bepaalde  maatregelen  te  nemen,  in  de  hoop  dat  scholen  vrijwillig  een 

‘mentaliteitswijziging’ zullen doormaken. Een “gericht stimuleringsbeleid” wordt aanzien als 

een “noodzakelijke aanvulling op de garanties die de regelgeving biedt.” (Vanderpoorten, 2002, 

p. 18). Om het onderwijsveld te proberen stimuleren en sensibiliseren werden de voorbije jaren 

allerlei  maatregelen  in  het  leven  geroepen.  We  kennen  in  Vlaanderen  bijvoorbeeld  de 

voorwaardelijke financiering voor brede scholen (Vandenbroucke, 2004) of de vorming van de 

scholengemeenschappen in het basisonderwijs (Vandenbroucke, 2004; Vanderpoorten, 2001). 

Scholen  die  een  bepaald  beleid  voeren  krijgen  hierdoor  extra  financiële  stimuli.  Ook  het 

inrichten van proeftuinen11 voor onderwijsvernieuwing is een strategie om scholen aan te zetten 

tot het werken aan onderwijsvernieuwing in verband met prioritaire thema’s van de overheid 

(zie Vandenbroucke, 2004, 2005, 2006). Daarnaast probeert de overheid sinds enkele jaren het 

onderwijsveld te stimuleren door goede praktijkvoorbeelden bekend te maken en te verspreiden 

11 Het project  Proeftuinen voor onderwijsvernieuwing geeft  aan groepen van scholen (zowel uit  het  basis- als secundair 
onderwijs) de kans om in een regelluwe omgeving vernieuwingsprojecten rond bepaalde prioritaire beleidsthema’s op te 
zetten (bijv. rond technologie, talen, brede school, overgang tussen onderwijsniveaus, enzovoort). Na de evaluatie van deze 
vernieuwingsprojecten kunnen eventueel elementen ervan ingevoerd worden voor het hele onderwijs, al dan niet na een 
aanpassing of versoepeling van de bestaande regelgeving. Zie ook http://www.ond.vlaanderen.be/proeftuinen/
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(bijv.  Vandenbroucke,  2004).  Door  scholen  te  laten  zien  dat  andere  scholen  met  succes 

bepaalde vernieuwingen uitwerkten, hoopt men de praktische haalbaarheid ervan aan te tonen 

en op die wijze een gedragsverandering bij het onderwijsveld te verwezenlijken (Kelchtermans 

& Labbe, 2005; Kelchtermans & Ballet, 2009). Recente fenomenen zijn de Lerarenkaart (sinds 

2001) en Leerlingenkaart (sinds 2004), waarmee respectievelijk leerkrachten en leerlingen uit 

het secundair onderwijs allerlei aanbiedingen en kortingen krijgen voor culturele, sportieve en 

andere  evenementen.  Het  aanbod  aan  acties  wordt  verzorgd  door  de  redactie  van  het 

onderwijstijdschrift Klasse, die deel uitmaakt van de overheidsadministratie. Het doel van deze 

kaarten is om leerkrachten en leerlingen te bewegen tot  “een actief onderwijs dat deuren en 

vensters opent voor alles wat buiten de muren van de klas gebeurt”12. Ook dit is een vorm van 

stimulering van het onderwijsveld, vooral wat betreft de vakoverschrijdende eindtermen13.

De overheid wil ook steeds meer een coördinerende rol vervullen, door ervoor te zorgen dat 

andere (lokale) partners afspraken maken, door dialoog en besluitvorming op gang te brengen 

en  te  ondersteunen.  Daarbij  probeert  ze  wel  steeds  zelf  het  overzicht  te  bewaren.  Enkele 

voorbeelden  zijn  de  oprichting  van  scholengemeenschappen,  Regionale  Expertisenetwerken 

voor  technologische  nascholing  voor  leerkrachten,  of  de  Regionale  Technologische  Centra 

waarbinnen technische secundaire scholen en bedrijven afspraken maken met betrekking tot 

het gebruik van het machinepark (bijvoorbeeld Vandenbroucke, 2004; Vanderpoorten, 2000).

Kortom, de onderwijsoverheid probeert vandaag een aanbod te creëren en randvoorwaarden 

op te zetten in de hoop dat het onderwijsveld hierop zal ingaan. Volgens de huidige centrale 

overheid kan het onderwijsveld dus het best gestuurd en beïnvloed worden via een faciliterend 

beleid, waarbij de overheid stimuleert, sensibiliseert en coördineert van-op-afstand. Het type 

overheid  dat  zich  aftekent  is  een  overheid  die  niet  te  veel  wil  plannen  en  niet  direct  wil 

ingrijpen,  maar  wel  kaders  en  grenzen  wil  aangeven,  voorwaarden  wil  stellen  en  wil 

aanmoedigen, opdat de onderwijspraktijk alle mogelijke faciliteiten ter beschikking heeft om 

zelf  kwaliteitsvol  onderwijs  uit  te  bouwen  (zie  bijvoorbeeld  Vandenbroucke,  2004; 

Vanderpoorten, 1999).

12 www.klasse.be/leraren/over.php (geraadpleegd op 01/09/2008)
13 In Vlaanderen gelden er voor het leerplichtonderwijs ontwikkelingsdoelen en eindtermen. De eerste zijn bedoeld voor het 

kleuteronderwijs  en  geven  aan  welke  leerdoelen  de  leraar  moet  nastreven.  Binnen  de  eindtermen  maakt  men  een 
onderscheid  tussen  de  vakgebonden  en  de  vakoverschrijdende  eindtermen.  De  vakgebonden  eindtermen  zijn 
minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid als noodzakelijk en 
bereikbaar acht voor een  bepaalde leerlingenpopulatie. Of deze minimumdoelen bereikt worden, wordt nagegaan in de 
vakgebonden peilingsproeven georganiseerd door de overheid. De vakoverschrijdende eindtermen kunnen eigenlijk eerder 
beschouwd worden als ontwikkelingsdoelen, vermits de school moet aantonen dat alle (vak)leerkrachten hieraan werken 
(inspanningsverplichting). Deze vakoverschrijdende eindtermen hebben vooral betrekking op algemeen maatschappelijke 
thema’s en waarden, zoals cultuur, milieu, burgerschap, sociale opvoeding, technologie, enzovoort. Voor meer informatie, 
zie www.ond.vlaanderen.be/DVO/secundair/faq/faqvoe.htm (geraadpleegd op 01/09/2008). 
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Een controlerende overheid: klemtoon op effectiviteit en meta-evaluatie

Ofschoon de centrale overheid wil terugtreden, betekent dit geenszins dat ze haar greep op het 

onderwijsveld wil lossen. Voormalig onderwijsminister Vandenbroucke verwoordt duidelijk dat 

deregulering  en  facilitering  vandaag  hand  in  hand  moeten  gaan  met  nieuwe  vormen  van 

controle op de kwaliteit van het onderwijs: “Meer autonomie moet kunnen worden verzoend 

met  duidelijke  verwachtingen inzake  verantwoording  door  scholen,  het  kunnen beschikken 

door de overheid over de nodige beleidsinformatie en de ontwikkeling van afstandelijke maar 

doeltreffende  vormen  van  sturing  en  toezicht”  (Vandenbroucke,  2004,  p.  48).  Hierbij 

aansluitend leggen de beleidsteksten een grote nadruk op de effectiviteit van het onderwijs. 

Vermits de Vlaamse overheid een groot deel van het gemeenschapsbudget (ongeveer 40% van 

de begroting van de Vlaamse regering) in het onderwijs investeert, zo wordt in de documenten 

herhaaldelijk  gesteld,  is  het  de taak van de centrale overheid om te controleren of er  naar 

verwachting  met  die  middelen  wordt  omgesprongen.  In  Vlaanderen  gebeurt  de 

overheidscontrole  van  het  schoolbeleid  door  de  inspectieteams,  die  door  middel  van  een 

auditprocedure  een  school  doorlichten.  In  de beleidsdocumenten  zien we dat  er  voor  deze 

controle steeds meer gefocust wordt op ‘outputindicatoren’. Hiermee wil de overheid nagaan 

“of de beslissingen van scholen doelmatig en effectief zijn, of ze met andere woorden ook 

daadwerkelijk  resulteren  in  de  maatschappelijke  resultaten  en  effecten  waarvoor  ze  zijn 

bedoeld” (Vandenbroucke, 2004, p. 49). Er wordt vandaag echter niet enkel gecontroleerd of de 

scholen  de  vooropgestelde  doelstellingen  bereiken.  Scholen  worden  ook  steeds  meer 

aangespoord om zelf de verantwoordelijkheid voor de evaluatie van hun beleid op te nemen en 

niet te wachten tot de inspectie hen vertelt wat ze goed doen en wat beter kan. Door de grote 

nadruk op zelfevaluatie en interne kwaliteitszorg kan de overheid via de externe kwaliteitszorg 

steeds meer overgaan tot  een “meta-evaluatie van de interne kwaliteitszorg van de school” 

(Vanderpoorten, 1999, p. 28). 

Kortom, ook in de wijze waarop men in beleidsteksten vandaag over de controle van het 

onderwijsveld spreekt – als controle op de effectiviteit/output en als meta-evaluatie – zien we 

een type overheid dat meer op de achtergrond aanwezig wil zijn en meer verantwoordelijkheid 

bij de scholen zelf wil leggen, zonder de greep op het onderwijsveld te verliezen. Ook hier zien 

we dus een welbepaalde invulling van hoe de Vlaamse overheid zich tot het onderwijsveld wil 

verhouden.

Het belang van informatie voor het beleid

Voor die faciliterende en controlerende overheid stelt er zich een specifieke problematiek: een 

grotere autonomie voor de scholen kan ervoor zorgen dat de overheid niet voldoende kennis 

kan  verzamelen  die  de  beleidsvoorbereiding  moet  ondersteunen  of  de  beleidseffecten 
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evalueren. “Wij stellen vast dat het vergroten van de vrijheidsmarges van scholen in het kader 

van  autonomie  vaak  resulteert  in  het  droogvallen  van  informatiestromen.  (…).  Heel  wat 

informatie die de onderwijsinstellingen moeten aanleveren, is echter cruciaal om analyses te 

maken  en  beleidsvoorbereidend  werk  te  kunnen  doen”  (Vandenbroucke,  2004,  pp.  48-49). 

Deze  probleemformulering  in  de  beleidsdocumenten  maakt  duidelijk  dat  een  dergelijke 

overheid  de  behoefte  voelt  aan  een  permanente  informatieverzameling  en  aan  diverse 

methoden om deze informatie te bekomen. We bespreken hier enkele voorbeelden.

Informatieverzameling  aan  de  hand  van  de  statistische  verwerking  van  school-  en 

maatschappelijke gegevens blijft een belangrijke rol spelen, zoals ook voordien reeds het geval 

was.  Men  probeert  vandaag  echter  op  basis  van  deze  gegevens  sluitende  indicatoren  te 

ontwikkelen om de effecten van het beleid te meten. Het gaat hier om meetbare kenmerken van 

scholen en leerlingen (bijvoorbeeld in verband met de context van de school, de zorgbehoeften 

van leerlingen) “om beleidsrelevante simulaties te maken” (Vandenbroucke, 2005, p. 21). Deze 

cijfergegevens  kunnen  dan  bijvoorbeeld  een  gedifferentieerde  financiering  van  scholen 

verantwoorden,  aangepast  aan  de  specifieke  noden  en  behoeften  van  de  leerlingen  en  de 

schoolcontext (Vandenbroucke, 2007). Om de algemene kwaliteit van het onderwijs, en meer 

specifiek  het  behalen  van  de  minimumdoelstellingen  (eindtermen)  te  onderzoeken,  worden 

door de Vlaamse overheid sinds 2002 periodieke peilingsproeven georganiseerd. Deze toetsen 

de kennis en vaardigheden van leerlingen op een bepaald leerstofonderdeel en willen zo nagaan 

of de eindtermen door de scholen bereikt worden (Vandenbroucke, 2007). Uit deze methodiek 

haalt  de  overheid  dus  eveneens  “noodzakelijke  informatie  over  de  opbrengsten  van  het 

onderwijs  in termen van wat  de leerlingen nu werkelijk  geleerd hebben” die  enerzijds het 

beleid  evalueert  (de  bestaande  eindtermen)  en  anderzijds  richting  kan  geven  aan  de 

beleidsvoorbereiding, bijvoorbeeld wijzigingen aan de eindtermen. Kortom, deze informatie is 

volgens de Vlaamse overheid “essentieel voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van 

het  onderwijssysteem”  (Vanderpoorten,  2002,  p.  9).  Ook  de  schooldoorlichting  door  de 

inspectie wordt vandaag door de centrale overheid aangewend om niet enkel informatie over de 

onderwijskwaliteit van individuele scholen te verzamelen, maar om een zicht te krijgen op “de 

reële effecten en eventueel neveneffecten van beleidsmaatregelen” (Vanderpoorten, 1999, p. 

28).  De  inspectie  focust  zich  regelmatig  op  specifieke  thema’s,  zoals  het  taal-  of 

gezondheidsbeleid, en gaat dan na hoe (goed) de scholen in het algemeen op dit vlak beleid 

voeren en resultaten boeken. Een overzicht van deze goede praktijken en beleidsknelpunten in 

het hele Vlaamse onderwijs wordt jaarlijks gepresenteerd in De Onderwijsspiegel14.

Nog  een  andere  methodiek  om evidentie  te  verzamelen  voor  de  beleidsvoering,  is  een 

14 De Onderwijsspiegel is het publieke jaarverslag van de inspectiediensten, waarin belangrijke tendensen en thema’s uit het 
Vlaamse onderwijs ook meer diepgaand besproken worden. Zie 
www.onderwijsspiegel.be/onderwijsspiegel/onderwijsspiegel.htm (geraadpleegd op 01/09/2008).
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rechtstreeks debat met de betrokkenen uit het onderwijsveld. Immers, “de overheid kan het 

onderwijs niet alleen vanuit Brussel besturen, maar moet voeling houden met wat er in het 

onderwijsveld  leeft”  (Vanderpoorten,  1999,  p.  3).  De  term  maatschappelijk  debat  wordt 

vandaag veelvuldig gebruikt in beleidsdocumenten. Deze  face-to-face  informatieverzameling 

bij  het  onderwijsveld  kan  plaatsvinden  onder  de  vorm  van  hoorzittingen  in  het  Vlaams 

Parlement, door elektronische communicatie te stimuleren, door de ‘Rondes van Vlaanderen’ 

waarbij  medewerkers  van  het  Departement  Onderwijs  gesprekken  met  het  onderwijsveld 

organiseren (bijvoorbeeld Vanderpoorten, 2000), of door schoolbezoeken (Van den Bossche, 

1995; Vanderpoorten, 1999).

Ten slotte informeert de overheid zichzelf over de resultaten van het onderwijsbeleid door 

deel  te  nemen  aan  internationale  vergelijkingen  (bijvoorbeeld  de  PISA-  en 

TIMSSonderzoeken).  Op  deze  wijze  kan  de  overheid  het  gevoerde  onderwijsbeleid  en  de 

algemene onderwijskwaliteit afmeten aan internationale maatstaven of aan de resultaten van 

andere landen. Immers, “andere landen kunnen leren van ons maar wij kunnen ook leren van 

andere  lidstaten  van  de  EU”  (Vandenbroucke,  2004,  p.  24-25).  Deze  vorm  van 

beleidsinformatie wordt tegenwoordig steeds meer vermeld in de beleidsdocumenten en dient 

ook steeds explicieter als leidraad voor het onderwijsbeleid: “(We moeten) samen nadenken 

hoe de Europese doelstellingen en voorbeelden kunnen inspireren bij het uittekenen van een 

eigen Vlaams beleid voor onderwijs en opleiding” (Vandenbroucke, 2004, p. 8).

We zien dus dat de centrale overheid vandaag voortdurend feedback zoekt over de impact 

van  beleidsmaatregelen,  de  kwaliteit  van  het  onderwijs  en  de  noden  en  behoeften  van  de 

betrokken doelgroepen. De huidige overheid wil een 'evidence-based policy' voeren, een beleid 

gestoeld op (cijfermatige) bewijzen (zie verder hoofdstuk 3).

Het belang van overheidscommunicatie

Door het type overheid dat de maatschappij minder rechtstreeks wil sturen, maar veeleer via 

sensibilisering  en  stimulering,  wordt  ook  externe  communicatie  specifiek  gericht  op  een 

diversiteit  aan  doelgroepen  een  belangrijke  strategische  doelstelling  voor  de  overheid.  Of 

anders gezegd, “de overheid betracht participatie via het proces mee-weten, mee-denken, mee-

doen” (Vlaams Parlement, 1999, p. 291). We onderscheiden drie wijzen waarop deze nadruk op 

informatie  en  communicatie  duidelijk  wordt.  Ten  eerste  wordt  er  in  beleidsdocumenten 

gesproken  over  het  informeren  van  het  onderwijsveld  over  het  beleid,  ten  tweede  wil  de 

overheid aan de hand van goede communicatie en informatie haar imago verbeteren, en ten 

derde  zien  we  een  recente  aandacht  voor  het  informeren  van  het  onderwijsveld  over  de 

effectiviteit en kwaliteit van het geboden onderwijs.
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Sinds het begin van de jaren 90 merken we in de beleidsteksten een verhoogde interesse 

voor  meer  en  betere  communicatie  met  het  onderwijsveld.  In  elke  beleidstekst  is  de 

communicatie  met  de  burger  één  van  de  centrale  aspecten,  als  reactie  op  het  verwijt  van 

ondoorzichtigheid en bureaucratie (Leterme, 2004; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

1992, 1999b). Hiervoor werden ook verschillende structurele maatregelen genomen, zoals de 

functie  van  Informatie-ambtenaar  van  de  Vlaamse  Overheid  (Ministerie  van  de  Vlaamse 

Gemeenschap,  1992,  2.1.),  verschillende  decreten  in  verband  met  de  ‘Openbaarheid  van 

Bestuur’ (Ministerie  van de Vlaamse Gemeenschap,  1992, 1999a),  en de verplichting voor 

ministers om een beleidsnota te publiceren (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1992; 

Van den Bossche, 1995). In de beleidsnota over overheidscommunicatie (Leterme, 2004, p. 7) 

wordt  het  belang  van  communicatie  voor  een  moderne  overheid  als  volgt  verwoord: 

“Communicatie  kan  nooit  een  doel  op  zich  zijn,  maar  dient  tegemoet  te  komen  aan  de 

behoeften en de vragen van de ontvangers. (…) Dat betekent dat de overheidscommunicatie 

gericht moet zijn op enerzijds een makkelijke toegang tot (de informatie van) de overheid en 

anderzijds een grote betrokkenheid van de burgers bij het beleid.”

Ook het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hecht veel belang aan de 

informatie voor en communicatie met het onderwijsveld, en heeft hier volgens de Jaarverslagen 

van de informatie-ambtenaar  (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1999a, 2000) zelfs 

steeds een voortrekkersrol in gespeeld. Sinds 1990 bestaat het onderwijstijdschrift Klasse, dat 

gratis bezorgd wordt aan alle personeelsleden uit het onderwijsveld15. Klasse groeide uit tot een 

door het onderwijsveld veel gelezen tijdschrift en een belangrijk informatie-instrument van de 

onderwijsoverheid  in  verband  met  beleidsmaatregelen  (zie  verder  in  dit  hoofdstuk).  Het 

communicatieproject van het Departement Onderwijs werd nadien stelselmatig uitgebreid met 

speciale uitgaven voor de ouders (Klasse voor Ouders), de oudste leerlingen (Maks!) en voor 

jongere leerlingen (Yeti). De onderwijsoverheid communiceert ook met het onderwijsveld via 

elektronische  nieuwsbrieven  voor  directies  en  leerkrachten.  Men  verantwoordt  deze 

verspreiding van informatie naar alle onderwijsbetrokkenen als volgt: “Ouders en leerlingen, 

maar  ook  vaak  leerkrachten  zijn  doorgaans  minder  vertrouwd  met  de  materies  van  het 

schoolbeleid,  de  geldende  reglementering,  de  procedures  en  de  ingewikkelde 

onderwijsterminologie,  dan  directeurs  en  schoolbesturen.  Daarom  is  het  noodzakelijk  dat 

scholen en ook centrale overheden via verschillende en aangepaste kanalen, de diverse actoren 

tijdig en adequaat daarover informeren” (Vlaams Parlement, 2004, p. 5). 

Daarnaast informeert en communiceert de onderwijsoverheid nog met het onderwijsveld en 

de  bredere  maatschappij  via  de  Infolijn  Onderwijs,  de  website  www.ond.vlaanderen.be, 
15 Ook voordien werd reeds gedurende 25 jaar het Informatieblad van het Ministerie van Onderwijs verspreid. Dit was echter 

weinig aantrekkelijk: enkele geniete vellen papier in zwart-wit met informatie over recente beleidsmaatregelen. We zouden 
kunnen zeggen dat het toen voor de overheid minder belangrijk was dat deze beleidsinformatie ook door een breed publiek 
gelezen en gewaardeerd werd.
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toespraken  op  lokale  evenementen  of  schoolbezoeken.  Ook  de  discussienota’s  die 

tegenwoordig  in  de  beleidsvoorbereiding  gebruikt  worden  om  met  het  onderwijsveld  een 

dialoog  te  voeren  over  de  aangekondigde  maatregelen,  kunnen  we  hier  vermelden 

(Vandenbroucke, 2005, 2006; Vanderpoorten, 2001, 2002).

We  kunnen  besluiten  dat  een  professioneel  en  effectief  communicatiebeleid  voeren  nu 

blijkbaar tot de kerntaken van de overheid behoort: “Wie aan beleid en dienstverlening doet, 

moet er dus ook over communiceren, dat is niet enkel een bevoegdheid maar ook een opdracht” 

(Leterme,  2004,  p.  10).  Men  heeft  nu  wel  steeds  meer  aandacht  voor  een  balans  tussen 

enerzijds  vraaggestuurde  en  anderzijds  pro-actieve  communicatie  en  informatie,  waar  deze 

vroeger massaal en preventief was (Leterme, 2004). Andere tendensen zijn dat de overheid zich 

meer afvraagt of de communicatie en informatie wel het beoogde effect bereikt, maar ook dat 

er een toenemend belang wordt gehecht aan een doelgroepenbeleid waarbij communicatie en 

informatie  afgestemd  worden  op  de  noden  en  behoeften  van  de  verschillende 

gebruikersgroepen (bv. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002). Toch blijft men ook 

het belang van pro-actieve communicatie en informatie beklemtonen, om vanuit de centrale 

overheid  bepaalde  maatschappelijke  waarden  te  stimuleren  en  te  versterken.  De  vorige 

onderwijsminister Vandenbroucke verwoordt bijvoorbeeld de missie van het tijdschrift Klasse 

als volgt: “Het communicatieconcept achter ‘Klasse’ reikt immers veel verder dan alleen maar 

het verstrekken van informatie. (…) ‘Klasse’ wil, in de lijn van de overheidscommunicatie van 

de Vlaamse Regering, vooral bijdragen tot de vorming van meer betrokken, geëngageerde en 

participatieve burgers, tot democratie, gelijke kansen, active citizenship, welzijn en preventie 

van probleemgedrag” (Vlaams Parlement, 2005, p. 11-14).

Naast  het  sensibiliseren  en  stimuleren  van  het  onderwijsveld  via  informatie,  hecht  de 

centrale overheid vandaag eveneens veel belang aan haar imago. Dit lezen we onder andere in 

de beleidsnota over overheidscommunicatie: “Doel van de overheidscommunicatie is ook het 

imago van de overheid te verbeteren” (Leterme, 2004, p. 7). De samenleving mag de overheid 

zeker  niet  als  oubollig,  bureaucratisch,  slecht  georganiseerd  of  ver  weg  van  de  echte 

maatschappij  ervaren  (Ministerie  van  de  Vlaamse  Gemeenschap,  1992).  Zo  probeert  de 

overheid de geloofwaardigheid van haar beleid te versterken, wat cruciaal geacht wordt voor 

een  beleidsstrategie  die  gebouwd  is  op  sensibilisering  en  stimulering  (Ministerie  van  de 

Vlaamse Gemeenschap, 1999a).  De overheid wil  dat  haar prestaties goed zichtbaar zijn en 

tonen dat er een “open, klantvriendelijke en op efficiëntie gerichte (overheids)cultuur” heerst 

(Leterme, 2004, p. 11).

Een laatste – meer recente – dimensie van informatie en communicatie door de overheid is 

het  informeren  van  het  onderwijsveld  over  de  eigen  prestaties.  Ook  dit  is  een  vorm van 

sensibilisering: door scholen “een spiegel voor te houden waarmee ze hun prestaties kunnen 
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evalueren en nagaan of ze hun beleid al dan niet dienen bij te sturen”, probeert de overheid hen 

aan te zetten tot  een permanente optimalisering van de onderwijskwaliteit  (Vandenbroucke, 

2005, p. 48). Het is hier  van belang dat deze spiegel een vergelijkende spiegel is.  Scholen 

moeten zich niet enkel vergelijken met zichzelf, bijvoorbeeld de vooruitgang ten opzichte van 

eerdere prestaties, maar vooral met andere scholen. Door zich te vergelijken met anderen komt 

men te weten ‘waar men staat’ en aan welke zwakke punten er nog gewerkt moet worden. 

Naast het feit dat ze een bron van beleidsfeedback zijn voor de overheid, krijgen de eerder 

genoemde periodieke  peilingen precies  ook een  informerende functie  voor  de scholen zelf 

(Vandenbroucke, 2005).

We kunnen besluiten dat  de overheid communicatie  en informatie  over  het  beleid,  over 

zichzelf en over schoolprestaties als een kerntaak beschouwt. De Vlaamse overheid wil een 

open huis zijn, waar iedereen terecht kan voor kwalitatieve dienstverlening en waarvan het 

beleid doorzichtig is voor de maatschappij. Kortom, het huidige type overheid ziet het als een 

plicht  zich  permanent  te  verantwoorden  naar  de  maatschappij  toe.  Deze  klemtoon  op 

informatie  en  communicatie  als  beleidsstrategie  lijkt  specifiek  verbonden  met  een 

terugtredende en faciliterende overheid. Vanuit de vraag naar hoe men het best kan besturen, 

geeft dit type overheid het antwoord “via informatie en communicatie”.

2.3.3. Typering van het onderwijsveld in beleidsdocumenten

Tot  nu  toe  hebben  we  geanalyseerd  welk  type  overheid  er  vandaag  verschijnt  in 

beleidsdocumenten en welke kerntaken dit met zich meebrengt. Hierdoor wordt er echter ook 

een bepaald onderwijsveld in het leven geroepen. In wat volgt concretiseren we welk type 

onderwijsveld in deze beleidsdocumenten verondersteld wordt.

Een terugtredende en faciliterende overheid: autonomie, responsabilisering en 

beleidsvoerend vermogen

In beleidsdocumenten wordt er reeds geruime tijd aangegeven dat de overheid “een radicale 

versterking van de autonomie en verantwoordelijkheid van (en in) de lokale schoolomgeving” 

voor  ogen  heeft  (Van  den  Bossche,  1995,  p.  12).  Hiermee  bedoelt  de  overheid  dat  het 

onderwijsveld  in  toenemende mate  een eigen beleid zou moeten  voeren,  aangepast  aan  de 

lokale noden en ideeën over goed onderwijs. “In deze visie staat de school zelf centraal” (Van 

den  Bossche,  1995,  p.  12).  Wanneer  de  overheid  van-op-afstand  processen  wil  faciliteren, 

moeten scholen zich immers ook onafhankelijker opstellen van de overheid. “Deregulering en 

autonomie leiden er toe dat de school geen louter uitvoerder is van gedetailleerde regels en 
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instructies van de Minister en zijn departement of van het net waartoe de school behoort” (Van 

den  Bossche,  1995,  p.  12).  Er  is  echter  ook  een  keerzijde:  in  beleidsdocumenten  wordt 

voortdurend  gehamerd  op  het  feit  dat  meer  autonomie  wil  zeggen  dat  scholen  ook  de 

verantwoordelijkheid moeten opnemen om deze vrijgekomen beleidsruimte goed in te vullen 

en de kwaliteit van hun onderwijs te bewaken en te stimuleren. 

De laatste jaren is er tevens een nieuw concept in omloop om deze grotere autonomie voor 

de  scholen  te  duiden,  namelijk  het  ‘beleidsvoerend  vermogen’  of  (recenter)  de 

‘beleidskrachtige scholen’: “De overheid moet kunnen fundamentele beleidskeuzes en heldere 

doelstellingen en ambities formuleren, maar scholen moeten de noodzakelijke beleidskracht 

hebben om de voorwaarden te creëren om die doelen te realiseren (...). Beleidskracht is een 

positieve  invulling  van  het  begrip  autonomie”  (Vandenbroucke,  2005,  p.  28;  of  zie  ook 

Vandenbroucke, 2007). Het gaat er dus opnieuw om dat scholen voldoende beleidscapaciteiten 

moeten hebben om de vrijgekomen beleidsruimte op effectieve wijze te kunnen invullen. Met 

dit concept wordt de nadruk gelegd op samenwerking tussen overheid en onderwijsveld om de 

nodige onderwijskwaliteit te verzekeren.

De  leuze  van  het  Regeerakkoord  van  2004,  “vertrouwen  geven,  verantwoordelijkheid 

nemen”, duidt goed aan hoe het onderwijsveld vandaag verwacht wordt zich te gedragen: als 

autonome scholen die veel vertrouwen krijgen, maar die wel hun verantwoordelijkheid moeten 

opnemen en hun beleidsvoerend vermogen moeten optimaliseren.

Een controlerende overheid: verantwoordingsplicht, zelfevaluatie en interne 

kwaliteitszorg

Zoals reeds werd aangegeven, moet de overheid vandaag nieuwe strategieën en methodieken 

ontwikkelen  om  die  autonome  scholen  te  kunnen  blijven  controleren  op  de  geboden 

onderwijskwaliteit en de efficiënte en effectieve inzet van het gemeenschapsbudget. Van het 

onderwijsveld wordt  dan ook verwacht  dat  het  zelf  meer  de  verantwoordelijkheid  voor  de 

onderwijskwaliteit opneemt en deze permanent evalueert en bijstuurt (interne kwaliteitszorg). 

Immers, “iedere onderwijsinstelling draagt de eerste verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van haar onderwijs” (Vanderpoorten, 1999, p. 11).

Anderzijds  moet  het  onderwijsveld  bereid  zijn  om  onderwijsprocessen  en  -resultaten 

voortdurend te verantwoorden aan de overheid en de maatschappij (‘verantwoordingsplicht’): 

“In de mate dat scholen meer mogelijkheden tot zelfsturing krijgen, mag van die scholen ook 

meer  worden  verwacht  dat  ze  zich  verantwoorden  voor  de  beslissingen  die  ze  nemen” 

(Vandenbroucke, 2004, p. 48). Ook hier probeert de overheid niet een bepaalde invulling van 

deze  interne  kwaliteitszorg  of  verantwoordingsplicht  op  te  leggen,  maar  wel  “goede 
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voorbeelden te stimuleren en bekendheid te geven” (Vanderpoorten, 1999, p. 11). Het feit dat 

de inspectie deze zelfevaluatie van de scholen wel controleert in een meta-evaluatie, is echter 

een belangrijke impuls voor scholen om terdege met deze ‘stimulans’ van de overheid rekening 

te  houden.  Het  ontbreken  van  een  beleid  over  interne  kwaliteitszorg  wordt  immers  niet 

getolereerd.  Op  het  vlak  van  verantwoordingsplicht  merken  we  op  dat  er  verantwoording 

verwacht wordt over álle beleidsdomeinen (niet  enkel financieel)  en dat er een permanente 

bereidheid toe moet zijn (niet  enkel in functie van de doorlichting door de inspectie):  “De 

verantwoording  moet,  tegelijk  met  het  vergroten  van  de  autonomie,  echter  ook  een  meer 

structureel  en permanent  gegeven worden.  Publieke verantwoordelijkheid opnemen voor je 

beslissingen beperkt zich niet tot het beantwoorden van vragen wanneer die door de inspectie 

of een overheid worden gesteld” (Vandenbroucke, 2004, p. 48).

Een type overheid dat gericht is op output, effectiviteit en meta-evaluatie, veronderstelt dus 

een onderwijsveld dat zichzelf permanent evalueert en hiervoor ook 'accountable'  is naar de 

overheid en de maatschappij toe.

Het belang van informatie voor het beleid: communicatie en (beleids)participatie van het 

onderwijsveld

Dat de overheid het als een belangrijke taak ziet om haar beleid goed te onderbouwen en te 

evalueren, brengt ook duidelijke verwachtingen naar het onderwijsveld met zich mee. Voor dit 

type  overheid  is  het  immers  belangrijk  om  enerzijds  voldoende  informatie  over  de 

onderwijskwaliteit te verzamelen en om anderzijds voortdurend te kunnen toetsen wat er leeft 

in het onderwijsveld bij de verschillende doelgroepen. Zoals we reeds eerder aangaven, moet 

het onderwijsveld vandaag volgens de centrale overheid voortdurend rekenschap afleggen. Dit 

is echter niet enkel noodzakelijk opdat de overheid de kwaliteit van de individuele scholen kan 

controleren. Het is vandaag minstens even belangrijk dat het onderwijsveld de schoolprocessen 

en  -resultaten  zichtbaar  maakt  voor  de  overheid  (door  bijvoorbeeld  deelname  aan 

peilingsproeven, internationale onderzoeken, overheidsprojecten zoals proeftuinen, enzovoort; 

Van den Bossche, 1995; Vandenbroucke, 2004, 2007). Op die wijze kan de overheid de nodige 

informatie verzamelen om het beleid vorm te geven en te evalueren. Een type overheid dat 

voortdurend op zoek is naar evidentie voor het beleid,  roept een type onderwijsveld in het 

leven dat permanent informatie moet willen aanleveren over de prestaties van de school.

Ten tweede moeten leerkrachten, directies, leerlingen en ouders vandaag ook zelf hun eigen 

noden en  behoeften  communiceren  aan  de  centrale  overheid,  want  “bij  een  democratische 

samenleving hoort  een democratische onderwijscultuur” (Vanderpoorten,  1999, p. 14). Men 

vult democratie dan in als de mogelijkheid tot het meedelen van de eigen behoeften, zodat het 
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beleid daarop afgestemd kan worden. Diverse instrumenten en gelegenheden werden door de 

overheid in het leven geroepen om deze democratische communicatie tussen onderwijsveld en 

overheid mogelijk te maken en te stimuleren. In de Vlaamse Onderwijsraad zijn bijvoorbeeld 

alle  betrokkenen  bij  het  onderwijs  vertegenwoordigd.  Er  worden  regelmatig  rechtstreekse 

ontmoetingen met de minister van onderwijs of de onderwijsadministratie georganiseerd. Wat 

de resultaten van de periodieke peilingen betreft,  wordt het onderwijsveld niet  enkel breed 

geïnformeerd, maar krijgt het tevens de mogelijkheid om hierover zelf in gesprek te treden 

tijdens  zogenaamde  consensusconferenties  die  de  overheid  organiseert:  “Leerkrachten  en 

directies,  pedagogische  begeleidingsdiensten,  onderwijsinspecteurs,  lerarenopleiders, 

leerplanmakers, nascholers en vertegenwoordigers van de overheid zullen er overleggen over 

een  actieplan  waarin  de  verschillende  partners  hun  verantwoordelijkheid  opnemen” 

(Vandenbroucke, 2006, p. 32; zie ook Vandenbroucke, 2007).

Kortom, het onderwijsveld móet participeren aan het centrale onderwijsbeleid, het wordt 

hier  voortdurend toe opgeroepen. Deze democratische communicatie is bovendien de wijze 

waarop  de  centrale  overheid  aan  voldoende  gegevens  (evidence)  voor  een  gefundeerde 

beleidsvoorbereiding en -evaluatie geraakt.

Het belang van overheidscommunicatie: doelgroepenbeleid

We  hebben  reeds  beschreven  dat  de  huidige  centrale  onderwijsoverheid  vooral  wil 

sensibiliseren  en  stimuleren,  en  hiervoor  strategisch  gebruik  maakt  van  informatie  en 

communicatie.  Van het  onderwijsveld wordt  daardoor verwacht dat  het  zich permanent wil 

informeren over alles wat met onderwijs en onderwijsbeleid te maken heeft, opdat het actief 

kan participeren aan en meedenken over de voortdurende optimalisering van het school- en 

onderwijsbeleid.  In  de  beleidsdocumenten  wordt  dan  ook  op  alle  mogelijke  manieren 

beargumenteerd dat het onderwijsveld deze beleidsinformatie ook echt wil, bijvoorbeeld: “Een 

overweldigende meerderheid (89%) van de respondenten vindt het van groot tot zeer groot 

belang dat de overheid haar burgers informeert” (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

2003, p. 59). Intussen wordt in beleidsdocumenten ook sterk de nadruk gelegd op het feit dat 

enkel het aanbieden van informatie, geen garantie biedt dat deze ook gelezen wordt door het 

onderwijsveld. Daarvoor is het belangrijk dat deze informatie op maat is en gericht op elke 

specifieke  doelgroep.  De  overheid  blijft  geloven  én  verwachten  dat  het  onderwijsveld 

geïnformeerd  wil  worden  –  “er  is  blijkbaar  een  ontzettende  behoefte  aan  informatie  en 

communicatie over onderwijs” – en probeert  hier met telkens nieuwe en vooral aangepaste 

communicatie-instrumenten aan te voldoen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002, p. 

54). 
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Kortom, een faciliterende en terugtredende overheid roept een type onderwijsveld in het 

leven dat permanent geïnteresseerd is in (beleids)informatie.

Besluit: Het onderwijsveld als klant van de overheid

Wanneer we het type onderwijsveld, dat in de beleidsteksten wordt verondersteld, samenvatten, 

dan zien we een onderwijsveld dat autonoom is en zich (beleids)verantwoordelijk gedraagt, dat 

zich  informeert  en  laat  informeren  en  dat  de  eigen  behoeften  communiceert  aan  de 

beleidsmakers. Kortom, het type onderwijsveld in de beleidsdocumenten is een onderwijsveld 

dat  zich gedraagt  als  de kritische  en bewuste  klant  van  de dienstverlenende overheid.  Het 

Departement  Onderwijs  werd  in  het  begin  van  de  jaren  90  (en  in  2006  opnieuw)  ook 

daadwerkelijk  hervormd  met  als  doel  een  betere  dienstverlening  aan  de  klanten  uit  het 

onderwijsveld. Het onderwijsveld werd daarbij expliciet opgeroepen om zichzelf als klant te 

bekijken. “Het is vooral een kwestie van bouwen aan een nieuwe cultuur, waarin de burger 

ernstig  genomen  wordt  als  klant  en  behandeld  wordt  als  de  meebeslisser  die  hij  in  een 

democratische staat hoort te zijn” (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2000, p. 7).

Intussen is het denken in termen van de klanten van de overheid vanzelfsprekend geworden. 

De hele dienstverlening van de overheid is erop gericht te voldoen aan de behoeften van de 

kritisch-bewuste consumenten uit het onderwijsveld en dit weerspiegelt zich ook duidelijk in 

het  discours  in  de  beleidsdocumenten.  We  lezen  bijvoorbeeld  in de  beleidsnota  over 

overheidscommunicatie: “(...) het loket vormt de brug tussen de overheid enerzijds, en de klant 

anderzijds. Een interactieve brug, waarbij de klant het initiatief neemt om met de overheid in 

contact te komen, maar ook een proactieve brug, waarbij de overheid een gepersonaliseerde, 

doelgerichte dienstverlening voorziet” (Leterme,  2004, p. 8). Dienstverlening, met de nadruk 

op een optimale relatie  tussen vraag en aanbod, wordt dus een essentiële  dimensie  van de 

overheid, en specifiek van de beleidsvoering.

2.3.4. Conclusie: een coachingsrelatie tussen de onderwijsoverheid en het 

onderwijsveld in Vlaanderen

Samenvattend  kunnen we stellen  dat,  wanneer  we de  officiële  beleidsdocumenten  van  het 

laatste  decennium  bestuderen,  er  een  welbepaald  type  overheid  en  een  welbepaald  type 

onderwijsveld  verschijnen,  die  op  specifieke  wijze  onderling  in  relatie  staan.  De overheid 

verschijnt als een faciliterende en coördinerende overheid, met als kerntaken zich informeren 

over  de  noden  en  behoeften  van  het  onderwijsveld,  het  opstellen  van  de 

(onderwijs)doelstellingen,  het  communiceren  van  beleidsmaatregelen,  het  sensibiliseren  en 
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stimuleren van het wenselijk gedrag van het onderwijsveld, en het controleren en evalueren van 

de  effecten  van  het  onderwijsbeleid.  Van  het  onderwijsveld  wordt  verwacht  dat  het  zich 

gedraagt  als  de  'bewuste'  klant  van  de  overheid:  verantwoordelijkheid  opnemen,  bewuste 

keuzes maken, zich voortdurend informeren,  en zowel over de kwaliteit  van het verzorgde 

onderwijs  als  over  de eigen  (beleids)behoeften  permanent  communiceren  aan  de  overheid. 

Daarnaast moet het onderwijsveld ook permanent de eigen inspanningen evalueren.

Zo lijken de overheid en het onderwijsveld – paradoxaal – enerzijds dicht bij elkaar te staan 

door  de  vele  informatie-  en  communicatiemiddelen  en  door  de  voortdurende  feedback  op 

elkaars functioneren,  maar ontstaat  er  anderzijds ook een grotere afstand door de duidelijk 

afgebakende  en  verdeelde  verantwoordelijkheden  en  door  het  feit  dat  de  overheid  het 

onderwijsveld  probeert  los  te  laten  én te  controleren.  Het  type  overheid  vandaag lijkt  een 

‘coach’ te zijn voor het onderwijsveld. Analoog aan hoe in de huidige onderwijscontext over 

‘de leraar als coach’ gesproken wordt, kunnen we ‘de overheid als coach’ immers omschrijven 

als degene die (leer- of beleids)processen van-op-afstand faciliteert en controleert. De coach is 

degene  die  de  nodige  voorwaarden  creëert,  krachtige  (leer)omgevingen  organiseert 

(coördineert) en permanent feedback geeft over hoe ver men reeds in het proces gevorderd is 

(controleert en informeert). De coach houdt voortdurend de efficiëntie en effectiviteit van het 

proces voor ogen: hij wil anderen laten presteren en wordt zelf ook afgerekend op de behaalde 

resultaten. Er moet door de coach rekening gehouden worden met een individueel (leer)traject, 

aangepast aan de individuele (leer)noden en behoeften. Bovendien verwacht de coach dat men 

het eigen (leer)proces autonoom en zelfstandig (maar wel onder begeleiding) in de hand neemt 

en bewaakt. De coach is dan de figuur die helpt om het (leer)potentieel te ontwikkelen, de ‘wil 

tot  prestatie’ te  voeden  (motiveren,  sensibiliseren,  stimuleren)  en  te  zorgen  dat  elk  talent 

gebruikt en ontwikkeld wordt (zie ook Masschelein & Simons,  2003).  Kortom, dit  zijn de 

taken, mechanismen en processen die uit onze analyse van de beleidsdocumenten naar voor 

komen en waarmee we het type overheid en type onderwijsveld vandaag geduid hebben.

Deze resultaten van de kritische analyse van Vlaamse beleidsdocumenten, liggen in de lijn 

van de tendensen in de internationale onderwijsbeleidsliteratuur die we eerder beschreven. We 

zien  inderdaad  hoe  de  overheid  zich  vandaag  op  afstand  houdt  (Rose,  1996),  een  eerder 

faciliterende  en  coördinerende  rol  wil  opnemen (Dale,  1997),  veel  aandacht  heeft  voor  de 

controle van de beleidsoutput (Dean, 1999) en voor het strategisch gebruik van informatie en 

communicatie  (Simons,  2007).  We  stellen  bovendien  vast  dat  van  de  scholen  en  andere 

onderwijsbetrokkenen verwacht wordt dat ze zelf hun verantwoordelijkheid opnemen, effectief 

en  efficiënt  handelen  en  keuzes  maken  (Olssen  et  al.,  2004).  Ook  in  het  Vlaamse 

onderwijsbeleid van de laatste  decennia zijn  er  dus kenmerken van een voortgezet liberale 

bestuursvorm terug te vinden. We hebben aan de hand van concrete voorbeelden beschreven 
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hoe deze tendensen zich in Vlaanderen specifiek manifesteren in bepaalde beleidsstrategieën en 

sturingsinstrumenten. Onze beschrijving van de relatie tussen de overheid en het onderwijsveld 

in  Vlaanderen  moet  dan  ook  als  een  contextgebonden  interpretatie  van  de  recente 

beleidssituatie beschouwd worden. 

In wat volgt gaan we dieper in op één aspect binnen het 'besturen-van-op-afstand', namelijk 

het gebruik van beleidsinstrumenten die op informatie en communicatie gebaseerd zijn.
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3. Een focus op beleidsinstrumenten en het fenomeen van de 
mediatisering van het onderwijsbeleid 

3.1. Inleiding

Zoals  we  reeds  in  de  inleiding  aangaven,  nemen  we  in  dit  onderzoek  een  minder 

vanzelfsprekend perspectief  binnen het  (kritisch)  beleidsonderzoek aan.  We stellen  immers 

uitdrukkelijk de vraag naar de sturende invloed van beleidsinstrumenten die ingezet worden 

door de onderwijsoverheid om beleid te voeren. In dit deel willen we deze onderzoeksinteresse 

preciseren  aan  de  hand  van  een  beknopte  literatuurstudie  naar  het  functioneren  van 

beleidsinstrumenten  binnen  het  overheidsbeleid  in  het  algemeen,  en  van  informatie-  en 

communicatie-instrumenten in het bijzonder. 

Een specifieke tendens die te maken heeft met de rol van informatie en communicatie in het 

overheidsbeleid,  is  de  zogenaamde  mediatisering  van  het  onderwijsbeleid.  Vanwege  onze 

interesse  voor  het  tijdschrift  Klasse,  als  instrument  op  het  kruispunt  tussen  beleid  en 

communicatie,  is  een  verkenning  van  de  betekenis  en  het  gebruik  van  dit  concept  van 

mediatisering aangewezen. Ook hiervoor werd een beknopte literatuurstudie uitgevoerd. 

3.2. Focus op de instrumenten binnen het (onderwijs)beleid

3.2.1. Een functionalistische visie op informatie- en communicatie-

instrumenten in het beleid

Binnen het onderzoek naar onderwijsbeleid staat het functioneren van beleidsinstrumenten al 

geruime tijd opnieuw in de aandacht, hoewel het nog steeds een minder onderzocht onderwerp 

is  (Lascoumes  &  Le  Galès,  2007).  In  deze  studies,  veelal  binnen  het  onderzoek  naar 

overheidsadministratie, worden de beleidsinstrumenten meestal vanuit een functionalistisch en 

technisch  perspectief  bekeken,  waarbij  de  vraag  centraal  staat  welk  instrument  het  meest 

geschikt is om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Het gaat dan om, zoals Hood het 

formuleert: “picking the tool for the job” (Hood,1983, p.8). Deze functionalistische benadering 

gaat  uit  van  enkele  specifieke  vooronderstellingen  met  betrekking  tot  beleidsinstrumenten 

(Lascoumes  &  Le  Galès,  2007).  Beleidsvoering  wordt  in  de  eerste  plaats  gezien  als  een 

pragmatische beslissing waarbij bepaalde problemen aan de hand van bepaalde instrumenten 

opgelost kunnen worden. Beleidsinstrumenten zijn 'beschikbaar', waarbij de belangrijkste vraag 
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is  of  dit  instrument  wel  het  beste  is  om  die  bepaalde  doelstellingen  te  bereiken.  De 

effectiviteitsvraag  staat  centraal  in  wat  overwegend  beleidsimplementatie-onderzoek  is,  en 

wanneer bepaalde instrumenten als niet effectief worden beoordeeld, wordt vanuit pragmatisch 

oogpunt gezocht naar nieuwe en betere beleidsinstrumenten. Ook benaderingen die onder de 

'generic  approach'  vallen  en  algemenere  beschrijvingen  of  categorizeringen  van 

beleidsinstrumenten  opstellen,  rekenen  we  tot  deze  functionalistische  benadering  (bv. 

Bemelmans-Videc, Rist & Vedung, 1998; Hood, 1983, 2007; McDonnell & Elmore, 1987). 

Ook zij gaan er immers vanuit dat elke categorie van beleidsinstrumenten het best geschikt is 

om welbepaalde beleidsdoelstellingen te  bereiken,  en willen door  het  ontwikkelen van een 

categoriseringssysteem deze keuzeprocessen ondersteunen. 

Vanuit deze functionalistische visie wordt informatie en communicatie door verschillende 

auteurs erkend als een mogelijk instrument of 'tool' in de beleidsvoering. Hood (1983) geeft 

bijvoorbeeld  aan  dat  de  overheid  informatie  en  communicatie  als  een  belangrijk 

beleidsinstrument moet erkennen. De voornaamste functies van deze informatie-instrumenten 

zijn adviseren, informeren en overtuigen. Sturen door informatie is zo één van de categorieën 

in zijn categoriseringssysteem van beleidsinstrumenten (zie ook Hood, 2007). Daarbij moet er 

een onderscheid gemaakt  worden tussen neutrale,  technische informatie  en propaganda die 

expliciet bedoeld is om te overtuigen.  Propaganda is dan “a kind of general information for 

which government does not wait to be asked, but rather seeks to press upon the world at large” 

(Hood, 1983, p.29). Dit moet echter erg breed gezien worden, namelijk als alle informatie die 

de overheid vanuit eigen initiatief verspreidt en die als bedoeling heeft de perceptie van de 

mensen  te  beïnvloeden.  Ook doelgroepspecifieke  informatie  en  grote  informatiecampagnes 

moeten dus volgens hem onder propaganda gerekend worden (Hood, 1983). 

Bemelmans-Videc, Rist en Vedung (1998) onderscheiden in hun typologie drie categorieën 

van beleidsinstrumenten, die ze beeldend aanduiden met “carrots, sticks and sermons”. Het 

gaat dan om financiële middelen (carrots), regelgeving (sticks) en informatie (sermons), die de 

overheid  naargelang  de  doelstellingen,  kan  aanwenden  om  het  volk  te  beïnvloeden.  Zij 

beschouwen informatie-instrumenten als de meer moderne vorm om het gewenste gedrag te 

stimuleren  of  ongewenst  gedrag  te  voorkomen  of  te  wijzigen,  en  ook  als  de  meest 

democratische  categorie  van  beleidsinstrumenten.  Vedung  en  van  der  Doelen  (1998)  gaan 

dieper in op de categorie van beleidsinstrumenten die aan de hand van informatie werken, de 

'sermons'. Zij beklemtonen dat 'informeren' in de beleidsvoering niet dezelfde betekenis heeft 

als in het dagelijks taalgebruik. Dan wordt met informeren vooral bedoeld dat men neutrale 

feitenkennis over een bepaalde toestand wil overbrengen.  In de beleidsvoering is informatie 

echter  niet  te  scheiden  van  bepaalde  (waarde)oordelen:  “information  is  not  only  true 

knowledge about the world, but also judgements about which phenomena and measures are 
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good and bad,  and  recommendations  how the  targets  should  behave”  (Vedung  & van der 

Doelen,  1998,  p.104).  De  auteurs  maken  niet  enkel  een  classificatie  van  de  types 

beleidsinstrumenten die op informatie en communicatie gebaseerd zijn, maar geven ook aan 

wanneer  informatie-tools  het  best  in  de  beleidsvoering  ingezet  worden.  Dit  is  enerzijds 

wanneer de private belangen van de doelgroep samen vallen met de publieke belangen van de 

overheid  (theory  of  coinciding  interests),  en anderzijds  wanneer  de  informatieprogramma's 

andere,  moeilijk  te  accepteren  beleidsbeslissingen  beter  verteerbaar  moeten  maken 

(legitimation theory). 

Verstegen (2004) bespreekt het functioneren van verschillende beleidsinstrumenten in de 

Vlaamse  onderwijsbeleidscontext.  Hij  geeft  aan  dat  de  Vlaamse  onderwijsoverheid  op 

verschillende manieren het  onderwijs  probeert  te  sturen,  en stelt  vragen bij  de (juridische) 

legitimiteit van verschillende nieuwe beleidsinstrumenten. Een cruciale vraag is volgens hem 

waar de grens ligt tussen het legitiem sturen en onterechte inperking van de grondwettelijke 

vrijheid van onderwijs door de overheid (Verstegen, 2004, p.72). Hij stelt dus niet de vraag 

naar de effectiviteit van de verschillende types beleidsinstrumenten, maar naar hun legitimiteit. 

Naast  het  sturen  via  de  officiële  regelgeving  (decreten,  besluiten,  omzendbrieven)  en  het 

“sturen met de geldbeugel” (door de verdeling van de middelen), vestigt hij de aandacht op het 

feit  dat  de  overheid  steeds  meer  op  zoek  gaat  naar  soepele  beleidsinstrumenten  om  de 

tekortkomingen van de 'oude' instrumenten op te lossen. “Overal stelt men vast dat gezocht 

wordt naar nieuwe bestuurstechnieken die soepelheid en efficiëntie bevorderen,  een grotere 

inspraak mogelijk maken, in sterkere mate beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en 

het  initiatief  van  de betrokkenen,  enz.”  (Verstegen,  2004,  p.85).  Hij  vermeldt  specifiek  de 

beleidsinstrumenten die werken via informatie en communicatie met het onderwijsveld, zoals 

beleidsnota's  en  beleidsbrieven.  Voor  deze  nieuwe beleidsinstrumenten  moet  goed bewaakt 

worden of ze niet over de rand van legale sturing door de overheid gaan (zie ook Perquy, 2004-

2005).

3.2.2. Focus op het functioneren van de beleidsinstrumenten zelf

Lascoumes en Le Galès (2007) geven echter aan dat het moeite waard is om ook vanuit een 

ander perspectief dan enkel functionalistisch en technisch, naar beleidsinstrumenten te kijken. 

Volgens  hen  verdienen  deze  beleidsinstrumenten  niet  alleen  meer  aandacht  in  het 

beleidsonderzoek, maar moet er ook gefocust worden op de effecten die vanuit de instrumenten 

zelf uitgaan. Twee argumenten pleiten voor dit specifieke perspectief: een beleidsinstrument 

maakt duidelijk hoe de relatie tussen de bestuurders en bestuurden bekeken moet worden, en 

47



beleidsinstrumenten zijn  nooit  neutraal  maar  produceren zelf  bepaalde effecten,  los  van de 

intenties waarmee ze ingezet worden. Deze focus maakt het mogelijk om naar beleidsvoering 

te  kijken  vanuit  het  instrument  dat  zowel  het  beleid  als  de  relatie  met  de  bestuurden 

structureert.  “In a way, it involves deconstruction through instruments, trying to see how the 

instrumentation approach allows us to adress dimensions of public policy that would otherwise 

not be very visible” (Lascoumes & Le Galès, 2007, p.4). Deze vanuit een technisch perspectief 

vaak onzichtbare dimensies hebben te maken met vormen van sociale controle en macht, en 

hoe deze uitgeoefend kunnen worden. Lascoumes en Le Galès (2007) vestigen ook de aandacht 

op nieuwe types van instrumenten,  bijvoorbeeld gebaseerd op informatie en communicatie. 

Deze instrumenten zijn niet neutraal en dragen een bepaalde opvatting in zich over de politieke 

relaties en machtsverhoudingen, en over de relatie tussen de overheid en de maatschappij. 

In  ons  onderzoek bouwen we verder  op deze  visie  op beleidsinstrumenten.  Zoals  in  de 

inleiding aangegeven stellen we niet de vraag naar de intenties voor het gebruik van bepaalde 

beleidsinstrumenten,  naar  de  effectiviteit  ervan,  of  de  legitimiteit.  In  tegenstelling  tot  een 

functionalistisch of technisch perspectief vertrekken we vanuit het beleidsinstrument zelf, en 

gaan na hoe de relatie tussen bestuurders en bestuurden zich daarin reflecteert en hoe deze 

relatie door het instrument mee wordt vormgegeven. We onderschrijven ook de stelling dat 

'nieuwe'  beleidsinstrumenten,  zoals  deze  die  zich  baseren  op  communicatie  en  informatie, 

samengaan met of een uitdrukking zijn van andere machtsverhoudingen tussen de overheid en 

de maatschappij. Deze beleidsinstrumenten kunnen dan het vertrekpunt vormen om deze relatie 

te onderzoeken. 

3.3. De mediatisering van het onderwijs(beleid)

Wanneer  in  beleidsonderzoek  wordt  ingegaan  op  de  sturende  werking  van  informatie  en 

communicatie  binnen  de  politiek,  de  maatschappij  of  het  onderwijsveld,  wordt  vaak  het 

concept 'mediatisering' gebruikt om deze tendensen te duiden. Oorspronkelijk werd dit concept 

ontwikkeld binnen de mediasociologie (Hjarvard, 2008). Maar ook binnen het onderzoek naar 

onderwijsbeleid  biedt  het  proces  van  mediatisering  en  de  rol  van  'de  media'  inzicht  in  de 

veranderde relatie tussen de overheid  en het onderwijsveld. In deze literatuurstudie gaan we 

eerst kort in op studies binnen de mediasociologie, waarna we het concept van mediatisering 

bekijken binnen de context van het onderwijsbeleid.
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3.3.1. Mediatisering

Het concept mediatisering speelt sinds de jaren '80 een belangrijke rol om te benoemen hoe de 

media enerzijds, de maatschappij, de politiek en de algemene cultuur anderzijds beïnvloeden 

(Couldry,  2008;  Hjarvard,  2008).  In  de  mediasociologie  wordt  vooral  bestudeerd  hoe  de 

ontwikkeling van verschillende vormen van 'nieuwe media' (in eerste instantie televisie, maar 

intussen  ook  het  internet  en  andere  multimedia-toepassingen)  een  effect  heeft  op  de 

samenleving,  en vooral  op de politiek  (Schulz,  2004).  Mediatisering geeft  dan  aan  dat  de 

media-logica  dominant  wordt  en  zich  installeert  in  andere  instituties  en  maatschappelijke 

domeinen, en daar de oorspronkelijke logica vervangt of verandert (bijvoorbeeld de politieke 

logica gericht op het democratisch oplossen van beleidsproblemen) (Hjarvard, 2008; Schulz, 

2004; Strömbäck, 2008). De focus op de media-logica impliceert een focus op hoe de media 

hun informatie presenteren en overbrengen, zowel wat betreft de inhoud als het format. Dit 

wordt  vaak  geduid  als  processen  van  simplifiëring,  polarizering,  personalisering, 

stereotypering, enz. (Strömbäck, 2008; zie ook Hjarvard, 2008). We kunnen op dit vlak een 

onderscheid maken tussen de auteurs die deze processen als neutraal  zien (Hjarvard,  2008; 

Strömbäck, 2008), en degenen die aangeven dat de dominantie van de media-logica en media-

technieken als een bedreiging voor het democratisch besluitvormingsproces en de eigenheid 

van de politiek in het algemeen gezien moet worden (Mazzoleni & Schulz, 2001). Deze auteurs 

leggen sterk de nadruk op de commercialisering die met deze media-logica gepaard gaat en die 

het 'showbizz'-gehalte van de politiek doet primeren op de inhoudelijke beleidsargumentatie 

(Mazzoleni & Schulz, 2001). We bespreken drie belangrijke eigenschappen van het concept 

mediatisering, die door de meeste auteurs onderschreven worden.

Een  eerste  onderscheid  moet  gemaakt  worden  tussen  de  concepten  mediatisering  en 

mediëring  (mediation).  Over  de  invulling  van  en  het  onderscheid  tussen  beide  concepten 

bestaan er verschillende visies. Hjarvard (2008), Strömbäck (2008) en Schulz (2004) gebruiken 

het concept mediëring om aan te duiden dat communicatie in onze samenleving algemeen via 

een  medium  verloopt.  Dat  de  relatie  tussen  de  overheid  en  de  maatschappij  vandaag 

gemedieerd  is,  wil  dan  enkel  zeggen  dat  de  media  als  belangrijkste  communicatie-  en 

informatiebron gaan functioneren tussen de overheid (en andere instituties) en de burgers, in 

plaats  van een rechtstreeks en ongemedieerd contact (Hjarvard,  2008).  Mediëring is  in die 

betekenis een statisch en descriptief concept dat een toestand beschrijft, waarbij de media het 

belangrijkste  communicatiemiddel  zijn  voor  de  transfer  van  informatie  en  betekenissen 

(Schulz,  2004; Strömbäck, 2008). Bovendien is een gemedieerde relatie tussen overheid en 

burgers geen recent verschijnsel. Ook de eerste dagbladen kunnen immers gezien worden als 

media tussen instituties en burgers. Het concept 'mediation' is volgens deze auteurs daarom 
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minder geschikt om aan te duiden waar het vandaag om gaat, namelijk om een sterke toename 

van gemedieerde ervaringen in de maatschappij en in de politiek.  “What has changed during 

the last few decades is, then, perhaps not so much that politics has suddenly become mediated; 

rather,  what  has  changed  is  that  the  intensity  of  mediated  experiences  has  increased” 

(Strömbäck, 2008, p.231). Het concept mediatisering is volgens hen dus meer aangewezen om 

deze evolutie te duiden. Volgens Couldry (2008) echter, volstaat het concept van mediatisering 

– dat volgens hem een lineaire evolutie naar een steeds meer gemediatiseerde samenleving 

veronderstelt – niet om de dialectische evoluties in mediaprocessen, waarbij de (nieuwe) media 

en de maatschappelijke,  institutionele en culturele omgeving elkaar voortdurend wederzijds 

beïnvloeden, te bevatten. Hij reserveert voor deze dialectische processen juist het concept van 

'mediation', in aanvulling bij of complementair met het concept van mediatisering.

Ten tweede  gaat  het  concept  van  mediatisering  verder  dan  wat  algemeen  in  de  media-

effectliteratuur wordt beargumenteerd, namelijk de invloed van de media op de individuele 

perceptie van de realiteit en op de persoonlijke opinies van mensen (Schulz, 2004; Strömbäck, 

2008). Mediatisering (of mediëring volgens Couldry, 2008) veronderstelt ook een invloed of 

effect  van  de  media,  maar  op  een  meer  omvattende  manier:  een  invloed  zowel  op  de 

maatschappij  en  instituties  als  op  de  persoonlijke  betekenisgeving  van  actoren,  en  op  de 

wederzijdse interacties en afhankelijkheden tussen hen. 

Ten derde moet beklemtoond worden dat het concept mediatisering uitdrukkelijk op een 

proces wijst. “By the mediatization of society, we understand the process whereby society to an 

increasing degree is submitted to, or becomes dependent on, the media and their logic. (…) 

Mediatization refers to a more long-lasting process, whereby social and cultural institutions 

and modes of interaction are changed as a consequence of the growth of the media's influence” 

(Hjarvard, 2008, p.113-114). Strömbäck (2008) onderscheidt bijvoorbeeld verschillende fasen 

of gradaties van mediatisering,  waarbij  telkens de media-logica dominanter  wordt en meer 

doordringt  in  andere  instituties  en  de  samenleving.  In  die  zin  verschilt  mediatisering  van 

concepten  als  'media  democracy'  of  'media  society',  omdat  deze  eerder  een  eindtoestand 

aanduiden (Schulz, 2004). 

Uit  deze  beperkte  literatuurstudie  van  het  gebruik  van  het  concept  mediatisering  in  de 

mediasociologie nemen we mee dat mediatisering het proces aanduidt waarbij elementen eigen 

aan de logica van de media (wat betreft de presentatie van inhoud en vorm van de informatie) 

in andere maatschappelijke domeinen en instituties een diepgaande invloed uitoefenen of zelfs 

volledig overgenomen worden en zo de oorspronkelijke logica van het domein veranderen. 

Ook  wij  willen  kijken  naar  de  bredere  samenhang  tussen  de  media,  de  overheid  en  de 

onderwijsbetrokkenen,  die  verder  gaat  dan  effecten  op  de  individuele  betekenisgeving. 

Mediatisering  als  een  neutraal,  beschrijvend  concept  voor  deze  tendensen,  zonder  er  een 
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negatief  oordeel  aan  te  verbinden,  spreekt  ons  daarvoor  het  meest  aan.  Het  concept 

mediatisering kan ons zo aandachtig maken voor de mediaprocessen die eventueel ook in het 

tijdschrift  Klasse  spelen,  en  die  een  andere  invulling  en  betekenis  kunnen  geven  aan  wat 

onderwijs is en aan de relatie tussen de overheid en het onderwijsveld. 

3.3.2. De mediatisering van het onderwijsbeleid

Een  domein  dat  vaak  als  'gemediatiseerd'  beschreven  wordt  is  de  politiek  of  het 

overheidsbeleid. We gaan nu dieper in op hoe in de internationale literatuur het concept van 

mediatisering gebruikt  wordt  om de evoluties  in  het  voeren van  onderwijsbeleid,  en in  de 

relatie  tussen de onderwijsoverheid,  de  media en de  samenleving,  te  duiden.  Ook hier  zal 

blijken  dat  er  verschillende  perspectieven  worden  gebruikt  om  dit  fenomeen  van  de 

mediatisering van het onderwijsbeleid te bestuderen. 

Gewirtz, Dickson en Power (2004) benadrukken hoe beleidsmakers de media gebruiken in 

functie van hun eigen doelstellingen. Beleidsmakers proberen zoveel mogelijk steun voor hun 

beleid te vergaren en proberen daarom het beeld van dit beleid (en van hen als beleidsmakers), 

zoals  het  gecommuniceerd  wordt  in  de  (interne of  externe)  media,  in  positieve  richting te 

beïnvloeden. Deze pogingen om de politieke communicatie te beïnvloeden worden ‘spin’ of 

‘impressiemanagement’ genoemd.  Gewirtz  e.a.  (2004)  besluiten  dat  impressiemanagement 

tegenwoordig integraal deel uitmaakt van wat onder ‘goed beleid voeren’ wordt begrepen. Ook 

Fairclough  (1998,  2000)  wijst  op  deze  ‘mediatisering’  van  het  (onderwijs)beleid  en  op 

“government by media spin” (Fairclough, 2000, p.5). Tijdens het ontwerpen en uitvoeren van 

beleidsprocessen en –teksten houden beleidsmakers voortdurend rekening met de eisen van de 

media,  want  de  presentatie  van  het  beleid  maakt  vandaag  integraal  deel  uit  van  de 

beleidsvoering (Fairclough, 2000). Deze veranderingen hebben volgens hem te maken met een 

nieuwe verhouding tussen politiek, beleid en de media – “a new synthesis which means that 

many significant political events are now in fact media events” (Fairclough, 2000, p.3).

Thomas (2003) bekijkt  de relatie  tussen het beleid en de media vanuit  een omgekeerde 

invalshoek, door in te gaan op de invloed die de media hebben op de processen van beleid 

voeren.  Zij  bestudeerde  de  negatieve  impact  van  het  verschijnen  van  bepaalde 

onderwijsbeleidsthema’s in de media. Soms creëren de media zo een ‘crisis’, waardoor ze de 

beleidsagenda sterk beïnvloeden. De ‘crisis’ moet immers zo snel mogelijk opgelost worden 

om de publieke opinie te bedaren, en dit bepaalt dan de verdere beleidsagenda. Ook Blackmore 

en  Thorpe  (2003)  analyseerden  de  impact  van  de  media  op  de  perceptie  van  het 

onderwijsbeleid. Volgens hen beïnvloeden de media het zelfverstaan en de onderlinge relaties 
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van  zowel  de  overheid,  scholen  en  leerkrachten,  als  van  de  ouders,  door  bepaalde 

onderwijsproblemen én oplossingen in  het  leven  te  roepen en door  prioriteit  te  geven aan 

bepaalde onderwijsdiscours. 

Levin (2004),  zelf  een voormalig beleidsmedewerker,  probeert  de wederzijdse noden en 

irritaties  van  de  media  en  het  beleid  aan  de  oppervlakte  te  brengen.  Hij  identificeert  drie 

belangrijke  spanningen  in  hun  onderlinge  relatie:  de  media  vereenvoudigen  de  complexe 

beleidsredeneringen, de media zoeken iemand als zondebok terwijl de beleidsmakers juist de 

discussie over beleidsoplossingen centraal willen stellen, en ten derde zijn de media gefocust 

op korte termijn doelstellingen terwijl de overheid ook lange termijn doelstellingen in rekening 

moet brengen. Volgens Levin (2004) zijn deze spanningen inherent aan de verschillen tussen 

beide  domeinen,  maar  hij  gelooft  dat  het  zichtbaar  maken  ervan  kan  leiden  tot  betere 

onderlinge samenwerking en minder wederzijdse frustraties en wantrouwen. Rawolle (2005; 

zie ook Lingard & Rawolle, 2004) bestudeert ook de processen van wederzijdse beïnvloeding 

tussen de media en de overheid. Hij gebruikt Bourdieu’s conceptueel kader met betrekking tot 

sociale  velden om de twee instituties van de politiek en de media –  die  voordien meestal 

afzonderlijk onderzocht werden – in hun onderlinge relatie te onderzoeken. In een gevalsstudie 

die ingaat op hoe een specifiek Australisch beleidsevenement (‘The chance to change’) door de 

media weergegeven werd, toont hij de ‘veldoverschrijdende effecten’ (cross-field effects) of de 

onderlinge verbanden. Aan de hand van enkele specifieke concepten, zoals ‘primeur’ (‘scoop’) 

voor het veld van de journalistiek of ‘gijzeling van de gebeurtenis’ (‘hijacking the event’) voor 

het veld van het beleid, beschrijft hij hoe de velden elkaar wederzijds proberen te beïnvloeden 

en hoe ze elk proberen hun eigen agenda op te dringen. 

De studie van Jon Simons (2002) sluit  nauwer aan bij  onze eigen onderzoeksinteresse. De 

auteur  vertrekt  van  de  veronderstelling  dat  de  media  een  integraal  deel  zijn  van  een 

democratische  samenleving,  omdat  de  media  door  de  mogelijkheid  tot  ‘(inter)actie  vanop 

afstand’ zowel het besturen vanuit de overheid als een reactie vanuit het volk mogelijk maken. 

Vanuit  een  bestuurlijkheidsperspectief  (cf.  Michel  Foucault)  bekijkt  Jon  Simons  hoe  deze 

interacties in een democratisch regime werken. Hij beschrijft hoe de media deel zijn van de 

‘populaire cultuur van het volk’, waardoor hij het volk een ‘gemedieerd publiek’ noemt. Hun 

betekenisgeving wordt sterk beïnvloed door de (re)presentatie van de realiteit  in de media. 

Maar niet enkel het volk wordt beïnvloed door de media: ook de overheid wil zo dicht mogelijk 

bij de publieke opinie aansluiten met het oog op succes bij verkiezingen en zal dus de logica 

van de media overnemen. Bovendien zijn de media ook een instrument in handen van het volk 

om druk uit te oefenen op de overheid. Kortom, de media zijn tegelijk zowel een instrument 

van de overheid als een instrument van het volk om actie te ondernemen, waardoor niet gezegd 
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kan  worden  dat  het  ene  domein  het  andere  zou  domineren.  Er  is  dus  een  structurele  en 

noodzakelijke  relatie  tussen  de  ‘popularizering’  van  de  alledaagse  cultuur  en  de 

‘democratizering’  van  de  politiek,  namelijk  dat  beide  processen  verlopen  via  de  media 

(Simons, 2002).

Ook de invalshoek van Nicoll en Edwards (2004) biedt inspiratie voor ons eigen onderzoek. 

Zij focussen op de notie van ‘spin’ in het onderwijsbeleid, maar vanuit een ander perspectief 

dan bijvoorbeeld Gewirtz, Dickson en Power (2004) of Fairclough (1998, 2000). Volgens hen 

maakt  ‘spin’  of  de  presentatie  van  het  beleid  integraal  deel  uit  van  de  strategische 

beleidsvoering, omdat beleid voeren altijd te maken heeft met anderen proberen te overtuigen: 

“In our view, to put forward the view of policy as spin, concerned with only presentation, in 

some ways misses the point, as acts of persuasion are inherent in policy and political processes, 

just as they are within all communications” (Nicoll & Edwards, 2004, p.45). Het heeft volgens 

de auteurs  dus weinig zin om deze processen te  bekritiseren.  Zij  geven juist  aan dat  deze 

processen op een neutrale manier mee bestudeerd moeten worden in beleidsonderzoek, door na 

te  gaan  wie  er  gemobiliseerd  en  overtuigd  wordt  door  dergelijke  vertogen.  Een  retorische 

analyse van het onderwijsbeleid kan deze processen verhelderen en inzichtelijk maken, doordat 

er  wordt  onderzocht  hoe  de  toehoorders  gepositioneerd  of  gecreëerd  worden  (Nicoll  & 

Edwards, 2004). 

Net  zoals  de  beschreven  studies  wil  ons  onderzoek  de  relatie  tussen  de  overheid, 

mediatechnologieën  en  de  onderwijspraktijk  onderzoeken.  We  doen  dit  echter  vanuit  een 

specifiek perspectief,  in  de lijn  van Jon Simons (2002)  en Nicoll  en Edwards  (2004).  Dit 

betekent  dat  we niet  geïnteresseerd  zijn  in  wie  nu  wie  beïnvloedt  of  domineert,  of  welke 

domeinen in elkaar lijken op te gaan.  Wel willen we nagaan hoe de media – begrepen als 

communicatie en informatie-instrumenten in het algemeen – functioneren in het ‘sturen’ van 

het onderwijsveld. We bekijken de mediatisering van het onderwijsbeleid vanuit een 'neutraal' 

perspectief, waarbij we willen achterhalen hoe het onderwijsbeleid, het onderwijsveld en de 

media in onderlinge samenhang functioneren. We gaan ervan uit dat deze sturing niet in één 

richting werkt, namelijk enkel van de overheid naar het onderwijsveld, of omgekeerd, van het 

onderwijsveld of de media naar de overheid; we denken ook niet dat deze invloed intentioneel 

is  en  te  maken  heeft  met  'willen  domineren'.  We  veronderstellen  dat  de  media  of  het 

communicatie en informatie-instrument zelf, door wat erin gezegd of geschreven wordt (het 

discours),  op zich  een  effect  heeft,  en  zowel  de  onderwijspraktijk  als  de overheid  op een 

specifieke  wijze  positioneert.  Om  deze  effecten  en  de  positionering  van  de  Vlaamse 

onderwijsoverheid  en  het  onderwijsveld  te  onderzoeken,  selecteren  we  dus  één  specifiek 

media-instrument van de Vlaamse overheid als gevalsstudie, het tijdschrift Klasse. 

53



4. Het tijdschrift Klasse in het Vlaamse onderwijslandschap

In  deze  paragraaf  bespreken  we  de  achtergrond  van  het  tijdschrift  Klasse  als  beleids-  en 

sturingsinstrument van de Vlaamse onderwijsoverheid. Eerst gaan we in op de missie van het 

tijdschrift en hoe het zich situeert binnen het ministerie van onderwijs en vorming. Vervolgens 

schetsen we de historiek van Klasse. Ten slotte bespreken we een studie van Devos, Verhoeven, 

Kuhk en Rots (2002; zie ook 2004-2005) naar het gebruik en de waardering van verschillende 

vormen van overheidscommunicatie.

4.1. Missie

Het  tijdschrift  Klasse  verscheen  in  januari  1990  voor  het  eerst,  als  opvolger  van  het 

'Informatiemagazine van het Ministerie van Onderwijs' dat gedurende 25 jaar aan de scholen 

werd bezorgd. Een nieuwe redactie moest een nieuw elan geven aan het informatieblad (Klasse 

100, 1999)16. Elke school in Vlaanderen kreeg toen twee exemplaren gratis. Tot op vandaag is 

het tijdschrift Klasse blijven evolueren: elke doelgroep in het onderwijs (leerkrachten, ouders, 

directeurs, leerlingen) heeft intussen zijn gratis eigen tijdschrift, e-nieuwsbrief en/of website. 

Vroeger konden we op de website de volgende beschrijving lezen:

“Veel mensen kennen Klasse van één initiatief.  Maar de merknaam dekt ondertussen veel  verscheiden 

lagen:  vier  tijdschriften  (met  bijhorende  websites);  een  actieve  component  met  de  Lerarenkaart  (met  

bijhorende  website)  en  Leerlingenkaart  (met  bijhorende  website);  zo’n  twintig  gerichte  elektronische  

nieuwsbrieven  en  extra  bijlagen  voor  leraren  (gedrukt  en/of  virtueel)  met  tips  voor  de  klaspraktijk.  

Tienduizenden volgen bovendien 24u/24u up to date nieuws over opvoeding en onderwijs, in woord en  

beeld  via  de  onlinekrant  klasse.vandaag.  Klasse  communiceert  met  doelgroepen  in  drie  'werelden':  

'leraren/directies', 'leerlingen' en 'ouders en de samenleving'. Die communicatie gebeurt voor elke 'wereld'  

in drie lijnen: online, offline en via acties. Daardoor is zeer gerichte, gedifferentieerde en complementaire  

communicatie mogelijk. Met de onlinecommunicatie bereikt Klasse elke maand zo’n 600.000 Vlamingen. 

De gedrukte publicaties gaan elke maand naar 1,2 miljoen lezers.17

De redactie van Klasse omschrijft de eigen missie en doelstellingen als het versterken van de 

betrokkenheid van de verschillende doelgroepen bij het onderwijs, door elk specifiek en gericht 

te informeren. Het gaat voor Klasse dus niet om het informeren van de onderwijsbetrokkenen 

zonder  meer,  maar  juist  om  het  aanmoedigen  van  participatie  en  actie  (zie  bv.  Klasse's 

participatiepiramide 'luisteren, participeren, meedenken'; Klasse 67, 1996, p.33). 

16 Om de leesbaarheid van de tekst te behouden, geven we voor verwijzingen naar het tijdschrift Klasse in de tekst een 
verkorte  referentie.  Alle  nummers van Klasse  werden uitgegeven door  het  Ministerie  van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Onderwijs.

17 www.klasse.be/leraren/over.php (geraadpleegd op 01/09/2008).
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Sinds  de  laatste  herstructurering  van  het  ministerie  van  onderwijs  (april  2006)  maakt  de 

redactie van Klasse deel uit  van het 'Agentschap voor Onderwijscommunicatie'  (AOC). De 

missie van dit agentschap is de volgende: 

Het  Agentschap voor  Onderwijscommunicatie  staat  in  voor  de  externe  communicatie  van  het  domein  

Onderwijs en Vorming met zijn verschillende doelgroepen (de professionele onderwijswereld en het grote  

publiek).  Het  Agentschap  communiceert  via  verschillende  kanalen  (publicaties,  websites,  tijdschriften,  

mediacampagnes,  evenementen,  e-zines,  Infolijn)  met  de  bedoeling  de  verschillende  doelgroepen  te  

informeren over het onderwijsbeleid zodat zij zich betrokken voelen en kunnen participeren.”18 

Toch wordt  regelmatig  in  Klasse  benadrukt  dat  de  redactie  onafhankelijk  van  de  overheid 

werkt.  We  lezen  bijvoorbeeld  in  Klasse  71  (1997,  p.16):  “Ja,  het  is  mogelijk  binnen  een 

ministerie: dit blad wordt gemaakt door een autonome redactie. Het wordt mogelijk gemaakt 

door een overheid die gelooft in een volwassen vorm van communicatie met de verschillende 

doelgroepen  in  het  onderwijs.” Dit  betekent  concreet  dat  Klasse  voor  een  groot  deel 

gefinancierd wordt door de overheid (naast publiciteitsinkomsten) en dat het personeel door de 

overheid betaald wordt, maar dat de redactie inhoudelijk een onafhankelijke koers vaart.

4.2. Historiek

Van de eerste Klasse (vanaf januari 1990) ontving elke school gratis twee exemplaren. Indien 

de  school  meer  exemplaren  wenste  of  indien  leerkrachten  Klasse  persoonlijk  thuis  wilden 

ontvangen,  kon  er  vanaf  maart  1992  betaald  worden  voor  een  abonnement.  Tijdens  deze 

beginfase werkten er vijf medewerkers aan Klasse. Het blad telde toen ongeveer 40 pagina’s. 

Een jaar later waren er reeds 3000 persoonlijke of schoolabonnementen extra genomen. Vanaf 

januari  1994  kreeg  elk  personeelslid  uit  het  onderwijs  Klasse  gratis  thuis  in  de  bus.  Dit 

initiatief ‘in tijden van besparing’ werd omstandig verantwoord in Klasse en in het Vlaams 

Parlement (bijv. Bulletin van Vraag & Antwoord nr.18, 26/07/1993, p.930-932). “Bovendien 

heeft het initiatief géén weerslag op de begroting. We zijn immers op zoek gegaan naar andere 

begrotingsposten binnen de eigen administratie waar nog op kon bespaard worden. Dat is een 

kwestie  van  wat  we  belangrijk  vinden:  directe  communicatie  met  wie  het  onderwijs  in 

Vlaanderen elke dag opnieuw wáár maakt” (Klasse 41, 1994, p.32). 

In september 1996 verscheen de eerste Klasse voor Ouders (8 pagina’s), omdat enerzijds 

steeds  meer  ouders  Klasse  begonnen  te  lezen  of  kopen,  maar  anderzijds  omdat  ook  veel 

18 www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/aoc/ (geraadpleegd op 06/12/2010)
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leerkrachten te kennen gaven dat ze dit een goed idee vonden. “Meer dan twee derde van de 

Vlaamse leerkrachten vond het een goed idee om naast KLASSE ook een speciale nieuwsbrief 

voor ouders te maken. (…) Willen we ouderparticipatie ernstig nemen, dan moeten we ouders 

ook ernstig informeren. Allemaal” (Klasse 67, september 1996, p.40). Scholen konden zich 

inschrijven voor dit blad en het op die manier gratis aan de ouders bezorgen. In januari 1997 

rolde de eerste  ‘jongerenkrant’ (Klasse  voor  Jongeren,  8  pagina’s)  van  de persen,  voor  de 

leerlingen van de tweede, derde en vierde graad secundair onderwijs. Ze vroegen immers zelf 

om een  blad  over  onderwijs  op  hun maat.  “Vorig  jaar  was  dé  vraag  aan  de  minister  van 

Onderwijs  een  vraag  naar  meer  informatie.  “Wij  weten  zo  weinig  af  van  onderwijs.  Hoe 

kunnen wij  er  ons  dan  voor  interesseren?  Waarom krijgen wij  bijvoorbeeld  niet  zoiets  als 

KLASSE?” Sindsdien werd deze vraag steeds vaker gesteld” (Klasse 69, 1996, p.32). Op dat 

moment verschenen er in totaal 900.000 exemplaren van de verschillende Klasses en telde de 

redactie negen medewerkers. 

November 1996 werd het aanbod verder uitgebreid met een website, ‘Klasse op internet’. In 

november 1997 waren er meer dan één miljoen maandelijkse lezers van de tijdschriften en 

startte de tienkoppige redactie met een advies- en overleggroep,  bestaande uit lezers uit  de 

verschillende doelgroepen. Het aantal pagina’s steeg gestaag (nu 48 tot 60 pagina’s), het aantal 

redactieleden  eveneens,  de  lay-out  wijzigde  regelmatig  en  er  werden  voortdurend 

lezersenquêtes afgenomen. Het blad was de inspiratiebron voor de communicatie van andere 

departementen (bijvoorbeeld welzijn, justitie) en voor het buitenland (Klasse 100, 1999). De 

Klasse-redactie  kreeg  ook  verschillende  prijzen  toegekend  door  allerlei  Vlaamse 

middenveldorganisaties19.  Enkele  andere grote  wijzigingen waren de naamsverandering van 

Klasse voor Jongeren in ‘Maks!’ (september 2000) en in september 2001 het nieuwe kleine 

broertje ‘Yeti’ voor de laatste graad van de basisschool. En tot slot verscheen in februari 2003 

de ‘Lerarenkaart’, waarmee leraren zichzelf in binnen- en buitenland kunnen legitimeren en bij 

culturele en sportieve evenementen aanzienlijke kortingen kunnen krijgen. In september 2004 

volgde  dan  een  veralgemeende  ‘Leerlingenkaart’  met  hetzelfde  doel.  Beide  initiatieven 

brachten een sterke uitbreiding van de redactie met zich mee, het aanbod aan activiteiten en 

initiatieven  wordt  immers  permanent  onderzocht  en  bekend  gemaakt.  Intussen  tellen  de 

verschillende uitgaven ongeveer 1,2 miljoen lezers, de redactie een dertigtal medewerkers en 

wordt  de  website  dagelijks  door  duizenden  mensen  bezocht.  Ooit  klein  begonnen  als  een 

experiment, is Klasse momenteel niet meer weg te denken uit het Vlaamse onderwijslandschap. 

19 Bijvoorbeeld de ‘Wablieft-prijs’ (Klasse 81, 1998), de pluchen egel van de Vlaamse Scholierenkoepel (Klasse 103, 2000), 
de Vlaamse Homofolieprijs (Klasse 112, 2001), de prijs van het Centrum ter Preventie van Zelfmoord (Klasse  145, 2004) 
en prijzen van Humo en ‘The night of the internet’ voor de Maks!-website (Klasse 160, 2005).
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4.3. Onderzoek: Klasse wordt gebruikt als informatiebron en graag 
gelezen

In 2000 werd er door Devos, Verhoeven, Kuhk en Rots (2002; zie ook Devos, Verhoeven, Rots 

&  Kuhk,  2001-2002)  een  onderzoek  uitgevoerd  naar  de  overheidscommunicatie  over  het 

onderwijsbeleid  naar  het  onderwijsveld.  Ook  Klasse  kreeg  in  deze  studie  aandacht.  Dit 

onderzoek leert  ons  dat  Klasse  en  Klasse  voor  Ouders  door  de  verschillende  doelgroepen 

binnen  het  onderwijsveld  gebruikt  worden  als  informatie-instrument  met  betrekking  tot 

onderwijsbeleid. De concrete percentages worden weergegeven in onderstaande tabellen. Het is 

duidelijk  dat  de  verschillende  Klasses  hun  doelgroepen  bereiken,  en  dat  zelfs  de  andere 

onderwijsbetrokkenen de verschillende publicaties goed kennen. 

Directies Leerkrachten Ouders
Kent u Klasse voor Leerkrachten? 96% 100% 55%
Kent u Klasse voor Ouders? 95% 99% 96%

Tabel 2: Respondenten uit het basisonderwijs20

Directies Leer-
krachten

Ondersteunend 
personeel

Ouders Leer-lingen

Kent u Klasse voor Leerkrachten? 100% 100% 100% 56% 74%
Kent u Klasse voor Ouders? 94% 95% 78% 84% 79%
Kent u Klasse voor Jongeren? 95% 98% 82% 95% 98%

Tabel 3: Respondenten uit het secundair onderwijs

Er werd in het onderzoek ook gevraagd naar hoe belangrijk men bepaalde media vond om 

informatie  te  bekomen  over  het  onderwijsbeleid.  Hier  luidt  de  conclusie  dat  Klasse  voor 

leerkrachten (80%) en ouders (71%) (zeer) belangrijk is om informatie te bekomen, terwijl dit 

voor directeurs (48%) en voor ondersteunend personeel (47%) minder het geval is. Klasse voor 

Ouders is de belangrijkste informatiebron over onderwijs voor de ouders. Ook leerkrachten 

halen  een  aanzienlijk  deel  beleidsinformatie  uit  Klasse  voor  Ouders.  Het  tijdschrift  wordt 

minder belangrijk gevonden door leerlingen, ondersteunend personeel en directies. 

Een  laatste  interessante  conclusie  uit  dit  onderzoek  is  hoe  de  verschillende  Klasse-

tijdschriften geëvalueerd worden door de respondenten. Klasse voor Leerkrachten wordt zowel 

naar inhoud als naar vorm sterk gewaardeerd. Het blad is duidelijk, bevat weinig achterhaalde 

of oppervlakkige informatie en geeft  nuttige informatie over het onderwijsbeleid,  naast een 

aantrekkelijke vormgeving. Volgens de meeste respondenten bedreigt Klasse de pedagogische 

vrijheid niet en is de hoeveelheid informatie goed gedoseerd. Klasse voor Ouders wordt het 

sterkst gewaardeerd voor de aantrekkelijke vormgeving en het positief beeld over het onderwijs 

dat erin aan bod komt. Klasse voor Jongeren werd in dit onderzoek minder gewaardeerd door 

20 Yeti voor tieners bestond nog niet op het moment van dit onderzoek.
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alle  respondenten.  Kort  nadien  werd  Klasse  voor  Jongeren  echter  vervangen  door  Maks!, 

waardoor deze resultaten wellicht achterhaald zijn. Volgens alle respondenten geven de Klasse-

uitgaven bovendien een realistisch beeld van het schoolleven.

Algemeen  kunnen  we  uit  het  onderzoek  van  Devos  et  al.  (2002)  concluderen  dat  de 

verschillende Klasses hun doel bereiken. Ze zijn niet enkel bekend bij hun eigen doelgroep, 

maar  ook bij  de andere actoren aan het onderwijs.  Voor de leerkrachten en ouders zijn  de 

Klasses  de  belangrijkste  informatiemedia  als  het  op  onderwijsbeleid  aankomt.  En  verder 

worden de tijdschriften algemeen sterk gewaardeerd.

4.4. Besluit

Het tijdschrift Klasse heeft als communicatie-instrument een belangrijke positie in het Vlaamse 

onderwijs verworven, waarbij niet alleen het informeren maar ook het optimaliseren van de 

onderwijspraktijk centraal staan. Verschillende doelgroepen binnen het onderwijsveld kregen 

intussen  hun  eigen  communicatiekanalen  via  tijdschriften,  nieuwsbrieven  en  websites.  Tot 

besluit presenteren we de missie van Klasse nog eens in de woorden van de hoofdredacteur: 

“We  wilden  het  onderwijs  van  binnenuit  belichten.  Mensen  informeren,  ondersteunen  en 

stimuleren. Niet vanuit de macht, een belang of beter weten. Liever vanuit de realiteit zelf, 

gedreven door het inzicht dat meer, betere en bredere informatie kan leiden tot meer inzicht, 

betrokkenheid, engagement en actieve participatie.” (L. Bormans, Klasse 100, 1999, p.3). Dit 

citaat verwoordt op een bijzonder heldere manier de onderzoeksinteresse van dit proefschrift, 

zoals we in het volgende punt zullen toelichten: hoe positioneren informatie- en communicatie-

instrumenten zoals het tijdschrift Klasse – die als sturingsinstrument functioneren binnen het 

onderwijsbeleid – de overheid en het onderwijsveld, en hoe geven ze vorm aan hun relatie? 
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5. Probleemstelling

In  dit  hoofdstuk  kwam vanuit  verschillende  perspectieven  en  onderzoeksdomeinen  telkens 

dezelfde  thematiek  aan  bod,  namelijk  de  veranderde  relatie  tussen  de  overheid  en  het 

onderwijsveld en het grote belang van beleidsinstrumenten die via informatie en communicatie 

werken. We hebben deze veranderde relatie tussen de overheid en het onderwijsveld getypeerd 

als  een 'sturen-van-op-afstand',  waarbij  de overheid en het  onderwijsveld in  een specifieke 

positie ten opzichte van elkaar verschijnen of geplaatst worden. Op basis van de verkennende 

beleidsstudie kunnen we niet  zeggen dat deze relatie eenduidig als een 'voortgezet liberale' 

vorm van besturen  kan  gezien  worden.  We typeerden  de  overheid  wel  als  een  coachende 

overheid in relatie tot het onderwijsveld als bewuste en geïnformeerde klant. Om deze stelling 

verder te kunnen onderzoeken wat betreft het Vlaamse onderwijs, maken we de vraag naar de 

bestuursvorm mee tot deel van de probleemstelling die we op basis van het tijdschrift Klasse 

willen nagaan, in plaats van ze als antwoord te aanzien.

Binnen  deze  veranderde  relatie  van  'sturen-van-op-afstand'  nemen  beleids-  en 

sturingsinstrumenten die communicatie met en informatie voor het onderwijsveld bieden een 

belangrijke plaats in. Uit het onderzoek naar het functioneren van beleidsinstrumenten nemen 

we  mee  dat  deze  instrumenten  altijd  een  bepaalde  relatie  tussen  de  overheid  en  het 

onderwijsveld  veronderstellen  en  mee  vorm  geven.  Het  gaat  dan  niet  enkel  om 

beleidsinstrumenten  die  rechtstreeks  de  visie  van  de  overheid  communiceren  (zoals 

bijvoorbeeld beleidsnota's). Het onderzoek naar de mediatisering van de (onderwijs)overheid 

maakt  duidelijk  dat  ook  minder  vanzelfsprekende  beleidsinstrumenten,  die  zich  op  het 

kruispunt  tussen  media  en  beleid  bevinden,  van  belang  kunnen  zijn  om  de  posities  en 

veranderde relatie tussen overheid en onderwijsveld te bestuderen. 

We kozen vanuit deze achtergrond het tijdschrift Klasse als gevalsstudie om na te gaan hoe 

dergelijke  beleidsinstrumenten  mee  vorm geven  aan  de  positionering  en  specifieke  relatie 

tussen de overheid en het onderwijsveld. Het tijdschrift neemt niet alleen een belangrijke plaats 

in het Vlaamse onderwijslandschap in, maar – nog belangrijker – het wordt vooral niet altijd 

onderkend als sturingsinstrument erkend. We denken echter dat het tijdschrift Klasse door het 

statuut als atypisch beleidsinstrument en op het kruispunt van de media, de overheid en de 

praktijk, bij uitstek geschikt is om de positionering en de relatie tussen de overheid en het 

onderwijsveld vandaag te onderzoeken.
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Hoofdstuk 2 

Een bestuurlijkheidsstudie en kritische discoursanalyse van 
het tijdschrift Klasse – theoretisch en methodologisch 
kader

1. Inleiding

Nu de context en de probleemstelling van dit onderzoek geschetst zijn, verduidelijken we onze 

theoretische en methodologische positie. Dit hoofdstuk bevat dan ook twee grote delen. We 

zouden deze  twee  delen  met  Guba en Lincoln  (1998)  respectievelijk  het  paradigma en  de 

methodologie kunnen noemen.  Volgens hen gaat de keuze voor een paradigma voor op de 

keuze van een methodologie: “Questions of method are secondary to questions of paradigm, 

which we define as the basic belief system or worldview that guides the investigator, not only 

in choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways” (Guba & 

Lincoln, 1998, p.105).  Wanneer het paradigma of het theoretisch perspectief duidelijk is, kan 

dan gekeken worden naar  een passende methodologie  en methode om het  onderzoek – de 

zoektocht – uit te voeren. 

Wat betreft het theoretisch kader (of paradigma) plaatst dit onderzoek zich in het perspectief 

van de bestuurlijkheidsstudies.  Dit betekent dat we vanuit een bepaald perspectief  naar het 

onderwijsveld en de relatie tussen de overheid en de onderwijspraktijk kijken. De kern van 

deze visie bestaat uit een bepaalde idee over hoe besturen in het onderwijs werkt. In wat volgt 

maken  we  duidelijk  hoe  we  vanuit  deze  visie  interesse  hebben  voor  het  discours  in 

beleidsinstrumenten en voor hoe de overheid en het onderwijsveld verwacht worden zich te 

gedragen en te verhouden tot elkaar.

Binnen de bestuurlijkheidsstudies is  het  beschrijven van een concrete en geëxpliciteerde 

onderzoeksmethode die de grond van de gepresenteerde resultaten vormt, een aspect dat tot nu 

toe minder aandacht kreeg. Niet alleen de kenmerken van onze dataset (de vele nummers van 

het tijdschrift Klasse) maakte dat het voor dit onderzoek wel belangrijk was om een concreet 

en  systematisch  analytisch  kader  uit  te  werken.  Met  dit  onderzoek  willen  we  bovendien 

uitdrukkelijk aantonen dat ook binnen bestuurlijkheidsstudies een uitgewerkt analytisch kader 

en  systematische  data-analyse  behulpzaam kan  zijn.  We kozen  voor  de  methodologie  van 

kritische discoursanalyse (critical discourse analysis, CDA), zoals deze werd uitgewerkt door 

Norman Fairclough, als analytisch kader om het discours in het tijdschift Klasse te bestuderen. 
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Dit  is  een  kwalitatieve  onderzoeksmethode  om teksten  op  het  niveau  van  het  discours  te 

analyseren. Omdat dit kader uitgaat van een deels andere theoretische positie met betrekking 

tot discours, besturen en hoe macht werkt in de samenleving dan de bestuurlijkheidsstudies, zal 

er veel aandacht gaan naar de afstemming tussen het perspectief van de bestuurlijkheidsstudies 

en  het  methodologisch  kader.  Daartoe  worden  in  het  tweede  deel  zowel  het  origineel 

methodologisch  kader van Fairclough als de conceptuele en methodologische aanpassingen in 

functie van dit onderzoek toegelicht. We gebruiken de kritische discoursanalyse van Fairclough 

dan  ook  niet  als  'paradigma',  maar  wel  als  methode  die  binnen  ons  paradigma  van 

bestuurlijkheid de weg vormt van de ruwe data naar de resultaten. 

2. Theoretisch kader: een bestuurlijkheidsstudie van het tijdschrift  
Klasse

2.1. Inleiding

In dit deel zetten we ons perspectief op het besturen van het onderwijs uiteen. Eerst bespreken 

we  hoe  de  bestuurlijkheidsstudies  zich  situeren  binnen  en  verhouden  tot  het  (kritische) 

beleidsonderzoek.  Vervolgens  gaan  we in  op de  vooronderstellingen en  centrale  concepten 

binnen de bestuurlijkheidsstudies om zo dit perspectief op de werkelijkheid te verduidelijken. 

We besluiten dit deel met het formuleren van onze onderzoeksvragen.

2.2. Bestuurlijkheidsstudies als kritische beleidsstudies

Beleidsanalyse is een begrip dat vele ladingen dekt. Enerzijds zijn er verschillende opvattingen 

over wat ‘beleid’ is, terwijl er anderzijds verschillende vormen van analyse mogelijk zijn.

Onder beleid verstaan we met Codd (1999, p.19) het volgende: “Policy here is taken to be 

any course of action (or inaction) relating to the selection of goals, the definition of values or 

the allocation of resources. Fundamentally, policy is about the exercise of political power and 

the language that is used to legitimate that process.” Beleidsteksten zijn dan alle teksten die 

proberen  de  beleidsmatige  beïnvloeding  en  verandering  van  het  onderwijs  te  legitimeren 

(Lingard & Ozga, 2007). Het gaat dus om een visie op wat tot (onderwijs)beleid hoort, waarbij 

er  veel  belang  gehecht  wordt  aan  het  functioneren  van  macht,  politiek  en  concrete 
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beleidsprocedures. 

Met deze definitie van wat onderwijsbeleid is en de aandacht voor het functioneren van 

macht in het beleid, schrijven we ons echter onmiddellijk in de 'kritische beleidsstudies' in. We 

zullen nu ingaan op het verschil tussen deze kritische (onderwijs)beleidsstudies, die ook wel 

onder de noemer 'analyse van het beleid' samengebracht worden, en de beleidsstudies die als 

'analyse  voor  het  beleid'  bekeken  worden.  Daarbij  zal  duidelijk  worden  hoe  onze  eigen 

beleidsstudie  en  de  bestuurlijkheidsstudies  in  het  algemeen  gesitueerd  zijn  in  het  ruimere 

(onderwijs)beleidsonderzoek.  We  baseren  ons  hiervoor  voornamelijk  op  het  uitgebreid 

overzicht van Simons, Olssen en Peters (2009b). 

In de literatuur wordt algemeen een onderscheid gemaakt tussen ‘analyse voor het beleid’ en 

‘analyse  van het beleid’. Met 'analyse voor het beleid' worden de beleidsstudies bedoeld die 

proberen om beleidsproblemen op te lossen, of die zich probleemoplossend oriënteren (Simons 

et  al.,  2009b).  Dit  betekent  dat  deze  studies  als  doelstelling  hebben  “the  improvement  of 

existing policies  and administration,  the evaluation of  reform programs and the support  or 

development of (public) management tools and procedures” (ibid., 2009, p.15). Deze studies 

zijn  dus  instrumenteel  voor  het  beleid,  gericht  op  het  verbeteren  van  de  effectiviteit  en 

efficiëntie  van  de  beleidsprocessen,  en  stellen  het  beleid  op  zich  niet  in  vraag.  Ze  willen 

informatie, of 'evidentie', aanleveren waarop de beleidsvorming zich kan baseren, en kunnen 

gezien  worden  als  'toegepast'  onderzoek  dat  zich  tot  doel  stelt  “systematically  designing, 

implementing and evaluating existing policies” (Howlett & Ramesh, 2003, p.11). Het kan dus 

zowel gaan om specifieke aanbevelingen als om algemene gegevens of data waarop het beleid 

zich kan baseren. Deze onderzoeken in functie van het beleid ontstonden ongeveer tegelijk met 

de sociale welvaartsstaat, vermits sociale wetenschappers op die manier hun expertenkennis ten 

dienste konden stellen van de verbetering van het beleid en de samenleving. Maar ook na de 

crisis van de welvaartsstaat en het ontstaan van een beleid dat zich steeds meer baseerde op de 

neoliberale  visie  op  besturen  en  beleid  voeren,  blijven  deze  analyses  voor  het  beleid  een 

belangrijke  invloed  uitoefenen.  Recente  stromingen  binnen  dit  probleemoplossend 

beleidsonderzoek zijn bijvoorbeeld gebaseerd op 'public choice theory', 'welfare economics', of 

met betrekking tot specifiek het onderwijsbeleid, op management- en organisatie-theorieën, om 

efficiënte en effectieve beleidsvoering mogelijk te maken (Simons et al., 2009b).

De  zogenaamde  'kritische  beleidsstudies'21,  met  als  doel  een  'analyse  van  het  beleid', 

ontstonden eind jaren '70 – begin jaren '80 als reactie op 'neoliberale' beleidsagenda's en deze 

21 Simons,  Olssen en Peters (2009b) maken een onderscheid tussen de meer algemene (kritische) beleidsstudies en deze 
studies  die  specifiek  op  het  onderwijsbeleid  gericht  zijn.  Omdat  de  verschillende  stromingen  in  de  (kritische) 
onderwijsbeleidsstudies grotendeels van dezelfde theoretische perspectieven uitgaan als de beleidsstudies niet specifiek 
gericht op het onderwijsbeleid, maken wij dit onderscheid hier niet.
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sterk economische,  organisatorische en managementgerichte  beleidsondersteundende studies 

(Simons et al., 2009). Deze 'kritische' studies hebben ook als doel het beleid te beïnvloeden, 

maar niet in de zin van de problemen van het beleid op te lossen of mee te werken aan het 

verbeteren  van  de  beleidsprocessen  in  functie  van  de  beleidsdoelstellingen.  Kritische 

beleidsstudies  zijn  geïnteresseerd in  het  beleid en het  onderwijs  in  zijn  bredere sociale  en 

politieke context: “these studies examine the development of education policy, its content and 

justifications, the impact of its broader social context and its relation to power and politics in 

schools. Their aim is to reveal contradictions, tensions, or general patterns and contingent or 

structural assemblages” (Simons et al., 2009b, p.15). Binnen deze kritische beleidsstudies gaat 

men ervan uit dat het beleid niet los gezien kan worden van vraagstukken over macht, politiek, 

waarden, de sociale rol en maatschappelijke betekenis van het onderwijs. Deze studies willen 

het  beleid  dan  ook  beïnvloeden  door  te  focussen  op  de  morele,  pedagogische  en  sociale 

aspecten of gevolgen in/van beleidsprocessen. Dit kan bijvoorbeeld door de effecten van een 

specifiek  beleid  na  te  gaan,  of  de  inhoud  van  het  beleid  te  analyseren  naar  de  waarden, 

veronderstellingen en ideologieën die eraan ten grondslag liggen (Codd, 1999; Olssen et al., 

2004). 

Dat  deze  beleidsstudies  als  kritische  beleidsstudies  benoemd  worden,  heeft  dan 

voornamelijk te maken met een kritische attitude die de onderzoekers met elkaar delen: een 

bezorgdheid voor het onderwijs en het publieke, waarbij wat in het onderwijs(beleid) gebeurt 

kritisch  bevraagd  wordt  vanuit  een  bekommernis  omtrent  onderwijs  als  een  publieke 

aangelegenheid (Simons et al., 2009b). Wat deze studies delen is dat ze willen aantonen dat wat 

we  als  vanzelfsprekend  aannemen,  deel  uitmaakt  van  een  specifieke  kennis-  en 

machtsconfiguratie. Op deze manier ontstaat een zekere vervreemding van de alledaagsheid 

van het  heden,  waardoor  ruimte  ontstaat  voor  verandering  (Popkewitz,  2008).  In  sommige 

stromingen binnen het kritisch onderwijsbeleidsonderzoek zal deze verandering zeer expliciet 

bepleit  worden.  In  andere  stromingen  zal  men  er  vanuit  gaan  dat  het  gebruiken  van  een 

kritische  theorie  om  de  werkelijkheid  minder  vanzelfsprekend  te  maken,  op  zich  nieuwe 

perspectieven kan aanreiken, zonder expliciet pleidooi voor verandering. Dit is de houding van 

onder meer de figuur van de 'policy theorist' (Ball, 1995). Dit type onderzoeker gebruikt een 

theorie  als  middel  om de vanzelfsprekenheid van het  heden in  vraag te  stellen  en  zo ook 

nieuwe  perspectieven  mogelijk  te  maken.  “Critical  policy  theorists  put  forward  neither 

technical advice, policy selling, agenda setting, nor social criticism, but 'offer new perspectives 

and edifying conversations' at the level of cultural life. Yet, it  is still  an orientation to, and 

concern with 'the public, and its education'” (Simons et al., 2009b, p.28). 

De bestuurlijkheidsstudies geïnspireerd door Foucault kunnen we als een vorm van kritische 

beleidsstudies beschouwen.  Simons et al. (2009c, p.65) spreken zelfs van “a new impetus to 
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critical education policy studies”. De auteurs van bestuurlijkheidsstudies delen immers ook de 

bezorgdheid voor het onderwijs en het publieke in het verleden of heden, en proberen na te 

gaan hoe kennis, macht en vrijheid in de maatschappij en eventueel het onderwijs werken, met 

aandacht voor de bredere context van het beleid voeren of besturen. Daarbij moet voor ogen 

gehouden  worden,  zoals  we  in  de  volgende  paragraaf  zullen  beargumenteren,  dat 

bestuurlijkheid  (governmentality)  op  zich  geen  theoretisch  kader  of  praktijkdomein  is,  en 

evenmin methodologische richtlijnen bevat. Wel is het een specifiek theoretisch perspectief (of 

paradigma)  op  hoe  besturen  en  bestuurd  worden  in  de  maatschappij,  en  dus  ook  in  het 

onderwijs vorm krijgt. 

Concreet moet dit onderzoek vanuit het kader van de bestuurlijkheidsstudies ook beschouwd 

worden als een kritische (onderwijs)beleidsstudie, ofwel, een analyse van het beleid. Belangrijk 

is dat we in ons beleidsonderzoek vanuit een onderwijskundige en pedagogische invalshoek 

naar  het  onderwijs(beleid)  kijken,  in  tegenstelling  tot  de  sociologische  of  bestuurskundige 

invalshoek van de meeste kritische (onderwijs)beleidsstudies. Bovendien situeren we ons in de 

figuur van de 'policy theorist' zoals Ball (1995) die karakteriseert. Ons onderzoek moet niet 

gezien worden als expliciet voorschrijvend hoe het Vlaamse onderwijsbeleid anders en beter 

kan,  vanuit  een ideologiekritiek (cf.  Fairclough,  1995, 2000;  Wodak & Meyer,  2009 – zie 

verder in dit hoofdstuk). Wel hopen we dat we aan het denken zullen zetten door een ander 

perspectief op het Vlaamse onderwijsbeleid te bieden. Daarbij stellen we de vraag naar de – 

impliciete – 'effecten' van het tijdschrift Klasse in het Vlaamse onderwijs.  We kunnen deze 

insteek duidelijk maken aan de hand van een citaat van Foucault (in Dreyfus & Rabinow, 1982, 

p.187): “People know what they do, they frequently know why they do what they do, but what 

they don't know is what what they do does”.  Het is dit 'dat wat ze doen, doet', dat we in dit 

onderzoek willen verhelderen. Daarbij gaan we specifiek na hoe het tijdschrift Klasse de relatie 

tussen de overheid en het onderwijsveld structureert, en de bestuursruimte die ontstaat, invult. 

Dit betekent dat we finaal de vraag zullen stellen naar 'het tijdschrift Klasse en het publieke in 

het onderwijs' (cf. Simons et al., 2009a).

2.3. Foucault en de bestuurlijkheidsstudies: besturen en macht binnen 
een bestuursregime

Geïnspireerd door Foucaults ideeën over besturen en bestuurd worden, hebben verschillende 

auteurs in zeer diverse domeinen bestuurlijkheidsstudies ('governmentality studies') uitgevoerd 

(zie bijvoorbeeld Burchell, Gordon & Miller, 1991; Dean, 1999; Hunter, 1996; Lemke, 2001; 
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Olssen et al., 2004; Rose, 1999; Rose & Miller, 1992; Simons, 2003). Foucault ontwikkelde 

zijn bestuurlijkheidsperspectief als reactie tegen de gangbare en klassieke (o.a. marxistische) 

opvattingen  over  macht,  vrijheid,  besturen  en  de  staat  (Dean,  1999;  Olssen  et  al.,  2004). 

Meestal wordt de staat gezien als een vaste eenheid van politieke en administratieve instituties 

die de (politieke) macht en autoriteit bezit en die de maatschappij bestuurt. De staat heeft het 

monopolie op het stellen van wetten over en het geven van sancties aan de bewoners van een 

bepaald territorium. De staat kan dus de vrijheid van haar burgers vergroten of beperken. Ze 

verantwoordt haar maatregelen, volgens deze visie, door beroep te doen op ideologieën die de 

dominante machtsverhoudingen weerspiegelen22. Foucault gaat er echter vanuit dat macht en 

autoriteit  niet  iets  is  wat  de  staat  of  dominante  groepen in  de  samenleving  ‘bezitten’.  De 

overheid is dan ook niet de enige die bestuurt of macht uitoefent, en dit besturen is niet altijd 

onderdrukkend maar kan ook juist productief werken – dit wil zeggen dat het besturen een 

bepaalde werkelijkheid creëert. In Foucaults werk wordt daarom veel aandacht besteed aan hoe 

machtsrelaties vorm krijgen en hoe macht wordt uitgeoefend doorheen de geschiedenis en in 

verschillende contexten in de samenleving. 

2.3.1. Macht en besturen

Foucault bekijkt macht niet als iets dat vooraf en voor altijd vast staat en dat het ‘bezit’ is van 

sommige actoren in de samenleving en niet van anderen. “Ce qui veut dire, bien sûr, qu' il n' y 

a pas quelque chose comme le pouvoir, ou du pouvoir qui existerait globalement, massivement 

ou à l' état diffus, concentré ou distribué: il n' y a de pouvoir qu' exercé par les uns sur les 

autres; le pouvoir n' existe qu' en acte” (Foucault, 1982, p.236). Voor Foucault gaat het om de 

uitoefening van macht en dit betekent dat macht eerder van onderuit dan van bovenaf komt en 

zowel bevrijdend als onderdrukkend kan zijn (Olssen et al., 2004). Het is juist voorwerp van 

een analyse naar hoe er bestuurd wordt, om te proberen begrijpen hoe verschillende actoren 

macht uitoefenen en hoe anderen zich laten besturen (Dean, 1999). 

Een belangrijk gevolg van dit perspectief op macht is dat de staat (of de overheid) niet de 

enige actor is die macht kan uitoefenen. Toch miskent dit perspectief op macht het belang van 

de staat niet: “I don’t want to say that the State isn’t important; what I want to say is that 

relations of power, and hence the analysis that  must be made of them, necessarily extends 

beyond the limits of the State” (Foucault, 1980, p.122). We zouden eerder kunnen zeggen dat 

de staat geen essentiële noodzakelijkheid of functionaliteit heeft binnen de samenleving, maar 

wel  gezien  kan  worden als  een  specifiek  en  bevoorrecht  orgaan  waarin  het  probleem van 
22 Ook Fairclough gaat uit van een gelijkaardige neo-marxistische visie op het functioneren van macht in de samenleving, zie 

verder in dit hoofdstuk.
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machtsuitoefening zich expliciet stelt (Rose & Miller, 1992). 

Foucault schrijft verder dat om van machtsuitoefening te kunnen spreken twee elementen 

vervuld moeten zijn: de persoon over wie macht wordt uitgeoefend moet gezien worden als een 

vrije  persoon  die  zich  kan  verzetten;  dus  ook  binnen  machtsrelaties  moeten  tegenreacties 

mogelijk zijn (Foucault, 1982). Wanneer iemand gedwongen wordt, spreekt Foucault niet van 

macht maar van overheersing. Met deze criteria verwijst Foucault dus naar de vrijheid van elk 

subject om anders te handelen, en dit maakt duidelijk waarom hij machtsuitoefening bestudeert 

op het niveau van besturen.  “L' exercise du pouvoir consiste à conduire des conduites et à 

aménager la probabilité. Le pouvoir, au fond, est moins de l' ordre de l' affrontement entre deux 

adversaires ou de l' engagement de l'un à l' égard de l'autre, que de l' ordre du gouvernement” 

(ibid., p.237).

We kunnen (be)sturen  ('government')  in  het  algemeen typeren  als  “conduire  des  conduits” 

(Foucault,  1982,  p.237),  “the  conduct  of  conduct”  (Gordon,  1991,  p.2)  of  het  “sturen  van 

zelfsturingen” (Simons, 2003, p.36). Hierin zijn twee betekenissen van ‘conduire’ of ‘conduct’ 

te onderscheiden. We kunnen besturen enerzijds invullen als leiden of sturen, of met andere 

woorden de handelingsmogelijkheden van anderen proberen beïnvloeden:  “Gouverner, en ce 

sens, c’est  structurer le champ d’action éventuel des autres” (Foucault,  1982, p.237).  Maar 

‘conduit’ (en  de  reflexieve  vorm  'se  conduire')  is  ook  te  vertalen  als  ‘zich  gedragen’ of 

‘zelfsturing’.  We  moeten  besturen  dus  in  deze  beide  betekenissen  zien:  het  handelen  van 

anderen proberen te beïnvloeden impliceert dat je richting wil geven aan hoe anderen 'zich 

gedragen'.  Door  zelfsturing  pogen  we  onszelf  verantwoordelijk  te  maken  voor  ons  eigen 

gedrag,  ons  ‘te  gedragen’,  en  verrichten  we  allerlei  handelingen  om  bepaalde  doelen  te 

bereiken (bijvoorbeeld een dieet volgen, jezelf belonen met iets aangenaams, enz.). “Thus the 

notion of government extends to cover the way in which an individual questions his or her own 

conduct (or problematizes it) so that he or she may be better able to govern it” (Dean, 1999, 

p.12).  Vanuit deze dubbele betekenis vullen we besturen dus in als het sturen van het gedrag 

van iemand (anderen of zichzelf) met als doel dat men op een bepaalde manier gaat handelen, 

of “acting upon the self-government or 'conduct' of people” (Simons & Masschelein, 2006, 

p.419). Een consequentie van deze definitie van ‘government’ is dat besturen niet iets is wat 

enkel van hogerhand gebeurt, bijvoorbeeld door de overheid, de politie of de werkgever. Elke 

persoon staat  voortdurend in bestuursrelaties  met  anderen,  wordt gestuurd door  anderen of 

probeert het gedrag van anderen te bepalen. En dit besturen gebeurt altijd op een min of meer 

bewuste  en  overdachte  wijze  met  een  bepaald  doel  voor  ogen,  en  gebruikmakend  van 

specifieke  instrumenten  en  technieken  (Foucault,  1982).  Zoals  we  verder  zullen  aantonen, 

gebeurt er echter ook altijd meer en minder dan wat misschien bedoeld was. 
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Volgende omschrijving van Dean (1999, p.11) omvat het concept ‘government’ in al zijn 

complexiteit: “Government is any more or less calculated and rational activity, undertaken by a 

multiplicity  of  authorities  and  agencies,  employing  a  variety  of  techniques  and  forms  of 

knowledge, that seeks to shape conduct by working through our desires, aspirations, interests 

and beliefs, for definite but shifting ends and with a diverse set of relatively unpredictable 

consequences, effects and outcomes” 

Het  proberen  (be)sturen  van  gedrag,  veronderstelt  altijd  een  vorm  van  vrijheid,  namelijk 

iemand die  zich  ook anders  kan  gedragen en  die  men dus  in  zijn  gedrag  wil  sturen.  “… 

entendons par là des sujets individuels ou collectifs qui ont devant eux un champ de possibilité 

où plusieurs conduites, plusieurs réactions et divers modes de comportement peuvent prendre 

place” (Foucault,  1982, p.237).  Besturen werkt dus pas via  de veronderstelde vrijheid van 

zowel de bestuurders als de bestuurden en bakent het veld af – schept mogelijkheden of stelt 

beperkingen – waarbinnen actoren zich op een bepaalde wijze kunnen gedragen (Dean, 1999). 

Vandaar dat besturen impliceert dat men wordt opgeroepen zichzelf op een bepaalde manier te 

bekijken en te gedragen: “Are we to be governed as members of a flock to be led, as children 

to be coddled and educated, as a human resource to be exploited, as members of a population 

to  be  managed,  as  legal  subjects  with  rights,  as  responsible  citizens  of  an  interdependent 

society,  as  autonomous  individuals  with  our  own  illimitable  aspirations,  as  value-driven 

members of a moral community, …” (Rose, 1999, p.41). Dit ‘vrije subject’ wordt niet begrepen 

als  iets  wat voor eens en voor altijd vastligt,  maar als  historisch en sociaal  geconstitueerd 

(Olssen  et  al.,  2004).  Het  onderzoek naar  hoe  mensen tot  subject  gemaakt  worden in  een 

bepaalde periode of samenleving – de processen van subjectivering – is daarom de kern van 

Foucaults  studies:  “J'  ai  cherché  [plutôt]  à  produire  une  histoire  des  différents  modes  de 

subjectivation de l' être humain dans notre culture” (Foucault, 1982, p.223).  

2.3.2. Bestuurlijkheid

Vertrekkende  vanuit  de  bovenstaande  invulling  van  besturen  ('government'),  wordt  er  aan 

‘bestuurlijkheid’  ('governmentality'  of  'gouvernementalité')  twee  betekenissen  toegekend 

(Dean, 1999). 

Een  eerste  invulling  verwijst  naar  een  samentrekking  van  ‘government’ en  ‘mentality’ (of 

'gouvernement' en 'mentalité'). Met dit neologisme wil Foucault benadrukken dat elk besturen 
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een bepaalde mentaliteit of rationaliteit veronderstelt, namelijk een denken en weten over hoe 

dit  besturen  het  best  kan  gebeuren.  'Bestuurlijkheid'  wijst  dus  op  de  relatie  tussen 

bestuurspraktijken en 'mentaliteiten' als gehelen van kennis, opvattingen en meningen (Haahr, 

2004).  “A rationality of government will thus mean a way or system of thinking about the 

nature of the practice of government (who can govern; what governing is; what or who is 

governed), capable of making some form of that activity thinkable and practicable both to its 

practitioners and to  those upon whom it  was practised” (Gordon, 1991, p.3).  Het  besturen 

impliceert niet enkel bepaalde kennis, expertise en denkstrategieën, maar produceert deze ook: 

het gaat dan om kennis en expertise over de subjecten binnen een bestuursregime, die nodig is 

om  hen  te  kunnen  besturen  (bijvoorbeeld  statistieken  over  het  gedrag,  levenswijze, 

samenstelling  van  de  bevolking,  en  specifiek  binnen  het  onderwijs,  leerlingenresultaten, 

gegevens over de sociale achtergrond van leerlingen, anciënniteit van de leerkrachten, enz.).  

Besturen  impliceert  altijd  de  vorming  van  bepaalde  subjecten.  Het  kan  gaan  om  een 

bepaalde  status,  specifieke  capaciteiten,  kenmerken,  kwaliteiten,  rechten  en  plichten  van 

personen  of  groepen  die  verwacht  worden  aanwezig  te  zijn,  of  die  het  doel  van  de 

bestuurspraktijken  zijn.  Dit  wil  niet  zeggen  dat  door  te  besturen  een  bepaalde  identiteit 

vastgelegd of gedetermineerd wordt, maar wel dat ze bepaalde kwaliteiten en capaciteiten extra 

benadrukt.  Besturen  is  dan  succesvol  wanneer  actoren  zichzelf  gaan  bekijken  zoals  dit 

verondersteld  wordt,  dus  wanneer  ze  zichzelf  zo  gaan  bekijken  en  gedragen  als  de 

subjectivering  die  men  voorstelt  of  veronderstelt:  “through  these  discourses  and  related 

technologies  people  come to  understand themselves  in  a  certain  way and,  as  a  result,  the 

'conduct' of people is being 'conducted'” (Simons & Masschelein, 2006, p.293).

Dit (be)sturen moet praktisch en technisch gemaakt worden om te kunnen werken en effect 

te  hebben.  “Thought  becomes governmental  to  the extent that  it  becomes technical,  that  it 

attaches itself to a technology for its realization” (Rose, 1999, p.51).  Een bestuursmentaliteit 

maakt  dus  gebruik  van  een  bepaalde  bestuurstechnologie  (instrumenten,  procedures, 

technieken). Deze technologieën bestaan echter relatief autonoom van de bestuursrationaliteit, 

vermits  (nog  niet)  bestaande  instrumenten  een  limiet  kunnen  stellen  aan  wat  in  het 

bestuursregime mogelijk is, of de uitvinding van nieuwe instrumenten vormen van besturen 

kan mogelijk maken die dat voordien niet waren (Dean, 1999; Rose & Miller, 1992). 

Samengevat kunnen we dus stellen dat bestuurlijkheid in deze betekenis verwijst naar drie 

verschillende elementen in het besturen: een bepaalde vorm van kennis (rationaliteit), bepaalde 

instrumenten  om  macht  uit  te  oefenen  (technologie)  en  een  bepaalde  opvatting  over  de 

bestuurde  subjecten  (subjectiviteit).  De  combinatie  van  bepaalde  bestuursrationaliteiten, 

bepaalde  bestuurstechnologieën  en  bepaalde  subjectiveringen  in  een  specifieke  historische 

periode en context, wordt een bestuursregime genoemd. Dit uit zich in concrete en strategische 

69



bestuursprogramma's voor het beïnvloeden van gedrag in een bepaalde richting (Simons & 

Masschelein,  2006).  Bestuurlijkheidsstudies  ('studies  of  governmentality')  willen  dan 

onderzoeken  hoe  in  bepaalde  bestuursregimes  het  bestuursdenken  werkt,  welke 

bestuurstechnologieën er gebruikt wordt en welke subjecten er in het leven geroepen worden 

(zie verder). 

Een tweede invulling van bestuurlijkheid verwijst naar een bepaalde historische fase in het 

denken en de praktijk van besturen en macht.23 Deze nieuwe denkwijze over besturen ontstond 

in het vroeg-moderne Europa (de tweede helft van de 16e eeuw) en hield in dat voor het eerst 

‘de kunst/wetenschap van het (staats)besturen’ ('the art of government') als een aparte activiteit 

van en voor de staat werd bekeken (Foucault, 1991). Voordien werd er immers op verschillende 

domeinen en door verschillende personen ‘bestuurd’: de prins bestuurde zijn territorium en de 

inwoners ervan, de vader bestuurde zijn gezin en het huishouden (‘economie’), de leraar zijn 

leerlingen, en de priester fungeerde als de herder van de zielen van zijn ‘kudde’. Wat Foucault 

(1991, p.103) omschrijft  als  de 'verbestuurlijking van de staat'  ('governmentalisation of the 

state') is het proces waarbij de staat zichzelf gaat begrijpen als een instantie die geïnteresseerd 

is in het besturen van de welvaart en het welzijn van de inwoners (het volk), en niet langer 

enkel in het besturen van het territorium (Simons, 2003)24.  De staat werd zo “a complex of 

centralising governing relationships that aims at governing people” (Simons & Masschelein, 

2006). 

Foucault onderscheidt twee historische fases in deze verbestuurlijking van de staat. In een 

eerste fase (in de 16e-17e eeuw) probeerde de staat de bestuursproblemen op te lossen door de 

principes van het huishouden toe te passen (Dean, 1999; Simons, 2003). Dit betekent dat de 

staat  het  volk  wil  besturen  zoals  een  goede  huisvader  zijn  familie  leidt,  en  daarvoor  de 

economie (ofwel de juiste manier om individuen, goederen en het welzijn te organiseren) in de 

politieke praktijk probeerde te integreren. In een tweede fase (vanaf het midden van de 18e 

eeuw) ontstond er een specifieke bestuurswetenschap die gericht was op het besturen van een 

populatie,  met specifieke karakteristieken zoals  geboortecijfers,  epidemiologische gegevens, 

enz.  De statistiek,  of de staatswetenschap, werd de onderzoeksmethode om kennis over  de 

populatie te verzamelen, en werd dus een centraal element in de bestuursrationaliteit van de 

staat.  “It  was  through  the  development  of  the  science  of  government  that  the  notion  of 

economy came to be recentred on to that different plane of reality which we characterize today 

as the ‘economic’,  and it  was also through this  science that it  became possible to identify 

23 Voor een verdere (historische) uitwerking van deze invulling van ‘governmentality’: zie ook Dean (1999), Gordon (1991), 
Rabinow (1984), Rose (1999), Rose & Miller (1992), Simons (2003).

24 Foucault (1991) spreekt daarom niet van een 'étatization de la société' of verstaatsing, waarbij de staat (intentioneel) andere 
bestuursdomeinen overneemt om er macht over uit te oefenen.
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problems specific to the population” (Foucault, 1991, p.99). Dit betekende de ontwikkeling van 

een bestuurlijk staatsapparaat dat het als haar belangrijkste taak zag om een gedetailleerde, 

kennisgebaseerde administratie uit te bouwen om het leven van de mensen (de populatie) te 

kunnen besturen (Dean, 1999; Foucault, 1991). In de vroegmoderne staat werd de sterkte van 

de populatie het ultieme doel van het besturen en de politieke praktijk. Allerlei traditionele 

bestuursvormen  zoals  die  van  de  school,  de  familie  of  de  religie  werden  zo  steeds  meer 

geïntegreerd in en overgenomen door de verbestuurlijkte overheid (Foucault, 1991). Vanaf dat 

moment kreeg ‘besturen’ volgens Foucault de politieke betekenis die wij er vandaag aan geven. 

In de lijn hiervan hebben de bestuurlijkheidsstudies die door deze analyse van Foucault 

geïnspireerd werden, ook de huidige vormen van bestuurlijkheid geanalyseerd. Zo worden het 

'bestuursregime  in  naam  van  het  sociale'  en  het  'voortgezet-liberaal  bestuursregime' 

onderscheiden, zoals in het tweede hoofdstuk van dit onderzoek werd uitgewerkt (zie bv. Dean, 

1999;  Olssen  et  al.,  2004;  Rose,  1999;  Simons,  2003).  Ook  de  huidige  tendensen  van 

globalisering en de invloed van Europa worden binnen de bestuurlijkheidsstudies onderzocht 

als  'globale'  vormen van  bestuurlijkheid  (zie  bijvoorbeeld  Haahr,  2004;  Larner  & Walters, 

2004; Walters & Haahr, 2005). Telkens wordt in deze studies nagegaan op welke manier in 

deze  nieuwe  configuraties  over  besturen  gedacht  wordt,  welke  bestuurstechnologie  ingezet 

worden, en op welke manier de bestuurden gesubjectiveerd worden.

2.3.3. Een analytiek van besturen of bestuurlijkheidsstudie

Een bestuurlijkheidsstudie wil nagaan hoe een bepaalde vorm van bestuurlijkheid is kunnen 

ontstaan, is kunnen blijven bestaan en is getransformeerd; vandaar dat men ook spreekt van een 

'analytiek'  van besturen (Dean, 1999). Men maakt met andere woorden een analyse van de 

(historische) mogelijkheidsvoorwaarden voor een bepaald bestuursregime, met als doel aan te 

tonen dat de vanzelfsprekende manieren van denken en handelen historisch geconstitueerd zijn 

(Dean, 1999). Het gaat dan om “een nieuwe horizon waardoor nieuwe zaken bespreekbaar zijn 

en nieuwe instrumenten inzetbaar” (Masschelein & Simons, 2004-2005, p.210). Het gaat er dus 

niet om het beleid of besturen te evalueren of de heersende ideologie bloot te leggen, maar om 

het onderzoeken van de bestuurspraktijken en de voorwaarden die deze mogelijk maken. “The 

target  of  the  analysis  of  governmentality  is  not  ‘institutions’,  ‘theories’ or  ‘ideology’,  but 

‘practices’ – with the aim of grasping the conditions which make these acceptable at a given 

moment” (Marshall & Peters, 1999, p.xxix). 
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Een  bestuurlijkheidsstudie  wil  een  bestuursregime  beschrijven  door  het  bestuursweten  (de 

rationaliteit)  en  door  de bestuursinstrumenten  en  -technieken (de  bestuurstechnologieën)  te 

bestuderen,  en  zo  na  te  gaan  welke  vorm  van  subjectivering  geïmpliceerd  is.  Een 

bestuursregime bestaat dus uit een amalgaam van praktijken van besturen en zelfsturing (Dean, 

1999). Dit betekent dat een bestuursregime doelgericht werkt – er is een welbepaalde manier 

van besturen werkzaam – maar dat we niet kunnen zeggen dat het volgens een achterliggend 

principe of naar de intentie van (een groep) personen is samengesteld en geïmplementeerd. We 

kunnen niet  spreken van  een  'architect'  van  een  bestuursregime (Simons,  2003,  Simons  & 

Masschelein,  2008a).  Binnen  een  bepaald  bestuursregime  kunnen  we  verschillende 

dispositieven identificeren, ofwel verschillende stabiele vormen van bestuurlijkheid die samen 

het  bestuursregime  uitmaken.  Een  bestuursregime  kan  dus  uit  verschillende  dispositieven 

bestaan die elk een strategische invloed uitoefenen en elkaar kunnen versterken. Een dispositief 

bestaat  uit  een  assemblage  van  verschillende  heterogene  componenten  (bv.  verschillende 

bestuursinstrumenten),  die  onafhankelijk  van  elkaar  ontstaan  zijn  maar  op  een  gegeven 

moment op elkaar gaan inwerken en elkaar versterken, waardoor een gezamenlijke richting van 

besturen of strategie ontstaat; daarom kunnen we een dispositief ook een strategisch complex 

noemen. Een dispositief oefent deze strategische invloed uit op de bestuurssubjecten door de 

combinatie van bestuursweten en bestuurstechnieken, die bepaalt hoe mensen zichzelf moeten 

bekijken en gedragen (Simons,  2003; Simons & Masschelein,  2006).  Wanneer een bepaald 

dispositief zich geïnstalleerd heeft, wordt dit duidelijk doordat verschillende maatschappelijke 

en bestuursproblemen in gelijkaardige termen geformuleerd worden. 

We concretiseren dit aan de hand van de analyse van Simons (2003; zie ook Simons & 

Masschelein, 2006). Hij geeft aan dat binnen het bestuursregime van de sociale welvaartsstaat 

een 'zekerheidsdispositief'  werkzaam is, dat  de mensen subjectiveert als sociale burgers die 

alles  wat  ze  in  en  voor  de  maatschappij  doen  moeten  bekijken  als  bijdragend  als  een 

verzekering van het welzijn en de welvaart voor de hele samenleving, en het verminderen van 

de risico's op ongelijkheid, armoede, enz. Men moet zich dus onderwerpen aan een 'sociaal 

tribunaal', en het strategisch principe van solidariteit staat centraal. In het bestuursregime van 

het  voortgezet  liberalisme  daarentegen,  'werkt'  het  zekerheidsdispositief  niet  meer.  Simons 

(2003)  identificeerde  binnen  dit  bestuursregime  wel  een  'kwaliteitsdispositief'  en  een 

'leerdispositief'.  Door  zich  te  onderwerpen  aan  het  'kwaliteitstribunaal'  en  het  strategisch 

principe van kwaliteit centraal te stellen, gaan mensen ervan uit dat alles wat ze doen in termen 

van (het realiseren, verbeteren, …van) kwaliteit gezien moet worden (zie verder hoofdstuk 4). 

En door veel maatschappelijke problemen en activiteiten te bekijken als leren of leerproblemen 

(niet  alleen  op  school,  maar  ook  levenslang  leren  via  de  vrijetijdsbesteding,  permanent 

professionaliseren op de werkplek, activeringstrajecten voor werklozen, enz.) bekijkt de mens 
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wat hij is en doet op een heel specifieke manier; hij wordt gesubjectiveerd als een levenslange 

leerder. Beide aspecten samen (leren in functie van kwaliteit) tonen dat binnen het voortgezet-

liberalisme iedereen zich moet bekijken en gedragen als de ondernemer van zijn eigen leven. 

Uit  dit  voorbeeld wordt  ook duidelijk  hoe een bepaalde  subjectivering  samengaat  met  een 

bepaald  bestuursweten  en  bepaalde  bestuurstechnologieën.  Een  sociale  burger  binnen  een 

zekerheidsdispositief  moet op een andere manier aangesproken en bestuurd worden dan de 

permanente ondernemer binnen een kwaliteits- en leerdispositief, en aan de hand van andere 

bestuursinstrumenten en -technieken. Dit betekent ook dat de taak van het onderwijs binnen de 

samenleving  in  deze  dispositieven  op  verschillende  wijze  bekeken  wordt.  Vanuit  een 

leerdispositief wordt het onderwijs bijvoorbeeld bekeken als “een geheel van ondernemende, 

lerende scholen die moeten verzekeren dat jonge mensen gaan inzien dat hun leervermogen 

essentieel is” (Masschelein & Simons, 2004-2005, p.211).

Als concrete opstap voor de analyse in een bestuurlijkheidsstudie, wordt vaak gekeken naar de 

specifieke problematiseringen die op een bepaald moment en in een bepaalde context gemaakt 

worden. Dit zijn de specifieke momenten of situaties waarin besturen 'een probleem' wordt, of 

dat de bestuurders zich afvragen: 'hoe moet er nu best bestuurd worden?' “This action of calling 

into  question  some  aspect  of  the  'conduct  of  conduct'  is  generally  referred  to  as  a 

'problematization'. (…) A problematization of government is a calling into question of how we 

shape or direct our own and other's condut. Problematizations might thus equally concern how 

we  conduct  government  and  how  we  govern  conduct”  (Dean,  1999,  p.27).  In  dergelijke 

problematisering worden bepaalde problemen op een bepaalde wijze gedefinieerd en op een 

bepaalde manier beantwoord. “This development of a given into a question, this transformation 

of a group of obstacles and difficulties into problems to which diverse solutions will attempt to 

produce a response, this is what constitutes the point of problematization and the specific work 

of  thought”  (Foucault,  1984,  p.389).  Een  bestuurlijkheidsstudie  gebruikt  deze  zichtbare 

oplossingen, of de specifieke beleidsprogramma's, om de constructie van bestuursproblemen te 

kunnen  bestuderen  met  als  doel  ze  te  herproblematiseren  (Simons,  2003).  Wanneer 

bijvoorbeeld het onderwijsbeleid kwaliteitsindicatoren ontwikkelt en zoekt naar methoden om 

kwaliteit  te  evalueren,  betekent  dit  dat  de overheid de kwaliteit  van het  onderwijs  als  een 

probleem ervaart. De notie 'onderwijskwaliteit' wordt dan gebruikt om de problemen die men 

ziet te benoemen, maar impliceert meteen ook de formulering van specifieke oplossingen voor 

deze  problemen.  Een  herproblematisering  van  deze  problematisering  (en  de  oplossingen) 

betekent  dan  het  zoeken  naar  hoe  deze  problematisering  (bijvoorbeeld  in  termen  van 

onderwijskwaliteit) is ontstaan (zie Simons, 2003; Simons & Masschelein, 2006). 

Een  bestuursanalytiek  zal  dus  de  zichtbare  oplossingen  in  concrete  beleidsinterventies 
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gebruiken  als  startpunt  voor  de  analyse.  Deze  expliciete  en  goed  doordachte  programma's 

volstaan echter niet om de rationaliteit van het bestuursregime bloot te leggen25. Vertrekkend 

vanuit  deze zichtbare en berekende programma's  zullen  de “moralities,  epistemologies  and 

idioms of political power” onderzocht moeten worden (Rose & Miller, 1992, p.182). Dit is te 

vergelijken met hoe een arts een diagnose stelt op basis van een aantal uiterlijke symptomen 

door deze te isoleren,  te combineren en te organiseren tot een logisch geheel. Zo proberen 

bestuurlijkheidsstudies ook een diagnose te maken van de bestuursrelaties in een specifieke 

context  en  in  een  specifieke  periode  (Rose,  1999).  Bovendien  is  het  nodig  de  gebruikte 

bestuurstechnologieën,  in  de  vorm  van  concrete  bestuursinstrumenten  en  -technieken  te 

bestuderen.  Deze  bestuurstechnologieën  maken  de  bestuursrationaliteit  technisch  en 

uitvoerbaar in de realiteit. 

Deze aandacht voor problematiseringen in het besturen, reflecteert de basisinteresse binnen 

een bestuurlijkheidsstudie,  namelijk hoe een bestuursregime gestalte krijgt  en 'hoe besturen 

functioneert'. “How, not in the sense of 'How does it manifest itself?' but 'by what means is it 

exercised?'  and  'What  happens  when  individuals  exert  (as  they  say)  power  over  others?” 

(Foucault, 1982, p.786). Op die manier probeert men in een bestuurlijkheidsstudie te begrijpen 

hoe bepaalde bestuurskennis samen gebracht wordt met bepaalde technieken en instrumenten, 

en hoe verschillende domeinen op die manier bestuurbaar gemaakt worden.  Hiermee komen 

we  opnieuw  uit  bij  het  citaat  van  Foucault,  dat  de  kern  van  een  bestuurlijkheidsstudie 

samenvat: “People know what they do, they frequently know why they do what they do, but 

what they don't know is what what they do does” (Foucault in Dreyfus & Rabinow, 1982, 

p.187).

2.4. De orde van discours als basis voor een bestuurlijkheidsstudie van 
Klasse: onderzoeksvragen

In het voorgaande deel werd uitgewerkt hoe we besturen bekijken en hoe volgens ons macht 

werkzaam is. Het tijdschrift Klasse zien we dan als een specifiek bestuursinstrument dat pas 

binnen een bepaald bestuursregime relevant is en kan functioneren, maar dat tegelijkertijd ook 

bijdraagt aan het installeren van dit regime. In het tweede hoofdstuk hebben we verduidelijkt 

hoe vandaag in het Vlaamse onderwijs wordt geantwoord op de vraag 'hoe er best bestuurd kan 

worden',  namelijk  'door  het  verspreiden  van  informatie  en  door  communicatie  met  het 

25 Ook Dale (2004) maakt met Pawson het onderscheid tussen een beleidsprogramma en de ‘ontologie’ van het programma. 
Het zijn niet  de programma’s op zich (de inhoud) die werken, maar wel hun achterliggende ‘theorie’.  “Basically,  the 
Programme is the intervention, or policy, or innovation, that is being introduced or implemented with a view to bringing 
out  beneficial  changes  in  some  social  phenomenon.  The  ‘Programme  Ontology’,  by  contrast,  accounts  for  how 
programmes, policies, etc., actually work. It is essentialy the ‘theory’ of the programme as opposed to its content (and ‘the 
theory’ is typically quite likely to be implicit)” (Dale, 2004, p.188). 
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onderwijsveld', onder andere via het tijdschrift Klasse. Aan de hand van dit concrete antwoord 

op deze problematisering, namelijk een tijdschrift voor alle onderwijsbetrokkenen, willen we 

het  besturen in  het  Vlaamse onderwijs  herproblematiseren en  nagaan hoe  er  vandaag over 

besturen gedacht  wordt en hoe daarbij  de overheid en het  onderwijsveld worden verwacht 

zichzelf te zien, zich te gedragen en te verhouden tot elkaar. Wij zijn dan geïnteresseerd in hoe 

het tijdschrift Klasse, als beleidsinstrument van de Vlaamse onderwijsoverheid, bestuurt en dus 

macht uitoefent via de technieken van informatie en communicatie. 

Het  tijdschrift  Klasse  is  echter  slechts  een  concreet  onderdeel  van  het  huidige 

bestuursregime, dat we zoals aangegeven bekijken als bestaande uit verschillende strategische 

complexen of dispositieven. We hanteren voor dit onderzoek dan ook de hypothetische stelling 

dat het tijdschrift Klasse als bestuursinstrument een element zou kunnen zijn van een specifiek 

'informatiedispositief'  binnen  het  voortgezet-liberale  bestuursregime,  en  dat  we  door  een 

kritische analyse van het tijdschrift (en bijkomend ook van andere bestuursinstrumenten in het 

onderwijs)  de  strategische  componenten  van  dit  dispositief  op  het  vlak  van  machtsweten, 

bestuursinstrumenten en subjectivering kunnen verhelderen (zie hoofdstuk 5). 

In de lijn van onze uitgangspunten benaderen we besturen niet als iets dat intentioneel gebeurt 

(door de intenties van de bestuurders achter het tijdschrift, bv. de overheid, de redactie), maar 

als  iets  wat tot  stand komt door het  instrument  zelf  en wat er  in  gezegd wordt,  ofwel  het 

discours.  Het  uitgangspunt  van  onze  studie  is  dat  het  tijdschrift  Klasse  een  bepaalde 

onderwijswerkelijkheid creëert door middel van het discours (Codd, 1999; zie ook Ball, 1999). 

Met  het  concept  discours  wordt  de sturende werking van taal  beklemtoond,  ofwel  dat  taal 

bestaat  uit  “practices  that  systematically  form the  objects  of  which  they speak”  (Foucault, 

1977, p.49). Dit betekent dat taal en gerelateerde instrumenten een zeker effect hebben op het 

zelfverstaan of de subjectivering: “Discursive and non-discursive practices offer schemes of 

interpretation for people to come to understand their behaviour and the behaviour of others, 

and to  shape their  conduct”  (Simons & Masschelein,  2006,  p.293).  We zien het  tijdschrift 

Klasse dan als  een discursieve  praktijk  die  de subjectivering  van de onderwijsbetrokkenen 

stuurt  en  specifieke  verhoudingen tussen de  onderwijsbetrokkenen installeert.  In  wat  volgt 

zullen we dit de positionering van de onderwijsbetrokkenen door het tijdschrift Klasse noemen. 

Met de positioneringen door het discours duiden we de specifieke wijze aan waarop bepaalde 

onderwijsbetrokkenen  verwacht  worden  zichzelf  te  bekijken  en  zich  te  gedragen.  Het 

beschrijven van de positioneringen van de overheid, de leerkrachten, de ouders, enz. biedt dan 

zicht  op  hoe  de  onderwijswerkelijkheid  vandaag  begrepen  moet  worden  en  hoe  de 

verschillende betrokkenen zich tot elkaar moeten verhouden. 
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Bovendien gaan we er van uit dat deze discursieve praktijken binnen een bepaalde context 

een zekere orde of consistentie vertonen, dat wil zeggen een bepaalde herkenbare eenheid in de 

manier waarop gesproken wordt of taal gebruikt wordt. Daarom zullen we spreken van de 'orde 

van discours' van het tijdschrift Klasse. Het gaat hier echter niet enkel om een nieuwe manier 

om oude problemen te verwoorden. Een andere orde van discours produceert ook werkelijk een 

nieuwe ruimte om te denken en te handelen, of m.a.w. een andere onderwijswerkelijkheid (cf. 

Simons & Kelchtermans, 2008). 

Samengevat is onze visie dat de specifieke discursieve eigenheid of de 'orde van discours' 

van het tijdschrift Klasse en de problematieken, spanningen en oplossingen die erin beschreven 

worden, relevant zijn om iets te kunnen zeggen over hoe de onderwijspraktijk en de overheid 

vandaag gepositioneerd worden en hoe hun relatie in het Vlaamse onderwijs gezien wordt.

In figuur 1 wordt het verschil tussen onze benadering vanuit het bestuurlijkheidsperspectief en 

een  klassieke  functionalistische  beleidsstudie  schematisch  verduidelijkt.  In  de  klassieke 

literatuur  over  onderwijsbeleid  wordt  meestal  een  lineaire  relatie  (inclusief  eventuele 

neveneffecten)  verondersteld,  namelijk  dat  de  overheid  intentioneel  bepaalde 

sturingsinstrumenten gebruikt, die effect hebben op het onderwijsveld. Wij gaan er daarentegen 

vanuit  dat  door  en  in  het  gebruik  van  bepaalde  beleidsinstrumenten,  via  het  discours  een 

specifieke relatie tussen de onderwijsoverheid en het onderwijsveld ingesteld wordt en dat ze 

op bepaalde wijze gepositioneerd worden in de beschreven/gecreëerde onderwijswerkelijkheid. 

Deze positioneringen vormen dan de aanzet voor de analyse van de machtsverhoudingen en het 

bestuursweten binnen het dispositief. 
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Deze visie op de sturende werking van het tijdschrift Klasse aan de hand van de orde van 

discours,  kunnen  we  samenvatten  in  drie  onderzoeksvragen.  We  baseren  deze 

onderzoeksvragen op het  citaat  van Foucault:  “People know what they do,  they frequently 

know why they  do  what  they  do,  but  what  they  don't  know is  what  what  they  do  does” 

(Foucault in Dreyfus & Rabinow, 1982, p.187), waarbij we het 'don't know what what they do 

does' opdelen in drie trapsgewijze vraagstellingen.

1) Wat doet het tijdschrift Klasse in het Vlaamse onderwijs?

Deze onderzoeksvraag geeft aanleiding tot een nauwkeurige beschrijving van de 'orde van 

discours' van het tijdschrift Klasse, waardoor het tijdschrift een sturende werking uitoefent. 

2) Wat doet het tijdschrift Klasse door wat het doet?

Deze onderzoeksvraag stelt aan de orde hoe het tijdschrift Klasse door de orde van discours 

het Vlaamse onderwijslandschap stuurt, namelijk een analyse van de machtsconfiguratie die 

zo ontstaat, de positioneringen van de actoren in het onderwijs die hierdoor het effect zijn, 

en het dispositief dat zich op deze wijze manifesteert. 

3) Wat doet  het  tijdschrift  Klasse door wat het  doet,  dat we misschien liever niet  

willen?

Een verdere analyse van deze 'effecten' van de orde van discours van Klasse bevraagt de  

schaduwzijde van de machtsconfiguratie. We gaan hierbij na op welke manier de ruimte  

tussen  de  overheid  en  het  onderwijsveld  gestructureerd  wordt,  ofwel,  hoe  Klasse  zich  

verhoudt tot het publieke in het onderwijs.

In  het  derde  hoofdstuk  zal  de  eerste  onderzoeksvraag  naar  de  orde  van  discours  van  het 

tijdschrift  Klasse  beantwoord  worden,  terwijl  in  het  vierde  hoofdstuk  de  tweede 

onderzoeksvraag aan de hand van een analyse van de machtsstrategieën, de positioneringen en 

het  dispositief  behandeld  wordt.  In  het  vijfde  hoofdstuk  ten  slotte  zullen  we  de  derde 

onderzoeksvraag  beantwoorden  en  ingaan  op  het  tijdschrift  Klasse  en  het  publieke  in  het 

onderwijs. Eerst moeten we echter de weg of de methode toelichten aan de hand waarvan we 

deze onderzoeksvragen hebben proberen te beantwoorden. 
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3. Methodologisch kader: een kritische discoursanalyse van het 
tijdschrift Klasse

3.1. Inleiding: de keuze voor kritische discoursanalyse

In dit deel beschrijven we het methodologisch kader dat we gebruikten voor de analyse van het 

discours  in  het  tijdschrift  Klasse.  Zoals  eerder  gezegd  bevat  het  perspectief  van  de 

bestuurlijkheidsstudies  geen  methodologische  richtlijnen  over  hoe  deze  studies  concreet 

uitgevoerd  kunnen  worden.  Wel  is  er  een  tendens  binnen  deze  onderzoeksstroming  om 

geschikte methodologieën te ontwikkelen (Simons, Olssen & Peters, 2009). Met deze paragraaf 

willen we aan deze methodologie-ontwikkeling binnen de bestuurlijkheidsstudies bijdragen.

Bij het zoeken en ontwikkelen van een methodologisch kader voor dit onderzoek waren er 

verschillende  aandachtspunten.  Omdat  we  wilden  vasthouden  aan  het  perspectief  van  de 

bestuurlijkheidsstudies,  moest  het  een  analytisch  kader  zijn  dat  vanuit  een  gelijkaardig 

perspectief is opgezet. Ten tweede moest het analytisch kader geschikt zijn om de veelheid aan 

data uit het tijdschrift Klasse te structureren zodat het discours systematisch geanalyseerd kon 

worden.  En  ten  derde  leek  het  vanzelfsprekend  om  vanuit  de  aannames  van  de 

bestuurlijkheidsstudies voor een kwalitatieve methodologie te kiezen, die voldoende openheid 

zou laten om het nieuwe en eigene van de orde van discours van Klasse te laten verschijnen. 

We zochten  een methodologisch  kader  dat  diepgaand inzicht  kan  bieden in  de relaties  die 

spelen binnen de (onderwijs)werkelijkheid. 

De kwalitatieve methodologie van kritische discoursanalyse (Critical Discourse Analysis, 

CDA) ontwikkeld door Norman Fairclough  (1993, 2001, 2003, 2004) voldeed aan deze drie 

criteria. Niet alleen is Fairclough's perspectief op discours in zekere zin gebaseerd op Foucaults 

werk,  het  bevat ook een concreet  analysekader dat  geschikt  is  voor het perspectief  van de 

bestuurlijkheidsstudies (zie verder bij de sociale analyse). In beide perspectieven staat de 'orde 

van discours' centraal, waardoor we aan de hand van dit concept het theoretisch perspectief en 

methode aan elkaar konden koppelen. We vonden in Faircloughs kader voldoende theoretische 

openheid om het te kunnen gebruiken voor ons onderzoek. De relatief concrete en trapsgewijze 

werkwijze  om de  orde  van  discours  in  teksten  te  analyseren,  bleek  bovendien  een  goede 

leidraad om de orde van discours in het tijdschrift Klasse systematisch te analyseren. Dit werd 

uitgetest in een pilootstudie van vier nummers van het tijdschrift Klasse (zie Verckens, Simons 

& Kelchtermans, 2010).  

Na  een  korte  beschrijving  van  het  oorspronkelijk  kader  van  Fairclough  wordt  (de 

ontwikkeling van) de aangepaste versie uitgebreid toegelicht en kort geïllustreerd aan de hand 
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van enkele voorbeelden van vertogen, genres en profielen. Ten slotte zullen we ingaan op de 

methodologische kwaliteit van de onderzoeksprocedure. 

3.2. De kritische discoursanalyse volgens Fairclough

Kritische  discoursanalyse  (CDA)  is  een  veel  gebruikte  interdisciplinaire  methodiek  voor 

onderzoek over de relatie tussen taal en samenleving (Rogers, 2004; Wodak & Meyer, 2009). 

Binnen CDA ontstonden verschillende benaderingen of onderzoeksprogramma's, die het accent 

soms  meer  op  'taal'  of  juist  op  'de  samenleving'  leggen,  of  vanuit  andere  theoretische 

perspectieven  naar  discours  in  de  samenleving  kijken.  De  concrete  methodologische 

uitwerking door Norman Fairclough wordt vandaag vaak gebruikt in de sociologie, linguïstiek 

en communicatiewetenschappen voor de analyse van discours in (alledaagse) teksten (reclame, 

media, politieke teksten, beleidsteksten, enz.). Ook in onderwijsonderzoek wordt het kader van 

Fairclough vaak aangewend, zowel voor het analyseren van discours in de klaspraktijk als voor 

beleidsstudies  (oa.  Baxter,  2002;  Cazden,  2001;  Mulderrig,  2003;  Rogers,  Malancharuvil-

Berkes, Mosley, Hui & O’Garro Joseph, 2005; Taylor, 2004).  Bovendien wordt Faircloughs 

algemene methode meestal aangepast aan de concrete onderzoeksvragen en bronnen van de 

analyse26.  Er is immers variatie mogelijk in hoe men de elementen ‘kritisch’, ‘discours’ en 

‘analyse’ invult vanuit verschillende theoretische en methodologische achtergronden. Of zoals 

Rogers (2004, p.1) het stelt: “Approaches to CDA may vary at the ‘critical’, ‘discourse’ and  

‘analysis’ sections of the method, but must include all three parts to be considered a CDA.” 

Ook voor onze studie werd het analytisch kader van Fairclough als inspiratiebron gebruikt 

maar specifiek aangepast aan onze interesse in het tijdschrift Klasse op het kruispunt tussen 

beleid, onderwijs en media. 

3.2.1. De ‘orde van discours’ als centraal concept

Ook Fairclough gaat uit van een sturende werking van discours.  Hij  definieert discours als 

“spoken or written language use, though I also want to extend it  to include other types of 

semiotic activity (i.e. activity which produces meanings), such as visual images (photography, 

film,  video,  diagrams)  and  non-verbal  communication  (e.g.  gestures)”  (Fairclough,  1995, 

26 Fairclough zelf blijft echter ambigu op dit vlak. Hij beklemtoont enerzijds dat CDA als een eenheid tussen theorie en 
methode beschouwd moet worden en niet als een ‘tool’ die in om het even welk theoretisch kader toepasbaar is. Maar 
anderzijds bepleit hij diverse interpretaties van CDA omdat ze kunnen leiden tot de ontwikkeling van onderzoekskaders 
over de grenzen van theorieën, methodes en disciplines heen (Fairclough, 2004). In ons onderzoek wordt de band tussen 
theorie en methode echter niet losgelaten. Wel wordt er vanuit een andere discoursopvatting en theoretische achtergrond 
vertrokken, namelijk vanuit de bestuurlijkheidsstudies geïnspireerd door Foucault. 
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p.54)27. Het gaat dus om alle vormen van taalgebruik in sociale contexten, op een brede manier 

bekeken.

Volgens Fairclough (1993, 2003; zie ook Phillips & Jorgensen, 2002; Titscher, Meyer, Wodak 

& Vetter, 2000) zijn er in verschillende sociale contexten ‘ordes van discours' te onderscheiden. 

Het zijn de min of meer vaste manieren van spreken en handelen in een bepaalde sociale of 

institutionele context, bijvoorbeeld de universiteit, het ziekenhuis, het parlement, de klas of op 

straat in de wijk. In deze domeinen gebruikt men de facto niet alle mogelijkheden uit de taal en 

sociale  praktijk,  maar  wel  bepaalde  omgangsvormen  en  een  specifieke  woordenschat, 

zinsbouw en tekststructuur (Fairclough, 1995, 2003). Ordes van discours zijn dan de netwerken 

van alle discours-types die in een bepaalde context gebruikt worden (Fairclough, 1995). Of nog 

anders geformuleerd, ordes van discours verwijzen naar “the ordered set of discursive practices 

associated  with  a  particular  social  domain  or  institution  (e.g.  the  lecture,  the  seminar, 

counselling,  and  informal  conversation,  in  an  academic  institution),  and  boundaries  and 

relationships  between  them”  (Fairclough,  1997,  p.12).  In  concrete  teksten  komen  deze 

conventies  tot  uiting  en zo kunnen ordes  van discours  opgespoord worden.  Elke orde van 

discours wordt gekenmerkt door een specifieke combinatie van vertogen (discourses28), genres 

27 Zowel Foucault als Fairclough gebruiken dus het concept discours. We benadrukken hier nog even het verschil in beide 
opvattingen. Fairclough ziet discours net als Foucault als taalgebruik dat constitutief is voor een bepaalde werkelijkheid. 
Het verschil is dat Faircloughs discoursopvatting meer vanuit een dialectische relatie met de sociale werkelijkheid gedacht 
wordt, geïnspireerd vanuit zijn neo-marxistisch perspectief op dominante machtsrelaties (zie verder). Zoals aangegeven 
volgen wij in dit onderzoek Foucaults visie op het functioneren van discours binnen het bestuurlijkheidsperspectief, waarin 
sterker de klemtoon ligt op de constituerende werking van discours 

28 Fairclough gebruikt het concept ‘discours’ op twee manieren, als algemene orde van discours en als deelcomponent van 
een orde van discours. Met dit laatste worden de verschillende perspectieven op de werkelijkheid in een orde van discours 
aangegeven. Hier gaat het dus om (een combinatie van) meerdere mogelijke ‘discourses’ (zie bv. Fairclough, 1995). Omdat 
we in het Nederlands moeilijk over ‘discoursen’ kunnen spreken, zullen we over ‘vertogen’ spreken om dit deelaspect van 
een orde van discours aan te geven.
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en stijlen29 (Fairclough, 2000, 2003).

Met  het  aspect  vertogen of  ‘wijzen  van  representeren’ wordt  de  klemtoon  gelegd  op  wat 

inhoudelijk  gezegd wordt  in  een  orde  van discours  en  vanuit  welk  perspectief  dit  gebeurt 

(Fairclough 1997,  2003).  Het  gaat  hier  om het  verhaal  dat  verteld  wordt  over de concrete 

ervaringen (Fairclough, 1993). “Differently positioned social actors ‘see’ and represent social  

life  in different  ways,  different  discourses.”  (Fairclough,  2001, p.235).  Een publiek-politiek 

onderwijsvertoog  is  bijvoorbeeld  niet  hetzelfde  als  een  onderwijsvertoog  in  de  alledaagse 

leefwereld aan de schoolpoort (Fairclough, 1993). De genres in een orde van discours, of de 

‘manieren van (discursief) handelen’, verwijzen naar de manieren van spreken die eigen zijn 

aan bepaalde types van sociale activiteiten: “I regard a genre as a socially ratified way of using 

language  in  connection  with  a  particular  type  of  social  activity  (e.g.  interview,  narrative, 

exposition)” (Fairclough, 1997, p.14). Enkele typische genres zijn het journalistiek interview, 

een wetenschappelijke paper  of  een sollicitatiegesprek.  Het  gaat  telkens om een specifieke 

samenstelling en opbouw van een tekst  en een specifiek taalgebruik die  als  normaal  geldt 

binnen een  bepaalde  sociale  context,  waardoor  op  een  andere  manier  discursief  gehandeld 

wordt.  Met  het  concept  stijlen ten  slotte,  wordt  in  een  orde  van  discours  gedoeld  op  de 

‘manieren van zijn’ (Fairclough, 2000, 2003). Er wordt gekeken naar hoe de sociale rollen en 

posities en de relaties tussen de verschillende actoren in praktijk gebracht worden. De rollen 

van moeder, leerkracht of patiënte kunnen op verschillende wijze ingevuld worden, zowel door 

eenzelfde  vrouw  als  door  verschillende  vrouwen.  Dit  zal  zich  ook  uiten  in  een  specifiek 

taalgebruik, niet enkel overeenkomstig de verwachtingen van de rol maar ook in hun eigen stijl 

(Fairclough, 2001). Fairclough lijkt dus min of meer vaste vertogen, genres en stijlen in de 

geanalyseerde  teksten  te  onderscheiden.  Deze  moeten  echter  als  ideaaltypes  worden 

beschouwd. In concrete teksten worden ze immers vaak door elkaar gebruikt of kunnen er zelfs 

volledig nieuwe vertogen, genres of stijlen ontstaan door bepaalde elementen te combineren 

(Fairclough, 1992, 1997). Een orde van discours is dus nooit een vaststaand gegeven, maar 

altijd in beweging. 

De  orde  van  discours  in  teksten  kan  zichtbaar  gemaakt  worden  aan  de  hand  van  een 

discoursanalyse, die de vertogen, genres en stijlen in een tekst identificeert en beschrijft. Om 

deze discoursanalyse op een systematische manier te kunnen uitvoeren en voldoende dicht bij 

het concrete spreken en schrijven in de tekst te kunnen blijven, ontwikkelde Fairclough een 

analytisch  kader  voor  tekstanalyse  dat  aansluit  bij  de  vertogen,  genres  en  stijlen  van  de 

discoursanalyse.

29 In andere publicaties beschrijft  Fairclough een tweeledige orde van discours, namelijk enkel vertogen en genres (bv.  
Fairclough 1995, 1997). 
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3.2.2. Tekstanalyse binnen kritische discoursanalyse: representatie, actie 

en identificatie 

In het analytisch kader voor de tekstanalyse onderscheidt Fairclough (2003) twee elementen: 

de  analyse  van  de  externe  tekstrelaties  en  van  de  interne  tekstrelaties30,  met  telkens  een 

uitgebreide uitwerking van hun linguistische aspecten (Fairclough, 2003). De analyse van de 

externe  tekstrelaties  richt  zich  op  de  wijze  waarop  de  tekst  zich  verhoudt  tot  de  sociale 

werkelijkheid. Om hierop greep te krijgen verbindt Fairclough de begrippen vertogen, genres 

en stijlen op het discoursniveau met respectievelijk representaties, acties en identificaties op 

het tekstuele niveau (Fairclough, 2003). Representaties, acties en identificaties kunnen dus  uit 

de tekst afgelezen worden en nadien verder geïnterpreteerd worden. De representatie verwijst 

naar de inhoudelijke thema’s en perspectieven die in een tekst weergegeven worden. Belangrijk 

is dat het hier altijd gaat om een recontextualisering: de representaties in een tekst zijn het 

resultaat  van  de  sociale  constructie  van  praktijken,  waarbij  gebeurtenissen  geïnterpreteerd, 

uitgelegd en geëvalueerd worden (Fairclough, 2003). Met  acties verwijst Fairclough naar de 

sociale (inter)actie die uit  teksten spreekt.  Het gaat om de vraag:  “What are people doing  

discursively?” (Fairclough, 2003, p.70). Fairclough beschouwt informeren, adviseren, beloven, 

waarschuwen, enz. als manieren van (tekstueel) handelen. Met de vraag naar de identificaties 

in de tekst, legt Fairclough de klemtoon op hoe de betrokkenen in de tekst zichzelf en anderen 

identificeren.  Voor  Fairclough  hangt  dit  aspect  samen  met  de  sociale  identiteit  en  de 

persoonlijkheid van de betrokkenen bij de tekst. 

3.2.3. De sociale analyse 

Binnen Fairclough’s analytisch kader is er nog een derde stap, namelijk van de discursieve 

praktijken naar een kritische,  sociale analyse van de bestaande werkelijkheid.  Deze sociale 

analyse  zou zich  moeten  bezig  houden met  “questions  of  knowledge,  belief  and  ideology 

(respresentations  –  the  ideal  function),  questions  of  social  relationships  and  power,  and 

questions of identity (relations and identities – the interpersonal function)” (Fairclough, 1995, 

p.17). Voor Fairclough (en veel andere auteurs binnen CDA) dient het blootleggen van de ordes 

30 De linguïstische analyse is een zeer belangrijk punt binnen CDA, en zeker in de methode van Fairclough. Ons onderzoek is 
echter een onderwijskundig-pedagogisch onderzoek en hecht meer belang aan het discoursniveau in de teksten. Toch kan 
de  discoursanalyse  niet  losgekoppeld  worden  van  een  zekere  mate  van  tekstanalyse  waarbij  er  aandacht  is  voor  het 
concrete taalgebruik. We denken dat we erin geslaagd zijn om CDA zo aan te passen, in functie van ons perspectief en 
onderzoeksopzet, dat de linguïstische component minder sterk op de voorgrond staat zonder hierdoor aan systematiek in te 
boeten. We gaan hier dan ook niet dieper in op Fairclough’s interne tekstrelaties en de bijhorende linguïstische aspecten 
(zie bijvoorbeeld Fairclough, 1997, 2003).
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van  discours  in  sociale  praktijken  immers  in  de  eerste  plaats  om  dominante 

machtsverhoudingen, sociale onrechtvaardigheden, ongelijkheden en uitsluitingen van groepen 

burgers aan het licht te brengen (Fairclough, 2000). Wodak en Meyer (2009, p.3) beschrijven 

het  bijvoorbeeld  zo:  “CDA  is  characterized  by  the  common  interests  in  de-mystifying 

ideologies and power through the systematic and retroductable investigation of semiotic data 

(written,  spoken  or  visual)”.  Macht  en  dominantie  worden  door  hem  opgevat  als  een 

asymmetrie tussen de deelnemers aan discursieve gebeurtenissen, en de ongelijke uitoefening 

van controle over de productie, verspreiding en consumptie van teksten (Fairclough, 1997). 

“The power to control discourse is seen as the power to sustain particular discursive practices 

with  particular  ideological  investments  in  dominance  over  other  alternative  (including 

oppositional) practices” (Fairclough, 1997, p.2). Het streven van de onderzoeker moet bij een 

kritische discoursanalyse volgens Fairclough gericht zijn op de emancipatie van onderdrukte 

groepen in de maatschappij en het verminderen van onrecht en machtsmisbruik (Fairclough, 

1995,  2000).  Hiervoor  is  het  noodzakelijk  om  de  betekenis  van  en  contradicties  binnen 

discourses,  en  de  ideologieën  die  aan  het  werk  zijn  bloot  te  leggen  en  door  de  gebruikte 

retoriek heen te kijken. Zo kan men dan blootleggen hoe de macht van de dominante discourses 

door hun ideologische werking de geldende kennis, opvattingen, waarden, sociale identiteiten 

en sociale relaties in de maatschappij beïnvloedt (Fairclough, 1995).  Kortom, discours werkt 

volgens Fairclough “constitutive both in the sense that it helps to sustain and reproduce the 

social status quo, and in the sense that it contributes to transforming it. Since discourse is so 

socially consequential, it gives rise to important issues of power. Discursive practices may have 

major  ideological  effects  –  that  is,  they  can  help  produce  and  reproduce  unequal  power 

relations between (for instance) social classes, women and men, and ethnic/cultural majorities 

and minorities through the way in which they represent things and position people” (Fairclough 

& Wodak, 1997, p.258).

Onze tweede onderzoeksvraag naar de 'effecten' van de orde van discours, die we concretiseren 

als de machtsstrategieën, de geïmpliceerde positioneringen van de actoren in het onderwijs en 

het dispositief  dat  werkzaam is,  moet geïnterpreteerd worden als een vergelijkbare derde – 

kritische – fase. Hierbij hanteren we het perspectief van de bestuurlijkheidsstudies als leidraad 

voor deze 'sociale'  analyse.  We koppelen Fairclough's kader dus in zekere zin los van zijn 

perspectief  op  het  functioneren  van  macht  in  de  samenleving  en  vervangen  dit  door  het 

(enigszins  verwante)  perspectief  van  de  bestuurlijkheidsstudies  zoals  we  eerder  in  dit 

hoofdstuk  hebben  uitgewerkt.  Vanuit  het  bestuurlijkheidsperspectief  komen  dus  een  aantal 

gelijkaardige thematieken als in de sociale analyse van Fairclough aan bod, bijvoorbeeld de 

vraag naar macht in de samenleving, naar de geïmpliceerde subjectivering van de betrokkenen 
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en hun relaties, en naar hoe specifieke vormen van kennis werkzaam zijn in de samenleving. 

We gaven echter al aan dat vanuit een bestuurlijkheidsperspectief vragen naar uitsluiting en 

emancipatie van onderdrukten niet  in die betekenis relevant zijn,  omdat het samenspel van 

besturen, bestuurd worden  en zichzelf sturen zaken zijn die voor iedereen opgaan en niet enkel 

voor de 'machtigen' in de maatschappij zijn weggelegd.

3.3. Een kritische discoursanalyse van het tijdschrift Klasse: 
presentatie van het aangepast methodologisch kader

3.3.1. Onderzoeksopzet en onderzoeksprocedure

Selectie van de nummers van Klasse (dataset)

Bij aanvang van het onderzoek werd geopteerd om een reeks nummers uit de eerste jaargangen 

van Klasse te vergelijken met een reeks nummers uit recentere jaargangen. Er lagen enkele 

theoretische argumenten aan de basis  van deze keuze.  Er werd dus niet  gekozen voor een 

steekproef  ad  random,  maar  wel  voor  een  steekproef  waarbij  theoretische  argumenten  de 

selectie bepaalden (naar analogie met 'theoretical sampling' in kwalitatief onderzoek, zie Glaser 

& Strauss, 1967; Miles & Huberman, 1994; Wester, 1987). 

In  de eerste  plaats  wilden we de orde van discours  voor  het  hele  tijdschrift  vaststellen. 

Daarvoor moest er gekeken worden naar de gelijkenissen tussen de oudere en de recentere 

nummers. Bij een selectie van enkel oudere of enkel recentere nummers bestond het gevaar dat 

de  orde van  discours  die  eruit  naar  voor  zou komen,  niet  zou opgaan voor  Klasse in  het 

algemeen. 

Door de tijdschriften uit de eerste en recentste jaargangen te kiezen, kon ten tweede wel een 

contrasterend effect ontstaan dat de interpretatie zou kunnen prikkelen. Bij een selectie van 

nummers doorlopend uit alle jaargangen, zou dit contrasteffect minder bestaan. Dit inbouwen 

van contrast  had  niet  zozeer  als  doel  om verschillen  of  een  evolutie  tussen  de  oudere  en 

recentere nummers van Klasse vast te stellen en uit te werken. Wel hoopten we dat een zeker 

contrast interessante thema's voor de interpretatieve analyse zou reveleren, al dan niet vanuit 

een vastgesteld verschil tussen de oudere en recentere nummers. In de praktijk bleek inderdaad 

dat er voldoende gelijkenis was tussen de oudere en recentere nummers om van een globale 

orde van discours voor het tijdschrift Klasse als geheel te spreken. Toch waren er ook een 

aantal tendensen te duidelijk verschillend tussen de oudere en recentere nummers. Dit bleek uit 

een duidelijke dominantie van bepaalde vertogen, genres en profielen in de oudere nummers en 

de dominantie van deels andere vertogen, genres en profielen in de recentere nummers (zie 
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verder).  In  de  resultaten  zal  dus  wel  een  zekere  evolutie  binnen  het  tijdschrift  Klasse 

beschreven worden, zonder dat dit oorspronkelijk zo bedoeld was (zie verder hoofdstuk 3 en 

4).

Een  derde  theoretisch  argument  voor  de  selectie  kwam  voort  uit  de  analyse  van  de 

beleidsdocumenten (zie hoofdstuk 2). Tijdens deze analyse werd vastgesteld dat het discours 

wat  betreft  de  relatie  tussen  de  overheid  en  het  onderwijsveld  van  de  verschillende 

onderwijsministers opmerkelijk gelijklopend was. In het tijdschrift Klasse wordt ook telkens 

veel aandacht besteed aan het beleid van de (nieuwe) onderwijsminister. Om een effect van de 

visie  van  de  verschillende  onderwijsministers  te  kunnen  uitsluiten  (of  net  te  kunnen 

vaststellen), werd geopteerd om ongeveer evenveel nummers van Klasse uit elke legislatuur te 

kiezen. 

De oorspronkelijke selectie bestond uit 15 nummers uit de eerste vijf jaargangen van Klasse 

(1990-1994) en 15 nummers uit de toenmalig laatste vijf jaargangen (2001-2005). Om ook het 

eerste nummer van Klasse tijdens de legislatuur van minister Vanderpoorten mee te nemen, 

werd Klasse nummer 97 (september 1999) aan de selectie toegevoegd. Dit betekende echter dat 

er  uit  de  jaargangen  van  de  legislatuur  van  minister  Vandenbroucke  weinig  nummers 

geselecteerd konden worden. Daarom werd beslist de periode van de recentere nummers uit te 

breiden tot en met het jaar 2008. Dit betekent dat de selectie van de recentere nummers van 

Klasse een grotere  periode  beslaat  dan de selectie  van de  oudere  nummers,  en dat  er  dus 

minder nummers uit elke recente jaargang van Klasse gekozen werden. 

De eerste praktische uitwerking en invulling van de aspecten van de tekstanalyse gebeurde 

door twee masterstudenten Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven in het kader van 

hun masterproef onder onze begeleiding (zie Vercauteren, 2008 en Vreys, 2008). In onze eigen 

pilootstudie van vier nummers van Klasse werd dit analysekader verder verfijnd (zie Verckens, 

Simons  &  Kelchtermans,  2010).  Om  een  grotere  steekproef  aan  nummers  van  Klasse  te 

bekomen,  werd  zoveel  mogelijk  overlap  tussen  de  verschillende  selecties  van  nummers 

vermeden  (de  nummers  met  een  *  gemarkeerd  werden  zowel  in  dit  onderzoek  als  in  de 

masterproeven geanalyseerd). 

Samengevat kwamen we vanuit de theoretische argumenten tot een globale afbakening van de 

jaargangen waaruit de nummers van Klasse gekozen zouden worden. Binnen deze jaargangen 

werd een selectie gemaakt waarbij vooral gelet werd op een zo goed mogelijke spreiding van 

de nummers over de geselecteerde periode. De uiteindelijke selectie is terug te vinden in tabel 

4.  Uiteindelijk  werden  er  45  nummers  van  Klasse  volgens  de  volledige  procedure  van 
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tekstanalyse  en  discoursanalyse  onderzocht.  Om  de  bevindingen  en  interpretaties  uit  de 

bestuurlijkheidsanalyse te toetsen, werden nog twee oudere en twee recentere nummers aan de 

selectie toegevoegd voor een 'nastudie'. Deze vier nummers werden niet volgens de volledige 

procedure geanalyseerd,  maar  enkel  gebruikt  om op het  discoursniveau de interpretaties  te 

controleren. 

Pilootstudie

Klasse 2, 1990 (Coens)* Klasse 136, juni 2003 (Vanderpoorten)

Klasse 4, 1990 (Coens) Klasse 142, februari 2004 (Vanderpoorten)

Hoofdstudie

Klasse 11, januari 1991 (Coens)* Klasse 97, september 1999 (Vanderpoorten)

Klasse 13, maart 1991 (Coens)* Klasse 112, februari 2001 (Vanderpoorten)

Klasse 15, mei 1991 (Coens) Klasse 116, juni 2001 (Vanderpoorten)

Klasse 17, september 1991 (Coens) Klasse 119, november 2001 (Vanderpoorten)

Klasse 18, oktober 1991 (Coens) Klasse 126, juni 2002 (Vanderpoorten)

Klasse 20, december 1991 (Coens) Klasse 129, november 2002 (Vanderpoorten)

Klasse 24, april 1992 (Coens) Klasse 147, september 2004 (Vandenbroucke)

Klasse 27, september 1992 (Van den Bossche) Klasse 150, december 2004 (Vandenbroucke)

Klasse 30, december 1992 (Van den Bossche) Klasse 172, februari 2007 (Vandenbroucke)

Klasse 31, januari 1993 (Van den Bossche) Klasse 174, april 2007 (Vandenbroucke)

Klasse 34, april 1993 (Van den Bossche) Klasse 179, november 2007 (Vandenbroucke)*

Klasse 35, mei 1993 (Van den Bossche) Klasse 183, maart 2008 (Vandenbroucke)*

Klasse 38, oktober 1993 (Van den Bossche) Klasse 188, oktober 2008 (Vandenbroucke)

Klasse 43, maart 1994 (Van den Bossche) Klasse 190, december 2008 (Vandenbroucke)

Nastudie

Klasse 41, maart 1994 (Van den Bossche) Klasse 138, oktober 2003 (Vanderpoorten)

Klasse 48, oktober 1994 (Van den Bossche) Klasse 158, oktober 2005 (Vandenbroucke)

Masterproeven

Klasse 1, januari 1990 (Coens) Klasse 161, januari 2006 (Vandenbroucke)

Klasse 2, februari 1990 (Coens)* Klasse 167, september 2006 (Vandenbroucke)

Klasse 6, juni 1990 (Coens) Klasse 171, januari 2007 (Vandenbroucke)

Klasse 7, september 1990 (Coens) Klasse 177, september 2007 (Vandenbroucke)

Klasse 8, oktober 1990 (Coens) Klasse 179, november 2007 (Vandenbroucke)*

Klasse 9, november 1990 (Coens) Klasse 181, januari 2008 (Vandenbroucke)

Klasse 11, januari 1991 (Coens)* Klasse 182, februari 2008 (Vandenbroucke)

Klasse 13, maart 1991 (Coens) Klasse 183, maart 2008 (Vandenbroucke)*

Klasse 17, september 1991 (Coens)* Klasse 184, april 2008 (Vandenbroucke)

Tabel 4: Overzicht van de geanalyseerde nummers van het tijdschrift Klasse
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Het onderzoeksopzet van de pilootstudie

Aan de hand van een pilootstudie van vier nummers van Klasse werd het methodologisch kader 

van Fairclough concreet toegepast en aangepast in functie van ons onderzoek (zie Verckens, 

Simons  &  Kelchtermans,  2010).  De  selectie  van  deze  vier  nummers  moet  nog  iets  meer 

verantwoord worden. We opteerden ook hier voor een vergelijking tussen twee oudere en twee 

recentere nummers om een brede verkenning uit te voeren en door het contrast de interpretatie 

te stimuleren. Klasse nummer 2 en 4 werden geselecteerd uit de eerste jaargang (1990), met als 

reden dat deze nummers al min of meer stabiel zijn op het vlak van inhoud en lay-out. Dit in 

tegenstelling tot  het  eerste nummer dat meer als  lancering en introductie opgevat was. Als 

recentere nummers kozen we voor nummer 136 (jaargang 2003) en nummer 142 (jaargang 

2004). Deze nummers werden uit een verschillende jaargang genomen omdat zo een grotere 

diversiteit  aan  inhoudelijke  rubrieken  geanalyseerd  kon  worden,  en  zo  met  slechts  vier 

nummers van Klasse een grotere inhoudelijke diversiteit bereikt werd. In de eerste jaargangen 

van Klasse werd gedurende een aantal jaren met dezelfde terugkerende inhoudelijke rubrieken 

gewerkt.  Hierdoor  zou  het  vergelijken  van  twee  nummers  van  een  verschillende  oudere 

jaargang op dit vlak weinig extra informatie opleveren. 

De vier nummers van Klasse werden in een eerste stap globaal doorgelezen. In een tweede 

stap  werd  gekeken  op  welke  manier  de  drie  aspecten  van  de  tekstanalyse  van  Fairclough 

(representatie, actie, identificatie) geïnterpreteerd en toegepast konden worden op de nummers 

van Klasse. Het doel was niet alleen om een gepaste conceptuele invulling van de drie aspecten 

te vinden, maar ook een manier te zoeken om de tekstfragmenten uit Klasse systematisch te 

structureren  en  overzichtelijk  te  classificeren.  Daarbij  moest  ook  een  evenwicht  gevonden 

worden  tussen  een  gedetailleerde  tekstanalyse  (met  aandacht  voor  enkele  linguïstische 

aspecten) en een analyse in functie van het vaststellen van de orde van discours op een globaler 

niveau. Uiteindelijk kwamen we tot een specifiek classificatieschema voor de tekstanalyse van 

de nummers van Klasse (zie bijlage 1). Over de conceptuele invulling van de aspecten en het 

classificatieschema wordt verder gerapporteerd (3.3.2). Deze fase van tekstanalyse binnen de 

pilootstudie  werd  uitgevoerd  in  samenwerking  en  overleg  met  de  masterproefstudenten 

pedagogische wetenschappen. 

Na de tekstanalyse van de vier nummers van Klasse werd de stap naar het discoursniveau 

gezet.  Voor  elk  aspect  (representatie,  actie,  discursieve  identiteit)  werd  gekeken  hoe  de 

resultaten  verder  geïnterpreteerd  konden  worden  om uitspraken  te  doen  over  de  vertogen, 

genres en stijlen over de vier nummers van Klasse heen. Daarbij kregen deze aspecten op het 

discoursniveau  eveneens  een  gewijzigde  conceptuele  invulling.  Uiteindelijk  werden  de 

vertogen, genres en profielen op systematische wijze afgeleid uit de tekstanalyse en beschreven 

en geïllustreerd aan de hand van tekstfragmenten (zie 3.3.3 en hoofdstuk 3). Hiermee was de 

87



onderzoeksprocedure van tekst- en discoursanalyse bepaald en kon worden overgegaan tot de 

analyse van de andere nummers van Klasse volgens hetzelfde analytisch kader. 

Het hoofdonderzoek

De  32  nummers  van  Klasse  die  geselecteerd  werden  voor  het  hoofdonderzoek,  werden 

geanalyseerd  volgens  de  procedure  voor  tekst-  en  discoursanalyse  uit  de  pilootstudie.  We 

zorgden  er  echter  voor  om  opnieuw  op  een  open  manier  met  de  data  om te  gaan  zodat 

aanvullingen  of  aanpassingen  aan  de  ontwikkelde  kaders  mogelijk  bleven.  Het 

classificatieschema en de conceptuele invulling van de aspecten van de tekstanalyse bleken 

adequaat als kader voor de verdere analyse van de nummers van Klasse en om de dataset 

overzichtelijk te verwerken. Per nummer van Klasse werd een schematisch overzicht gemaakt 

om te gebruiken bij de discoursanalyse (zie bijlage 2).

Ook de discoursanalyse verliep volgens dezelfde conceptuele invulling van de aspecten en 

dezelfde analyseprocedure als in de pilootstudie. De vertogen, genres en profielen die in de 

pilootstudie  werden  geïdentificeerd,  werden  nog  verfijnd  en  aangepast  doorheen  de 

discoursanalyse. Sommige vertogen/genres/profielen leken immers te overlappen met andere 

waardoor  er  nieuwe  vertogen/genres/profielen  ontstonden.  Sommige  tendensen  binnen  de 

vertogen/genres/profielen  bleken  ook  te  sterk  geformuleerd  of  niet  langer  houdbaar.  De 

discoursanalyse resulteerde niet alleen in duidelijkere vertogen, genres en profielen, maar ook 

in een beschrijving van de orde van discours voor het tijdschrift Klasse. Hiervoor werd gezocht 

naar de gemeenschappelijke tendensen over de vertogen, genres en profielen heen, die samen 

een zo volledig mogelijk beeld geven van 'wat Klasse doet' en zo het antwoord vormen op de 

eerste onderzoeksvraag. Deze tendensen werden opgespoord door op een kwalitatieve manier 

de  relatieve  dominantie  of  het  relatieve  belang  van  de  verschillende  vertogen,  genres  en 

profielen in Klasse na te gaan. Immers, niet elk vertoog, genre of profiel weegt in het geheel 

van de totale orde van discours van Klasse even sterk door, ofschoon ze allemaal hun bijdrage 

leveren aan de eigenheid van het Klasse. Door te 'turven' welke vertogen, genres en profielen 

meer  of  minder  voorkwamen  (in  de  zin  van  sterk  dominant,  matig  dominant  en  minder 

dominant), kon een bepaalde rangorde in de vertogen, genres en profielen opgesteld worden. 

Uit de beschrijvingen van de (evoluties in) de verschillende vertogen, genres en profielen en 

van het relatieve belang van de verschillende vertogen, genres en profielen voor de orde van 

discours, konden we dan enkele constanten in de orde van discours van Klasse door de jaren 

heen en een specifieke verschuiving tussen de oudere en de recentere nummrs afleiden.

De  verdere  interpretatie  van  de  orde  van  discours  vanuit  het  perspectief  van  de 

bestuurlijkheidsstudies, werd geleid door de tweede onderzoeksvraag, 'wat doet het tijdschrift 
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Klasse door wat het doet?' Zowel voor de positioneringen van de overheid en de leerkracht als 

de analyse van de werking van informatie in het besturen,  werd de orde van discours van 

Klasse geconfronteerd met de bestuulijkheidsliteratuur. Tijdens dit proces werd regelmatig de 

noodzaak ervaren om de interpretaties terug naast  de concrete  teksten in  de nummers  van 

Klasse te leggen. Hiervoor werden vier nieuwe nummers van Klasse geselecteerd (binnen de 

eerder beschreven selectiecriteria), om zo met een onbevangen blik opnieuw naar Klasse te 

kunnen kijken. Dit gold eveneens voor het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag naar 

de  'neveneffecten'  van  de orde  van  discours  van  Klasse.  Om deze  interpretaties  te  toetsen 

werden dezelfde vier extra nummers van Klasse gebruikt.

Nu het onderzoeksopzet en het verloop van het onderzoek duidelijk zijn, kunnen we ingaan op 

de tekstanalyse en discoursanalyse van het tijdschrift  Klasse.  We zullen beschrijven hoe in 

beide  fases  van  het  onderzoek  het  oorspronkelijk  kader  van  Fairclough  een  gewijzigde 

conceptuele invulling kreeg. Het nieuwe conceptuele kader is dus tegelijk een weergave van de 

onderzoeksprocedure én het resultaat  van de eerste  twee onderzoeksfases.  Het kader wordt 

overzichtelijk  voorgesteld  in  figuur  3.  We  beschrijven  eerst  de  tekstanalyse  en  daarna  de 

discoursanalyse van de nummers van Klasse.

3.3.2. De tekstanalyse van het tijdschrift Klasse

Voor de analyse van de nummers van Klasse werd vertrokken van het drieledige basisschema 

uit  Fairclough’s  analytisch  kader,  namelijk  de  representaties,  acties  en  identificaties.  Deze 

aspecten werden inhoudelijk en conceptueel aangepast aan onze specifieke visie op de werking 

van  de  orde  van  discours  in  het  tijdschrift.  Hierdoor  kregen  ze  een  andere  theoretische 
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betekenis.  We hielden  hierbij  niet  enkel  rekening  met  de concrete  tekst  zelf  (woordkeuze, 

aansprekingen, grammatica, opbouw van paragrafen en artikels) maar ook met de lay-out van 

het tijdschrift. De vormgeving van het tijdschrift heeft immers ook belang in het creëren van 

een bepaalde  werkelijkheid en  voor  de positionering van de  betrokkenen (zie  bijvoorbeeld 

Kress & Van Leeuwen, 1998). 

Om de data te structureren werd een categoriseringssysteem ontwikkeld (bijlage 1). Een 

volledig uitgewerkte tekstanalyse van een artikel uit Klasse is terug te vinden in bijlage 2.

Gewijzigd conceptueel kader voor de tekstanalyse

Representatie

Het aspect representatie  beoogt  de inventarisatie van de inhoudelijke thema’s waarover  (in 

Klasse)  gesproken  wordt  en  de  perspectieven  van  waaruit  deze  thema’s  bekeken  worden. 

Hierbij maakten we een onderscheid tussen wat, hoe en door wie er ge(re)presenteerd wordt. 

De eerste vraag ‘wat?’ focust op het inhoudelijk domein van de (onderwijs)werkelijkheid dat 

aan  bod komt.  Met  de  tweede  vraag  ‘hoe?’ gaat  de  aandacht  naar  hoe  er  over  de  inhoud 

gesproken wordt.  Hoewel  beide  aspecten  niet  los  te  koppelen  zijn  van  elkaar,  is  het  toch 

belangrijk  om beide  vragen  expliciet  te  stellen.  Over  eenzelfde  inhoudelijk  thema (bv.  de 

financiering van het onderwijs) kan immers op erg verschillende wijzen gesproken worden – 

bijvoorbeeld vanuit een wetenschappelijk of een praktijkperspectief – en dit betekent dan ook 

iets heel anders. Ten slotte werd aandacht besteed aan ‘wie?’ er in deze onderwijswerkelijkheid 

verschijnt,  ofwel  wie er  (letterlijk)  aan het  woord komt in  Klasse.  Wanneer  in  Klasse een 

onderzoeksrapport samengevat wordt, een onderzoeker geïnterviewd wordt, of een leerkracht 

gevraagd wordt naar haar ervaringen die aansluiten bij de onderzoeksresultaten, wordt telkens 

een ander perspectief gepresenteerd en dus een andere realiteit in het leven geroepen. 

Als we er in onze discoursopvatting van uit gaan dat taal een bepaalde werkelijkheid in het 

leven roept, dan is een analyse van het gebruik van specifieke en exacte bewoordingen zoals 

‘kwaliteit’,  ‘competentie’,  ‘leeromgeving’,  ‘professionaliteit’,  ‘deskundigheid’, 

‘wetenschappelijkheid’, ‘coach’,  enz.  onontbeerlijk.  We noemen deze woorden ‘strategische 

concepten’ naar  analogie  met  Hackings  ‘elevator  words’ (Hacking,  1999,  p.23).  Dit  zijn 

woorden die gebruikt worden  alsof ze feiten zijn en geen verdere bevraging nodig hebben 

(Lindblad & Popkewitz, 2004). Deze concepten verwerven een specifiek statuut in het spreken 

over onderwijs, opvoeding en beleid en lijken door iedereen noodzakelijk geacht te worden om 

iets over deze domeinen te kunnen zeggen (Lindblad & Popkewitz, 2004). Deze concepten 

laten  ons  goed  zien  hoe  we  vandaag  vanzelfsprekend  over  onderwijs  moeten  denken  en 

spreken. 
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Het aspect van de representatie werd dus inhoudelijk ingevuld in de vorm van strategische 

onderwijsconcepten die de inhoud, het perspectief en ‘wie’ er aan het woord komt typeren. 

Acties

De acties in de tekst analyseerden we vanuit twee deelaspecten, namelijk de tekstvorm en de 

teksthandelingen. In eerste instantie speelt de specifieke vorm waarin de inhoud gepresenteerd 

wordt  in  de  tijdschriftartikels  een  belangrijke  rol,  bijvoorbeeld  als  samenvatting  van  een 

onderzoeksrapport, als een interview met de onderzoeker of als een lijst met praktische tips 

voor leerkrachten gebaseerd op de resultaten van het onderzoek. Een samenvatting, interview 

of  praktische  tips  zijn  verschillende  tekstvormen die  op  het  discoursniveau op  een  andere 

manier functioneren. Ten tweede vulden we de analyse van de tekstvormen aan met de analyse 

van  de  teksthandelingen  van  de  artikels,  geïnspireerd  op  Pander  Maat  (2002).  Het  begrip 

teksthandelingen verwijst letterlijk naar ‘wat een tekst doet’ (met de lezer), zoals informeren, 

overtuigen,  sensibiliseren,  enz.  Voor de invulling van deze teksthandelingen baseert  Pander 

Maat  zich op de ‘speech acts’ of taalhandelingen van Austin  (1967)  en Searle  (1971).  Hij 

groepeert  telkens  een  aantal  taalhandelingen  (werkwoorden  zoals  informeren,  overtuigen, 

activeren,  enz.)  in  vijf  soorten  teksthandelingen  die  aan  teksten  in  hun  geheel  worden 

toegewezen:  informatieve,  instructieve,  persuasieve,  directieve  en  expressieve  teksten.  Wij 

gebruiken teksthandelingen echter niet op het intentionele niveau (wat wil de auteur bij de lezer 

bereiken?), maar op het discoursniveau. Hierbij wordt de vraag gesteld: ‘op welke wijze wordt 

(de lezer) aangesproken in deze tekst?’. 

Op  deze  wijze  vormden  de  tekstvormen  enerzijds  en  de  discursieve  teksthandelingen 

anderzijds de conceptuele leidraad voor de analyse van de acties.

Discursieve identiteiten

We beschreven eerder  hoe Fairclough het  tekstaspect  van de  identificaties  invult.  Wij  zijn 

echter in de eerste plaats geïnteresseerd in de  discursieve identiteiten die door de artikels in 

Klasse gecreëerd worden. Het gaat dus niet om de feitelijke sociale rol van de leerkracht, maar 

eerder  over hoe in  Klasse concrete  leerkrachten op een specifieke wijze in  beeld gebracht 

worden.  Daarom  gaat  onze  aandacht  bij  de  tekstanalyse  uit  naar  hoe  de  verschillende 

betrokkenen bij het onderwijs die in de tekst voorkomen (inclusief Klasse zelf), beschreven, 

benoemd en aangesproken worden. We besteden daarbij ook expliciet aandacht aan de relaties 

die tussen hen beschreven worden (bijvoorbeeld de minister versus een leerkracht), omdat het 

contrast of verschil de verschillende identiteiten vaak duidelijker maakt. 
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Concrete onderzoeksprocedure voor de tekstanalyse

Met betrekking tot de representatie werden de strategische concepten inhoudelijk geordend en 

samengebracht  in  meer  algemene,  mutueel  exclusieve  categorieën  met  betrekking  tot  het 

‘wat?’, ‘hoe?’ en ‘wie?’ (zie bijlage 1). Op deze manier konden de ruwe data uit de artikels 

overzichtelijk weergegeven worden. Door het inhoudelijk ordenen vond er echter ook tegelijk 

een eerste interpretatie plaats naar de grote inhoudelijke thema’s en perspectieven die de kern 

van het discours in ‘Klasse’ uitmaken.

Voor de analyse van de acties in Klasse werd gewerkt met tekstvormen en teksthandelingen 

(zie  eerder).  De  verschillende  tekstvormen  die  in  Klasse  aangewend  worden,  zoals 

samenvattingen,  grafieken  en  tabellen,  enzovoort,  werden  opgelijst  in  een  proces  van 

‘voortdurende onderlinge vergelijking’ (Strauss & Corbin, 1998). Bij de analyse van elk nieuw 

artikel  werd gekeken of  we die  bepaalde  tekstvorm al  eerder  gevonden hadden,  of  er  een 

hergroepering  van  eerdere  tekstvormen  nodig  was,  of  een  extra  onderscheiding  om  de 

eigenheid  van  elke  tekstvorm  te  kunnen  duiden,  enz.  Indien  nodig  werden  de  eerder 

geanalyseerde  artikels  opnieuw  bekeken  vanuit  de  wijzigingen  in  het  analytisch  kader. 

Hetzelfde proces werd uitgevoerd met betrekking tot de teksthandelingen. Uiteindelijk konden 

we zo zeven verschillende teksthandelingen onderscheiden als specifiek van toepassing voor 

Klasse.  Informerende  teksten reiken  neutrale  kennis  aan.  Opiniërende  teksten plaatsen 

verschillende  meningen,  stellingen  of  pro-  en  contra-argumenten  naast  elkaar  zonder  een 

bepaalde visie te verdedigen. Bij  overtuigende teksten wordt er net wel een bepaalde visie, 

standpunt of stelling verdedigd of bekritiseerd. Teksten die activeren zetten de leerkrachten aan 

tot bepaalde pedagogische of didactische handelingen. Promoten betekent dat er een specifiek 

aanbod  van  bepaalde  organisaties,  activiteiten  of  producten  aangeprezen  wordt. 

Sensibiliserende  artikels zetten  de  leerkracht  aan  om  aandacht  te  besteden  aan  bepaalde 

gevoelige problematieken zoals bijvoorbeeld kansarmoede. En ten slotte onderscheiden we nog 

artikels die  entertainen of louter vermaak bieden.  Voor de acties kwamen we dus tot  twee 

categoriseringen,  één  met  betrekking  tot  de  tekstvormen  en  één  met  betrekking  tot  de 

teksthandelingen (zie bijlage 1). 

Voor de  discursieve identiteiten werd van de verschillende actoren in het onderwijs die in 

Klasse  voorkomen  (bv.  leerkrachten,  leerlingen,  de  minister,  de  inspectie,  enzovoort), 

genoteerd  hoe er  in  de verschillende  artikels  letterlijk  over  hen gesproken wordt.  Voor  dit 

aspect in de analyse fungeren de actoren in het onderwijs dus als de verschillende categorieën. 

Ook hier werd gewerkt met de methode van voortdurende onderlinge vergelijking waardoor 

enkel nieuwe elementen aan de beschrijvingen toegevoegd werden of bepaalde verfijningen of 

veralgemeningen konden gebeuren (zie bijlage 1). 
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Concreet  werd  de  tekstanalyse  artikel  per  artikel  uitgevoerd.  Per  artikel  werden  de 

representaties,  acties  en  discursieve  identiteiten  geanalyseerd  en  aan  het  algemene 

categoriseringssysteem toegevoegd. Na de analyse van alle artikels in een nummer van Klasse 

werd een samenvattende en vergelijkende stap ingebouwd om de categoriseringen verder uit te 

zuiveren.  De  verschillende  nummers  werden  bovendien  telkens  met  elkaar  vergeleken  om 

gelijkenissen  en  contrasten  vast  te  stellen.  Het  voorlopige  categoriseringssysteem  werd 

regelmatig tijdens overlegmomenten met relatieve, kritische buitenstaanders (personen dicht 

betrokken  bij  het  onderzoek  maar  die  zelf  geen  analyses  uitvoeren)  besproken  om  de 

zuiverheid ervan te toetsen en de analytische kracht in functie van de onderzoeksinteresse te 

bevragen.

3.3.3. Van tekstanalyse naar discoursanalyse: vertogen, genres en 

profielen van personages

Vanuit onze specifieke theoretische visie op de werking van de orde van discours kregen ook 

de vertogen, genres en stijlen een nieuwe conceptuele invulling. Aan de hand van de resultaten 

van de tekstanalyse werden ze bovendien ook concreet  gedefinieerd en beschreven.  Het  is 

belangrijk om te beklemtonen dat de vertogen, genres en profielen van personages algemeen 

geldende categorieën zijn die voor een groot aantal nummers en zelfs jaargangen van Klasse 

van  toepassing zijn.  Verschillend  van de tekstanalyse wordt  de  orde van discours  dus  niet 

vastgesteld voor elk afzonderlijk artikel of nummer van Klasse, maar wel voor het tijdschrift 

Klasse  als  geheel.  Binnen  de  vertogen,  genres  en  profielen  kunnen  er  echter  over  de 

verschillende jaargangen heen wel inhoudelijke verschuivingen optreden, of kan het belang van 

bepaalde vertogen, genres of personages wijzigen (zie verder). 

De orde van discours wordt op een meer algemeen interpretatief niveau vastgesteld dan de 

concrete vertogen, genres en profielen van de personages: in de beschrijving van de orde van 

discours willen we immers ook bevatten wat het geheel van vertogen, genres en profielen toont 

over de eigenheid van het tijdschrift Klasse. Daarvoor gaan we na welke vertogen, genres en 

profielen het meest dominant zijn in het geheel van de orde van discours. Niet alle vertogen, 

genres en personages zijn immers even belangrijk voor het geheel van de orde van discours, 

sommige hebben een relatief groter belang dan andere. Daarmee bedoelen we dat er tussen de 

verschillende vertogen, genres en profielen een zekere 'orde' aanwezig is die de eigenheid van 

Klasse bepaalt. Dit wil niet zeggen dat er meer artikels zijn waarin deze dominante vertogen, 

genres of personages voorkomen in kwantitatieve zin. Wat ons interesseert is de kwalitatieve 

'orde'  in  de  vertogen,  genres  en  personages,  en dus  welke  vertogen,  genres  en  personages 
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relatief  meer  of  minder  belangrijk  zijn  in  hun  invloed  op  de  orde  van  discours  van  het 

tijdschrift Klasse. 

Dit meer algemene interpretatieniveau doet echter geen afbreuk aan het feit dat de vertogen, 

genres en profielen van de personages en de orde van discours gebaseerd zijn op de resultaten 

van de tekstanalyse. Daarom zullen we in de uitgewerkte voorbeelden van de vertogen, genres 

en profielen citaten uit de teksten in Klasse gebruiken om aan te geven hoe er in de orde van 

discours in Klasse (letterlijk) geschreven en gesproken wordt. In dit deel wordt een beperkt 

voorbeeld gegeven van de vertogen, genres en profielen om de overgang van het tekstniveau 

naar het discoursniveau te illustreren. In hoofdstuk 3 worden alle vertogen, genres en profielen 

uitgebreid beschreven en geïllustreerd.

Net  zoals  het  analytisch  kader  voor  de  tekstanalyse  werden  de  categorieën  voor  en 

beschrijvingen  van  de  vertogen,  genres  en  profielen  kritisch  getoetst  in  onderling  overleg 

tussen de betrokkenen bij het onderzoek. Tijdens deze overlegmomenten werd nagegaan of de 

labels  wel  voldoende  de  inhoud  dekten,  of  er  overlap  bestond  tussen  de  verschillende 

categorieën en of de beschrijvingen voldoende gesteund werden op de concrete tekstanalyse en 

toch voldoende breed waren om voor Klasse als geheel te kunnen gelden.

Vertogen 

De vertogen kunnen we beschouwen als de min of meer stabiele manieren van spreken en 

schrijven met betrekking tot bepaalde inhoudelijke thema’s en vanuit bepaalde perspectieven. 

Elk vertoog is samengesteld uit bepaalde elementen van het ‘wat?’, ‘hoe?’ en ‘wie?’ van de 

representaties op tekstniveau en wordt gekarakteriseerd door een aantal strategische concepten 

die een bepaalde eenheid en consistentie vertonen,  en op die wijze een inhoudelijk  geheel 

vormen. 

Als  voorbeeld  nemen  we  het  kwaliteitszorg-management  vertoog.  Daarin  worden  de 

inhoudelijke  categorieën  ‘overheidsbeleid’ (voornamelijk  beleidsvisie,  beleidsvoorstellen  en 

beleidsuitvoering), ‘schoolorganisatie en –beleid’ (bv. personeelsbeleid of financieel beleid en 

administratie)  en  ‘leerkrachtenpraktijk’  (organisatorisch  handelen)  gecombineerd  tot  een 

omvattende  visie  over  hoe  het  onderwijs  (zowel  de  overheid,  de  school  als  de  klas)  best 

georganiseerd  en  beheerd,  of  ‘gemanaged’  kunnen  worden  (‘wat?’).  Het  gaat  om  een 

overkoepelend  vertoog  over  al  deze  onderwijsniveau’s  heen,  vermits  dezelfde  strategische 

concepten en terminologie telkens terugkomen. Dit zijn voornamelijk strategische concepten 

uit  de wereld van het management,  zoals  bijvoorbeeld “het  algemene onderwijsrendement” 

(Klasse 4, p.7) of “Human Resources-beleid” (Klasse 2, p.12). Met deze strategische concepten 

hangt een specifieke visie samen op de doelstellingen en de organisatie van het onderwijs en op 
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hoe de relaties tussen de overheid, de school, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen het 

best vorm kunnen krijgen: in termen van contracten, rechten, plichten en wat deze personen 

(als  ‘middelen’)  bijdragen aan het  functioneren van de organisatie  (bv.  “efficiënter  kunnen 

omspringen met de middelen (personele en financiële), Klasse 2, p.26; “het aanbod beter op de  

behoeften afstemmen”, Klasse 142 p.7).

Met betrekking tot het ‘hoe?’ (de verschillende perspectieven) ligt de nadruk in dit vertoog 

vooral op kritiek op de organisatie van de onderwijspraktijk door verantwoordelijken uit de 

bedrijfswereld  of  door  externe  onderwijsdeskundigen.  Ook  onderzoekspopularisering  door 

externe  deskundigen  of  door  personen  betrokken  bij  het  onderwijsbeleid,  en 

beleidsverheldering  en  –legitimatie  komen  voor.  Dit  vertoog  wordt  dan  ook  voornamelijk 

gebruikt  door  medewerkers  van  de  overheid  en  externe  deskundigen  (bv.  bedrijfsmensen, 

consultants,  onderzoekers)  (‘wie?’).  Maar  ook schooldirecteurs,  inspecteurs  of  leerkrachten 

hanteren wel eens het managementsvertoog als ze het over de organisatie van de school of de 

overheidsadministratie hebben. 

Genres

Voor  de  genres  wilden  we  niet  enkel  voortgaan  op  de  standaardgenres  (zoals  ‘interview’, 

‘onderzoeksrapport’, …) die meestal in de literatuur onderscheiden worden. Wel werden de 

tekstvormen en teksthandelingen van de acties gecombineerd en geïntegreerd tot genres die we 

specifiek aan het tijdschrift Klasse kunnen toeschrijven en die zo een belangrijk deel van de 

eigenheid (en kracht) van het tijdschrift uitmaken. 

Hier nemen we kort het wetenschappelijk-populariserend genre als voorbeeld. In dit genre 

vinden we een specifieke combinatie van tekstvormen terug, zoals een samenvatting, interview, 

citaten,  praktische  tips,  een  test,  visuele  technieken  (grafiek,  tabel,  diagram,  schema)  en 

persoonlijke ervaringen. Bovendien wordt er vaak een foto van de onderzoeker(s) toegevoegd. 

Hierdoor  worden  de  wetenschappelijke  teksten  in  een  vereenvoudigde,  narratieve  en 

gepersonaliseerde  vorm aan  het  lezerspubliek  aangeboden.  Om de  lezer  er  toe  te  brengen 

artikels over onderzoek ook effectief te lezen worden er ‘teasers’ gebruikt, zoals de verwijzing 

naar  een  televisieprogramma  in  de  titel,  enkele  uitdagende  vragen  in  de  inleiding  of  een 

opvallend gekleurde cirkel met “nieuw onderzoek” of “onderzoek van de maand” (bijvoorbeeld 

Klasse 142). 

Met betrekking tot de tekstacties kunnen we informeren, overtuigen en activeren aan het 

wetenschappelijk-populariserend  genre  toeschrijven.  Deze  artikels  bieden  enerzijds 

achtergrondinformatie die de praktijk beter begrijpbaar maakt (bv. psychologisch, didactisch, 

…).  Anderzijds  lijken  deze  artikels  de  lezer  er  ook  van  te  willen  overtuigen  dat 
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wetenschappelijk  onderzoek  voor  de  praktijk  nut  heeft  en  dat  de  resultaten  best  serieus 

genomen kunnen worden (“Onderzoek heeft uitgewezen dat”, Klasse 136, p.7; “het staat nu 

wetenschappelijk vast dat”,Klasse 142, p.8). De vertaling naar praktische consequenties en tips 

voor de praktijk zet de leerkrachten er dan weer toe aan om de onderzoeksresultaten ook echt te 

gebruiken en toe te passen. 

Profielen van de personages

In de interpretatieve analyse naar het niveau van de orde van discours, gaan we op zoek naar 

gemeenschappelijke tendensen in de discursieve identiteiten, ofwel naar het algemene beeld 

van elk van de actoren in het onderwijs in Klasse. De herhaling van de discursieve identiteiten 

uit de verschillende artikels schept een bepaald beeld van ‘de’ leerkracht, ‘de’ overheid, Klasse, 

‘de’ ouder, enzovoort. Dit zijn de personages die figureren in de onderwijswerkelijkheid van 

Klasse. Het doel van onze interpretatie is dan om het profiel (het ‘script’) te schrijven van deze 

verschillende personages, waardoor duidelijk wordt hoe ze zich (moeten) gedragen en welke 

onderlinge relaties er tussen hen verondersteld worden. Als voorbeeld werken we hier beknopt 

het profiel van de overheid uit.

Het  personage  van  ‘de  overheid’ (of  ‘het  ministerie’)  wordt  vooral  geprofileerd  als  een 

menselijke overheid, die graag dicht bij de onderwijspraktijk en de samenleving wil staan. In 

Klasse verschijnt er zowel interne als externe kritiek op het onderwijsbeleid, die aangeeft dat er 

nog  heel  wat  kan  verbeteren  aan  de  interne  werking,  de  beleidsvisie  en  de  externe 

communicatie  (bijvoorbeeld  Klasse  2,  p.7,  p.20;  Klasse  142,  p.5).  Toch  wordt  er  vooral 

benadrukt dat de overheid erg haar best doet om de problemen van de onderwijspraktijk te 

aanhoren, er begrip voor te hebben en ze zo goed mogelijk op te lossen (Klasse 4, p.20, p.22; 

Klasse 136, p.44,  Klasse 142, p.7).  Uitspraken als  “Van sommige gevallen kan ik  zelf  niet  

slapen”  (Klasse  2,  p.19)  of  “Dankzij  de uitbreiding  zal  de overheid… het  aanbod van de  

lessen… beter afstemmen op de behoeften” (Klasse 142, p.7) geven dit aan. Daarnaast wordt 

duidelijk  gemaakt  dat  de  overheid  doordacht  te  werk  gaat  en  rekening  houdt  met 

beleidssuggesties uit onderzoek en met het advies van allerlei (beleids)commissies en (externe) 

experten,  voor  ze tot  bepaalde besluiten  of  initiatieven komt  (bijvoorbeeld Klasse 4,  p.21; 

Klasse 142, p.11; Klasse 4, p.4, p.18; Klasse 136, p.5). 

 

96



3.4. Kwaliteit van het onderzoek

In bestuurlijkheidsstudies, en zelfs in de methodologisch striktere kritische discoursanalyses, 

wordt  er  niet  vaak  ingegaan  op  hoe  de  kwaliteit  van  het  onderzoek  bewaakt  werd. 

“Intersubjectieve  navolgbaarheid”  is  echter  een  eis  die  we  niet  zomaar  naast  ons  kunnen 

neerleggen;  “hiermee wordt  bedoeld dat de onderzoeker de plicht  heeft  zijn  activiteiten en 

keuzes zo helder  te beschrijven dat zijn  collega's  het  onderzoek in principe stap voor stap 

kunnen reconstrueren c.q. repliceren” (Van Ijzendoorn & Miedema, 1986, p.498). Dit maakt 

dat  er  discussie  over  de  resultaten  gevoerd  kan  worden  en  de  resultaten  op  hun 

geloofwaardigheid  kunnen  bevraagd  worden.  Door  in  te  gaan  op  de  kwaliteit  van  het 

onderzoek kunnen we aantonen dat het onderzoeksproces niet willekeurig verlopen is en niet 

louter afhankelijk was van de persoon van de onderzoeker. Zo wordt het onderzoek tenminste 

in gedachten navolgbaar gemaakt (Van Ijzendoorn & Miedema, 1986). 

De klassieke eisen aan wetenschappelijk onderzoek zijn betrouwbaarheid en validiteit. Dat 

deze eisen voor kwalitatief onderzoek een specifieke invulling moeten krijgen, werd reeds vaak 

beargumenteerd (zie bijvoorbeeld Guba & Lincoln, 1998; Kelchtermans, 1994; Van Ijzendoorn 

& Miedema, 1986; Wodak & Meyer, 2009). Ook in onze kritische discoursanalyse maakten we 

geen gebruik van empirisch-analytisch geïnspireerde onderzoekstechnieken (bv.  het  gebruik 

van software voor het kwantificeren van concepten), zoals vaak wel het geval is. Ons kader is 

wel  gebaseerd  op  een  meer  theoretische  en  structuralistische  benadering  van  de 

onderwijswerkelijkheid en hoe discours hierin functioneert. Toch doet deze meer theoretische 

insteek geen afbreuk aan de systematiek en de kwaliteit van het kader. Om dit aan te tonen 

bespreken we hoe in het onderzoek garanties voor het bewaken van de kwaliteit ingebouwd 

werden. We zullen dit doen volgens de geijkte invullingen van betrouwbaarheid en validiteit, 

maar ook een extra kenmerk bespreken dat voor een kritische discoursanalyse zijn nut kan 

bewijzen. 

Traditioneel wordt met de betrouwbaarheid van een onderzoek de herhaalbaarheid bedoeld, 

namelijk of het  onderzoek door iemand anders op dezelfde manier  uitgevoerd tot  dezelfde 

resultaten zou leiden. Bij kwalitatief onderzoek gaat het niet in de eerste plaats om reële, maar 

om  virtuele  betrouwbaarheid:  het  onderzoek  kan  in  gedachten  gevolgd  worden  en  zo  in 

principe herhaald worden (Van Ijzendoorn & Miedema, 1986). Verder blijkt voor kwalitatief 

onderzoek vooral  argumentatieve  betrouwbaarheid  relevant,  waarbij  aan  de  hand  van  niet-

kwantitatieve  waarborgen  wordt  ingegaan  op  de  systematiek   waarmee  de  resultaten 

geproduceerd en gerapporteerd werden (Van Ijzendoorn & Miedema,  1986; zie ook Ballet, 

2006; Kelchtermans, 1994). 
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In dit onderzoek werd uitgebreid ingegaan op het theoretisch kader dat onze blik op het 

onderwijs(beleid) stuurt  en werden de begrippen en het conceptueel kader dat we hanteren 

duidelijk uitgewerkt. Daarnaast werden ook de methodologische keuzes, het onderzoeksopzet 

en de onderzoeksprocedure systematisch beschreven. Door eerst een pilootstudie uit te voeren, 

kon het analytisch kader beoordeeld worden op zijn werkzaamheid voordat de analyse van de 

andere  nummers  van  Klasse  werd  aangevat.  En  door  in  de  bijlagen  bij  dit  onderzoek 

documenten toe te voegen die concrete tussenstappen in het onderzoeksproces tonen, wordt 

eveneens de herhaalbaarheid van het onderzoek gemakkelijker gemaakt.

Met  de  vraag  naar  de  validiteit  van  een  onderzoek  gaat  men  na  of  de  resultaten  van  het 

onderzoek, de kennis die geconstrueerd werd, een correcte weergave is van de werkelijkheid 

(Wardekker, 1999). Door op de validiteit van het onderzoek in te gaan, wil men aantonen dat 

de resultaten serieus genomen kunnen worden. Meestal wordt er onderscheid gemaakt tussen 

interne en externe validiteit,  waarbij  de interne validiteit  focust  op de geldigheid van deze 

onderzoeksresultaten, en de externe validiteit de vraag stelt naar de veralgemeenbaarheid van 

de resultaten buiten het onderzoek. 

In dit onderzoek werden verschillende maatregelen genomen om de geloofwaardigheid van 

de resultaten (de interne validiteit)  te versterken.  Door de vertogen,  genres  en profielen te 

illustreren met concrete tekstfragmenten uit de nummers van Klasse, tonen we aan dat onze 

interpretaties effectief op de concrete teksten gebaseerd zijn en kunnen deze interpretaties op 

basis van de teksten bevraagd worden. Doordat we in de tekst- en discoursanalyse gewerkt 

hebben volgens de principes van de 'voortdurend onderlinge vergelijking' (uit de gefundeerde 

theorie-benadering,  zie  Glaser  &  Strauss,  1967;  Strauss  &  Corbin,  1998),  werd  een 

voortdurende slingerbeweging uitgevoerd tussen de data (de artikels) en de interpretaties. Dit 

maakte het mogelijk om in het categoriseringssysteem voldoende openheid te houden en toch 

recht te doen aan alle data. Verder onderzoeken de analyse van de beleidsdocumenten en de 

analyse van Klasse eigenlijk hetzelfde fenomeen maar aan de hand van andere data. In beide 

gevallen gaat het om de relatie tussen de overheid en het onderwijsveld in Vlaanderen (cf. 

Wodak & Meyer, 2009). In zekere zin wordt er in dit onderzoek dus ook op een theoretisch 

niveau aan triangulatie gedaan, waarbij meerdere onderzoeksmethoden (documentanalyse en 

discoursanalyse) op hetzelfde fenomeen worden toegepast (zie Kelchtermans, 1994; Miles & 

Huberman,  1994;  Wardekker,  1999).  Een  laatste  aspect  van  de  interne  validiteit  van  een 

onderzoek  is  ten  slotte  het  bewust  zijn  van  de  subjectiviteit  van  de  onderzoeker.  De 

subjectiviteit van de onderzoeker speelt in kwalitatief onderzoek noodzakelijk een rol, vermits 

het de onderzoeker is die de interpretaties uit de data maakt en de resultaten construeert. In dit 

onderzoek werd de subjectiviteit van de interpretaties voornamelijk bewaakt door een kritische 
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dialoog over de tussentijdse resultaten tussen de onderzoeker en betrokken collega's. Door het 

aanbieden van een klankbord tijdens het onderzoeksproces kon de heldere explicitatie van de 

onderzoeksprocedures  en  de  geldigheid  van  het  analysekader  en  de  interpretaties  bewaakt 

worden. 

We willen hier ook expliciet  ingaan op de betekenis van de positioneringen binnen ons 

conceptueel kader. Zoals aangegeven stellen we voor de positioneringen de vraag naar hoe de 

overheid en de leerkracht (bijkomstig de onderwijsdeskundigen) door de orde van discours in 

Klasse  opgeroepen  of  verwacht  worden  zichzelf  te  bekijken,  zich  te  gedragen  en  zich  te 

verhouden tot elkaar. Hierbij is het echter belangrijk te onthouden dat we geen beschrijving 

willen  geven  van  het  zelfverstaan  of  het  gedrag  van  concrete  en/of  reële 

overheidsmedewerkers, leerkrachten of onderwijsdeskundigen (zie ook Masschelein & Simons, 

2003).  Wanneer  de  vraag  wordt  gesteld  of  de  interpretaties  in  dit  onderzoek  een  correcte 

weergave  zijn  van  de  werkelijkheid,  moet  deze  werkelijkheid  niet  gezien  worden  als  de 

concrete klas- en overheidspraktijk, maar wel als de orde van discours in het tijdschrift Klasse. 

Misschien kan de authenticiteit (Guba & Lincoln, 1988, 1998) van de resultaten binnen dit 

onderzoek  dan  ook  beter  beoordeeld  worden  vanuit  een  zekere  herkenbaarheid  van  de 

machtsstrategieën en de positioneringen, en van hoe de vertogen, genres en profielen in Klasse 

de leerkracht of overheid aanspreken.

Als  laatste  punt  gaan  we  in  op  de  externe  validiteit  of  veralgemeenbaarheid  van  de 

onderzoeksresultaten. Onze selectie van nummers uit Klasse is immers een echte steekproef uit 

een 'populatie' van nummers. Meestal wordt er in kwalitatief onderzoek niet gedacht in de zin 

van  een  statistische  generalisatie  van  steekproef  naar  geheel,  maar  wel  in  de  zin  van  een 

'generalisering van de inzichten' (Yin, 1994; zie ook Ballet, 2006). Het lijkt ons echter dat in dit 

onderzoek beide principes toch in zekere zin opgaan (los van het feit dat we geen statistische 

methodes gebruikt hebben). Onze invulling van het concept van de orde van discours, op het 

niveau van Klasse als tijdschrift, brengt ook de veronderstelling met zich mee dat de vertogen, 

genres  en  profielen  die  binnen  de  geanalyseerde  nummers  geïdentificeerd  werden,  ook 

teruggevonden kunnen worden in de andere nummers van Klasse die we niet analyseerden. In 

zekere  zin  sluiten  we  met  deze  veronderstelling  dus  aan  bij  de  logica  van  de  statistische 

veralgemeenbaarheid. De beschreven 'nastudie' waarvoor enkele nieuwe nummers van Klasse 

geselecteerd  werden,  en  waarbij  we  nagingen  of  de  interpretaties  ook  voor  die  nummers 

opgingen, kan als een vorm van controle van deze veralgemeenbaarheid gezien worden. De 

idee van generalisering van de inzichten ligt eveneens ten grondslag aan dit onderzoek. We 

beschouwen het tijdschrift Klasse immers als een 'case' onder de beleidsinstrumenten in het 

Vlaamse onderwijs(beleid). We beweren niet dat onze analyse van Klasse opgaat voor eender 

welk  beleidsinstrument,  maar  gaan  er  toch  vanuit  dat  de  inzichten  vanuit  het 
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bestuurlijkheidsperspectief  met  betrekking  tot  het  besturen  door  het  tijdschrift  Klasse  ook 

herkennd kunnen worden met betrekking tot andere beleidsinstrumenten of contexten in het 

bredere onderwijslandschap en in die zin dus als inzichten overdraagbaar zijn. 

In  de  dispositiefanalyse,  een  variant  van  kritische  discoursanalyse,  wordt  nog  een  extra 

kwaliteitscriterium  voor  kritische  discoursanalyse  voorgesteld  (zie  Jäger  &  Maier,  2009; 

Wodak & Meyer, 2009). Dit is de volledigheid van het onderzoek (completeness): “the results 

of a study will be ‘complete’ if new data and the analysis of new linguistic devices reveal no 

new  findings”  (Wodak  &  Meyer,  2009,  p.31).  We  kunnen  deze  eis  van  'compleetheid' 

vergelijken  met  het  criterium  van  'saturatie'  in  het  kwalitatief-interpretatief  onderzoek, 

waarmee wordt aangegeven dat nieuwe data geen informatie meer bijdragen (Glaser & Strauss, 

1967; Hopkins, Bollington & Hewett, 1989). Dit criterium lijkt ook bij uitstek van toepassing 

op dit onderzoek. Bij  de analyse van de nummers van Klasse in de ‘nastudie’, waarbij we 

probeerden met een onbevangen blik naar de geselecteerde nummers van Klasse te kijken, 

merkten we immers dat deze extra data geen nieuwe inzichten op het vlak van de orde van 

discours meer opleverden.

3.5. Besluit

In  dit  onderzoek  werd  een  specifiek  methodologisch  kader,  de  kritische  discoursanalyse, 

aangepast  aan  de  specifieke  onderzoeksinteresse  –  een  bestuurlijkheidsstudie  –  en 

onderzoeksbron – het tijdschrift Klasse – voor deze studie. Er werd aangetoond dat de kritische 

discoursanalyse van Fairclough een interessant vertrekpunt biedt om een systematische tekst- 

en discoursanalyse van het tijdschrift Klasse uit te voeren en om de orde van discours in het 

tijdschrift te analyseren. De specifieke werking van de orde van discours, hier geïnterpreteerd 

als  de  geïmpliceerde  positioneringen  van  de  verschillende  betrokkenen  bij  het  Vlaamse 

onderwijs, kan door de trapsgewijze tekst- en discoursanalyse zichtbaar worden gemaakt. Zo 

wordt er een specifiek inzicht verkregen in hoe er gesproken wordt over de huidige Vlaamse 

onderwijswerkelijkheid en over de specifieke rollen, taken en posities van de betrokkenen bij 

het onderwijs. Door dit perspectief kunnen aspecten van de relatie tussen de overheid en het 

onderwijsveld  naar  boven  komen  die  anders  meer  in  de  schaduw  zouden  blijven  en  niet 

vanzelfsprekend als een vorm van sturing gezien worden. Bovendien biedt dit analytisch kader 

een  systematische  en  geëxpliciteerde  werkwijze  om  een  discoursanalyse  op  basis  van 

tekstanalyse uit te voeren, in tegenstelling tot de meeste (internationale) literatuur waarin het 

analytisch kader vaak impliciet blijft en niet wordt uitgewerkt. 
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4. Samenvatting 

In  dit  hoofdstuk  werden  het  theoretisch  perspectief  en  het  methodologisch  kader  van  het 

onderzoek naar het tijdschrift Klasse beschreven. Daarbij schrijven we ons in de traditie van de 

kritische beleidsstudies in, waarbij vanuit een specifieke bezorgdheid voor het heden wordt 

nagegaan hoe kennis, macht en vrijheid in de maatschappij  (en specifiek in het onderwijs) 

werkzaam zijn. 

Ons  theoretisch  perspectief  sluit  aan  bij  het  perspectief  van  de  bestuurlijkheidsstudies, 

waarbinnen  een  welbepaalde  visie  op  besturen,  macht  en  vrijheid  verondersteld  wordt. 

Machtsuitoefening  en  besturen  worden  daarbij  gezien  als  het  'sturen  van  zelfsturingen', 

waardoor  ze  uitgaan  van  specifieke  vormen  van  vrijheid  van  het  bestuurbare  subject. 

Bestuurlijkheidsstudies  onderzoeken dan hoe dit  besturen van zelfsturingen specifiek vorm 

krijgt in een bepaalde (historische) periode en bepaalde omgeving of maatschappelijk domein. 

Ons eigen onderzoek moet dan gezien worden als een bijdrage aan de studie van het actuele 

bestuursregime in het Vlaamse onderwijs. 

Vanuit dit perspectief van de bestuurlijkheidsstudies beschouwen we het tijdschrift Klasse 

als een bestuursinstrument in het Vlaamse onderwijs(beleid) dat pas binnen een welbepaald 

bestuursregime relevant is en kan functioneren, en dat tegelijkertijd bijdraagt aan de installatie 

van dit bestuursregime. Om de specifieke wijze van machtsuitoefening en besturen door het 

tijdschrift  Klasse  te  onderzoeken,  maken  we  gebruik  van  het  concept  van  de  'orde  van 

discours', dat de eigenheid van het tijdschrift Klasse verheldert.  Aan de hand van de eerste 

onderzoeksvraag willen we dan nagaan wat het tijdschrift Klasse 'doet' door wat erin gezegd en 

geschreven wordt,  ofwel,  hoe  de  orde van  discours  van  het  tijdschrift  Klasse  vorm krijgt. 

Hoofdstuk 3 bevat het antwoord op deze onderzoeksvraag. De tweede onderzoeksvraag wil dan 

in het licht brengen wat het tijdschrift Klasse 'doet door wat het doet', of de vraag stellen naar 

de 'effecten' van de orde van discours op het vlak van besturen en machtsuitoefening in het 

Vlaamse onderwijs. Dit wordt in hoofdstuk 4 uitgewerkt. In hoofdstuk 5 gaan we in op de 

'neveneffecten'  van  deze  machtseffecten,  waarbij  we  de  vraag  stellen  wat  er  door  deze 

machtsuitoefening mee in het leven geroepen wordt dat we misschien liever niet willen, en 

specifieker, wat de 'neveneffecten' van de orde van discours van Klasse zijn met betrekking tot 

het publieke in het onderwijs.

Voor  het  methodologisch  kader  ontwikkelden  we  een  eigen  variant  van  de  kritische 

discoursanalyse van Norman Fairclough. We gaven een nieuwe conceptuele invulling aan zijn 

drieledige analyse van tekstanalyse, discoursanalyse en sociale analyse waarbij de klemtoon 

sterk op de 'orde van discours' in de fase van de discoursanalyse ligt. De aspecten representatie, 
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actie en discursieve identiteit als elementen van de tekstanalyse functioneren daarbij als opstap 

om respectievelijk de vertogen, genres en profielen van de personages op het discoursniveau te 

bepalen. Aan de hand van de dominantie van de vertogen, genres en profielen kan dan de orde 

van discours van het tijdschrift Klasse beschreven worden. Voor de sociale analyse maken we 

dan  gebruik  van  het  bestuurlijkheidsperspectief  om  na  te  gaan  welke  machtsconfiguratie 

vandaag in het Vlaamse onderwijs werkzaam is, op welke manier de onderwijsbetrokkenen 

daardoor gepositioneerd worden en wat dit betekent voor de verhouding tussen de overheid en 

het onderwijsveld. 
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Hoofdstuk 3 

De orde van discours in Klasse - vertogen, genres en 
profielen

1. Inleiding

In dit deel wordt het resultaat van de discoursanalyse van het tijdschrift Klasse gepresenteerd. 

Hiermee willen we de eerste onderzoeksvraag, 'wat doet Klasse?'  (in en door het discours) 

beantwoorden.

Eerst volgt een beschrijving van de verschillende vertogen, genres en profielen die in Klasse 

onderscheiden werden.  Telkens wordt  het vertoog/genre/profiel  gedefinieerd,  beschreven en 

geïllustreerd  aan  de  hand  van  concrete  tekstfragmenten.  De  gebruikte  citaten  hebben  een 

specifiek statuut, namelijk het discours laten spreken; het zijn fragmenten van wat gezegd en 

geschreven is. Dit moet dan ook niet gezien worden als een 'klassieke' argumentatie, maar de 

citaten hebben als doel om het discours te laten oplichten en “to draw attention to what is 

familiar ('our present') and what is often invisible precisely due to this familiarity” (Simons & 

Masschelein, 2006, p.294). 

Het  was  daarbij  een  uitdaging  om goed om te  gaan  met  de  vastgestelde  constanten  en 

verschillen binnen de vertogen, genres en profielen. We wilden immers in de eerste plaats 'de 

orde van discours' vaststellen, waarbij de nadruk op de constanten in en tussen de vertogen, 

genres en profielen ligt. De analyse van de oudere en recentere nummers liet echter ook toe om 

verschillen  en  evoluties  vast  te  stellen  binnen  de  vertogen,  genres  en  profielen  en  in  de 

combinatie  van  vertogen,  genres  en  profielen  in  de  oudere  en  recentere  nummers.  De 

discoursanalyse heeft uitgewezen dat de constanten binnen en tussen de vertogen, genres en 

profielen voldoende groot zijn om van een algemene 'orde van discours' voor het tijdschrift 

Klasse als geheel te kunnen spreken. Dit blijft dan ook de basislijn, namelijk de beschrijving 

van de constanten. Om recht te doen aan de verschillen zal in de beschrijving van elk vertoog, 

genre en profiel worden aangegeven waar er eventueel evoluties vastgesteld werden.  

Na de presentatie  van de verschillende vertogen,  genres  en profielen gaan we in op de 

algemene  orde  van  discours  van  Klasse,  ofwel,  hoe  de  vertogen/genres/profielen  in  hun 

combinatie samenhangen en verbonden zijn, waardoor ze de eigenheid van Klasse door de 

jaren heen bepalen. De orde van discours van het tijdschrift Klasse wordt geduid aan de hand 

van drie  componenten die  volgens ons weergeven en samenvatten wat Klasse 'doet'  in  het 
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Vlaamse onderwijs. Er wordt ook een belangrijke evolutie besproken, namelijk de waardering 

van bepaalde vormen van deskundigheid.
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2. De vertogen in Klasse

De vertogen binnen de orde van discours duiden op de combinatie van een specifieke inhoud of 

thema en  een  bepaald  perspectief  van  waaruit  gekeken  wordt.  Telkens  bepalen  een  aantal 

strategische  concepten  (cursief  geplaatst)  de  kern  van  het  vertoog.  Vanuit  de  tekstanalyse 

hebben we aandacht voor wat er in het vertoog gerepresenteerd wordt, hoe dit gebeurt (het 

perspectief), en door wie. 

2.1. Kwaliteitszorg-management vertoog

In  het  kwaliteitszorg-management  vertoog  staat  de  verbetering  van  de  onderwijskwaliteit 

centraal  (wat?).  De  verbetering  van  de  onderwijskwaliteit  wordt  bekeken  vanuit  een 

managementperspectief met  focus  op  het  optimaliseren  van  het  rendement van  de 

onderwijsorganisatie (overheid  en  scholen).  Dit  rendement  is  de  meerwaarde die  voor  de 

gebruikers van het onderwijs (de leerlingen, de ouders, de maatschappij) maar ook de overheid 

gerealiseerd wordt. 

In Klasse 34 (1993, p.7) staat waar het om gaat: “Het gaat om de toegevoegde waarde: wat  

brengt een school een kind bij in de tijd dat het op school zit”. 

Deze meerwaarde moet bereikt worden met een zo efficiënt mogelijke inzet van de middelen en 

door een  flexibel gebruik van de aanwezige  capaciteiten  en 'resources'. De 'employability'  of 

inzetbaarheid van het personeel en het sturen en opvolgen van hun functioneren staat centraal. 

We lezen bijvoorbeeld in Klasse 15 (1993, p.15) “Bij het stellen van hogere eisen ten aanzien van  

de flexibele inzet van leerkrachten moeten kosten en baten zorgvuldig worden afgewogen”. En  

ook  nog  (ibid.):  “Selecteer  zorgvuldig.  Plaats  de  juiste  man/vrouw  op  de  juiste  plaats.  

Introduceer nieuwe leerkrachten efficiënt in hun job”.

In  Klasse  2  (1990,  p.26)  staat  het  volgende:  “Voor  het  personeelsbeleid  zijn  de  

loopbaanbegeleiding van de leerkrachten, functioneringsgesprekken, intervisie van de lessituatie  

en het geven van feedback van groot belang”.

Daarom moeten er  procedures zijn die voortdurend gegevens aanleveren over de  goede en  

zwakke kanten van het onderwijs, en over de  kosten en baten van elk initiatief dat genomen 

wordt. Er moeten  strategische doelstellingen bepaald worden, die permanent geëvalueerd en 

bijgestuurd worden. Er wordt dan ook veel belang gehecht aan controleprocedures en 'audits' 

of doorlichtingen om na te gaan of de vooropgestelde kwaliteit gerealiseerd wordt en waar er 

nog punten voor verbetering zijn. 
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In (Klasse 13, 1991, p.27) lezen we: “Het is natuurlijk wel begrijpelijk dat de overheid enig zicht  

wil hebben op het rendement en de kwaliteit van het onderwijs dat ze financiert. De controle op  

de  besteding  van  de  overheidsgelden  en  op  de  kwaliteit  van  het  onderwijs  kan  echter  ook  

gebeuren via een goed inspectiecorps.”

De school blijft echter in de eerste plaats verantwoordelijk voor het realiseren en de evaluatie 

van haar eigen kwaliteit, terwijl de overheid een meta-controle uitvoert.

In  Klasse  97  (1999,  p.14)  lezen  we  in  de  algemene  beleidsvisie:  “De  school  is  als  eerste 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar aanbod. De regering zal de school aanmoedigen en 

voorzien van de nodige middelen om interne kwaliteitszorg en -bewaking zo optimaal mogelijk te  

maken.  De  overheid  zal  haar  eigen  instrumenten  voor  externe  kwaliteitsbewaking  verder  

uitbouwen”.

In Klasse 13 (1991, p.26) wordt bijvoorbeeld het volgende gezegd: “Dergelijke steekproeven zijn  

efficiënter en vooral veel goedkoper dan nationale examens. Een goed analyseverslag van de  

steekproef met een overzicht van de goede en zwakke kanten van de school en van de leerlingen  

geeft zeker een voldoende idee van de kwaliteit van het onderwijs.”

Het belangrijkste is echter dat elke doorlichting aangegrepen moet worden als feedback om aan 

de verbetering van de onderwijskwaliteit te werken.

In Klasse 24 (1992, p.9) wordt dit als volgt verwoord: “De voltooide OESO-doorlichting moet  

wel een aansporing zijn om ons grondig te bezinnen over de zwakkere schakels in ons onderwijs-  

en vormingsbestel. Alleen zo kunnen we ook in de toekomst de kwaliteit op peil houden”.

Door de integrale kwaliteitszorg in het onderwijs op te voeren en de strategische doelstellingen 

en resultaten openbaar te maken, moet de onderwijskwaliteit transparant gemaakt worden naar 

de  'stakeholders'  toe,  die zo mee kunnen beoordelen of het onderwijs  de doelstellingen op 

efficiënte en effectieve wijze behaalt. 

In  Klasse  142  (2004,  p.14)  staat  hieromtrent:  “Maar  die  bijdrage  moet  realistisch  blijven.  

Daarom vergelijken de participatieorganen de gemaakte kosten met de gevraagde bijdrage. Bij  

de inschrijving informeert het schoolbestuur alle ouders duidelijk en precies over de kostprijs via  

het schoolreglement”. 

Er wordt regelmatig verwezen naar externe praktijken (bv. uit  het bedrijfsleven) om aan te 

geven  dat  er  daar  op  een  gelijkaardige  manier  gedacht  en  gewerkt  wordt,  met  positieve 

resultaten  voor  het  bewaken  en  verbeteren  van  de  kwaliteit  (externe  praktijken  

aanbevelen/transformeren voor het onderwijs). 

Zo ook in Klasse 2 (1990, p.26): “Uit de titel blijkt dat de commissie veel belang hecht aan een  

bedrijfsmatige aanpak. Hiervan wordt heel wat verwacht. Een school zou hierdoor efficiënter  

kunnen omspringen met haar middelen (personele en financiële) en flexibeler kunnen reageren  

op veranderingen in de samenleving”.
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De onderwijspraktijk wordt vanuit dit vertoog en perspectief regelmatig bekritiseerd omwille 

van  het  niet  overnemen  van  deze  theorieën,  ervaringen  en  voorbeelden  uit  andere 

maatschappelijke en economische sectoren (hoe?). 

Het vertoog wordt voornamelijk gebruikt door de overheid, externen en onderzoekers, en in 

mindere mate ook door de betrokkenen uit de onderwijspraktijk (wie?).

Binnen het kwaliteitszorg-management vertoog zijn de inhoud, het perspectief en de gebruikte 

strategische concepten in de oudere en de recentere nummers sterk gelijklopend: (zelf)evaluatie 

en (zelf)controle, output en resultaten, (onderwijs)rendement, efficiëntie en effectiviteit, human 

resources management,  functioneringsgesprekken,  knowhow, sterktes en zwaktes,  menselijk 

potentieel, externe verantwoording, concurrentie en competitie, klantgerichtheid enz. komen in 

alle nummers voor. Enkele nieuwe concepten in de recentere nummers zijn bijvoorbeeld risico-

analyse,  schoolfeedbacksysteem  en  de  school  als  onderneming/ondernemerschap  van 

leerkrachten  en  scholen.  In  de  oudere  nummers  is  het  thema  van  de  administratieve 

vereenvoudiging  nog  meer  aan  de  orde,  naast  de  (internationale)  vergelijkbaarheid  van 

opleidingen. Er wordt ook meer nadruk gelegd op het HR-management, en specifiek op het 

welzijn en welbevinden van het personeel en het schoolbeleid hierrond. Anderzijds vinden we 

in de oudere nummers ook reeds concepten terug zoals kwaliteitsindicatoren, functieverloning, 

PR, enveloppesystemen, enz.; we kunnen dus niet stellen dat het kwaliteitszorg-management 

vertoog een discours is dat pas de laatste jaren opduikt in het onderwijs.

Enkele  duidelijke  verschillen  zijn  dat  in  de  recentere  nummers  er  veel  minder  wordt 

gefocust  op de kwaliteitszorg van de overheid dan in  de oudere nummers,  en meer  op de 

kwaliteitszorg van de scholen. Daarnaast vinden we in de oudere nummers nog regelmatig een 

kritische stem bij dit managementsperspectief op de schoolorganisatie (bv. in Klasse 24, 1992, 

p.12), terwijl dit in de recentere nummers zelden voorkomt.

2.2. Constructivistisch-leerpsychologisch vertoog

In het constructivistisch-leerpsychologisch vertoog wordt er gesproken over  hoe er het best 

geleerd kan worden,  namelijk via  constructivistische kennis(re)constructie 'op maat',  en 

welke randvoorwaarden in de organisatie van de onderwijspraktijk en met betrekking tot de 

leerling hiervoor noodzakelijk zijn (wat?). Concreet gaat het om een specifiek perspectief op 

kennisverwerving,  waarbij  de  idee  is  dat  het  laten  aansluiten  van  het  onderwijs  bij  de 

individuele leerbehoeften van de leerlingen ervoor zorgt dat het leren  functioneel wordt voor 
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het  leven  en  dat  de  leerlingen  instrinsiek  gemotiveerd zullen  zijn  om  levenslang te  leren. 

Hiervoor moeten krachtige leeromgevingen gecreëerd worden, waar leerlingen hun individuele 

leerbehoeften via een eigen leertraject kunnen invullen. 

We lezen bijvoorbeeld in Klasse 97 (1999,  p.40):  “Feitenkennis kan je niet afschaffen,  maar  

leerlingen  moeten  hun  kennis  zelf  (her)ontdekken  en  reconstrueren.  Als  kennis  door  eigen  

ervaring tot stand komt, zal ze meer eigen zijn, zal onderwijs meer renderen”.

In Klasse 112 (2001, p.8) wordt beschreven wat van een krachtige leeromgeving wordt verwacht:  

“In zo'n omgeving is het leren functioneel en levensecht: het kind weet waarom het wat leert en 

wanneer het dit zal kunnen toepassen. Het kind ontwikkelt een besef van zijn eigen competentie,  

krijgt  coaching  en  feedback,  impulsen  om  zelf  te  leren,  verantwoordelijkheid  voor  zijn  

leerproces”.

De leerkracht en de leerling krijgen in dit perspectief op leren een specifieke rol toebedeeld: de 

leerkracht  wordt  de  coach en  leerfacilitator  die  de  leersituaties opzet  en  de  leerlingen 

stimuleert, begeleidt en evalueert. De leerling krijgt een grote  verantwoordelijkheid voor zijn 

eigen leren en moet actief betrokken worden bij alle fasen van het leerproces. 

In Klasse 97 (1999, p.40) staat bijvoorbeeld: “De leerkracht moet anders gaan lesgeven. Hij  

wordt  een  leerfacilitator,  die  werken  en  leren  in  groepen  stimuleert,  die  leren  in  brede  zin  

aanbrengt, die aan klasmanagement doet, die leerlingen met verschillende bronnen leert omgaan  

en hen uitdaagt om te leren”. 

In Klasse 136 (2003, p.37) lezen we: “De leerkracht is de coach die deze processen begeleidt en 

leerlingen in beweging zet”. 

Leren  wordt  in  dit  vertoog  dus  vooral  bekeken  vanuit  een rendements-  en 

effectiviteitsperspectief: wat centraal staat is hoe de meeste leerwinst bereikt kan worden en 

welke  randvoorwaarden  (zoals  motivatie,  welbevinden,  infrastructuur)  hiervoor  vervuld 

moeten zijn. 

Samengevat  betekent  dit:  “Leerlingen  zijn  geen  lege  vaten  waarin  de  leerstof  kan  worden 

uitgegoten. Actief leren is echter maar mogelijk in krachtige leeromgevingen. Dat betekent dat  

leertaken realistisch en betekenisvol moeten zijn. Leersituaties moeten ruimte bieden voor sociale  

interactie en rijk zijn aan hulpbronnen en leermiddelen.” (Klasse 34, 1993, p.11).

Dit vertoog focust volledig op de onderwijspraktijk,  waarbij  zowel praktijken als  theorieën 

verhelderd,  gelegitimeerd  en  bekritiseerd  worden  (hoe?).  Het  constructivistisch-

leerpsychologisch vertoog wordt voornamelijk gebruikt door de onderwijsspecialisten, maar 

zeker ook door de betrokkenen uit de onderwijspraktijk zelf (wie?).
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Inhoudelijk zien we weinig evolutie binnen het constructivistisch-leerpsychologisch vertoog op 

het vlak van de strategische concepten of inhoudelijke thema’s en perspectieven. In de oudere 

en recentere nummers worden dezelfde concepten en perspectieven gehanteerd, zoals de focus 

op actief leren, de zelfsturing van de leerling en de leraar als coach. 

2.3. Curriculum & -organisatievertoog 

In het curriculum en -organisatievertoog wordt gesproken over wat de kern van het onderwijs 

zou  moeten  uitmaken.  De  opvoedings-  en  opleidingsdoelen,  -waarden  en  -verwachtingen 

komen binnen dit  vertoog aan  bod.  Hierbij  gaat  het  enerzijds  om het  ontwikkelen  van de 

capaciteiten  en  belangstelling  van  de  individuele  leerling  (talenten,  persoonlijkheid,  

emancipatie, zelfredzaamheid, ontplooiing van het potentieel, …). 

Een brede, algemene vorming van de leerlingen wordt als volgt omschreven: “de kennis, kunde 

en  persoonlijkheidskenmerken  en  attituden,  noodzakelijk  opdat  mensen  zinvol  aan  de  

samenleving zouden kunnen participeren” (Klasse 13, 1991, p.25). 

In Klasse 38 (1993, p.11) lezen we: “Voorop staat de bevordering bij de leerlingen van een eigen  

persoonlijkheid  en  een  zelfstandige  identiteit  volgens  eigen  mogelijkheden,  belangstelling  en  

prestaties”. 

En in Klasse 112 (2001, p.5) staat er: “Doen we dat: elke leerling zo goed mogelijk begeleiden  

vanuit  zijn  zeer  specifieke  beginsituatie  in  de  richting  van  de  ontplooiing  van  zijn  volle  

potentieel?” 

Anderzijds moet het curriculum ook voldoen aan de verwachtingen vanuit de maatschappij en 

de arbeidsmarkt (kwalificaties, competenties,  attitudes,  …). Wat de leerlingen moeten leren 

moet dus ook bepaald worden vanuit de behoeften van de maatschappij en de arbeidsmarkt, 

zeker in verband met het curriculum in het technisch en beroepsonderwijs. 

In Klasse 150 (2004, p.12) lezen we bijvoorbeeld: “In het leerplichtonderwijs worden flexibele  

leertrajecten uitgebouwd die inspelen op de talenten, interesses en ambities van jongeren. (…)  

Het geïntegreerd hoger onderwijs in Vlaanderen moet leiden tot een helder aanbod dat tegemoet  

komt aan de brede kwalificaties die de samenleving vraagt” (Klasse 150, 2004, p.12). 

In Klasse 24 (1992, p.22) wordt er hier een taak voorzien voor de inspectie: “Vijf inspecteurs,  

één  per  provincie,  zullen  voortaan  zowel  het  onderwijsaanbod  als  de  behoeften  van  de  

arbeidsmarkt opvolgen. (…) Last but not least zijn de inspecteurs ook betrokken bij prospectief  

marktonderzoek.  Dat  onderzoek  wil  de  ontwikkeling  van  behoeften  en  aanbod  op  de  

arbeidsmarkt in kaart brengen”. 

In  Klasse  is  een  belangrijk  aspect  met  betrekking  tot  het  curriculum  de  studiekeuze en 
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loopbaanoriëntering,  waarbij  scholen,  externe  deskundigen  en  leerlingen  samen  de 

verantwoordelijkheid delen om een studietraject te vinden dat aansluit bij de talenten en de 

juiste competenties en kwalificaties oplevert. 

Zo lezen  we  in  Klasse  112 (2001,  p.4):  “Tijdens  hun eerste  werkervaringen  ontdekken  veel  

jongeren kennelijk dat hun interesses veranderd zijn. 'Misschien hadden ze geen realistische kijk  

op de vereiste competenties'”. 

Ook de organisatie van het curriculum komt aan bod. Daarbij gaat het zowel om de organisatie 

van  de  inhouden  (vakoverschrijdend  werken,  samenwerkingsverbanden,  projectwerk,  

groepswerk, uitstappen,  …) als om de concrete uitvoering in de klas (klasmanagement, tucht  

houden, efficiënt lesgeven, ...) (wat?). 

Over verkeersopvoeding staat in Klasse 24 (1992, p.21): “Attitudevorming en de leerlingen diets  

maken  dat  ze  een  sociale  en  maatschappelijke  verantwoordelijkheid  dragen  wordt  het  best  

vakoverschrijdend aangepakt.  Daarnaast moeten we ook streven naar een permanent klimaat  

van zorg om verkeersopvoeding. Projectwerking, bijvoorbeeld twee halve dagen per klasgroep  

per schooljaar, is hiertoe de aangewezen weg”. 

Met betrekking tot goed klasmanagment of een goede opvoedkundige omgang met de leerlingen  

komen bijvoorbeeld volgende vragen aan bod: “hoe zou ik mijn lessen efficiënter kunnen laten  

verlopen?” (Klasse 11, 1991, p.27) of “hoe ga ik om met een moeilijke klas?” (Klasse 190, 2008,  

p.29). Ook “gratis tips om tucht te houden” (Klasse 112, 2001, p.41), “vijf praktische tips om je  

tijd beter te structureren” (Klasse 34, 1993, p.27), enz. kan de leerkracht in Klasse terugvinden. 

Dit vertoog combineert dus een ontwikkelingsperspectief en een opleidingsperspectief op het 

curriculum. De focus is gericht op de onderwijspraktijk, maar dit  gebeurt zowel vanuit  het 

perspectief  van  de  praktijk  zelf  (verheldering,  legitimatie,  kritiek),  vanuit  de  overheid 

(verheldering  en  legitimatie  van  beleidsvoorstellen/maatregelen  m.bt.  Het  curriculum)  als 

vanuit externe praktijken. Ook maatschappijkritiek komt voor binnen dit vertoog (hoe?). Alle 

actoren aan het onderwijs hanteren dit vertoog, zowel de leerkrachten uit de onderwijspraktijk, 

de betrokkenen uit de onderwijsoverheid als de externe deskundigen (wie?).

Ook binnen het curriculum en -organisatorisch vertoog zien we relatief weinig inhoudelijke 

wijzigingen in de basisthema's als we de oudere en de recentere nummers vergelijken. In beide 

groepen van nummers wordt er ongeveer evenveel ingegaan op de basis voor het curriculum 

(vertrekkend vanuit de persoonlijkheid, interesses, levenssfeer en talenten van de leerlingen – 

met in de oudere nummers iets meer nadruk op 'belangstelling' en 'interesses', in de recentere 

iets meer op 'talenten'), waar dit toe moet leiden (volwassenheid, harmonische ontwikkeling, 

ontplooiing van de mens, enz.) en welke algemene vormingsdoelen er belangrijk zijn (kritisch 
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burgerschap,  flexibiliteit,  zelfstandigheid,  emancipatie,  enz.).  Zowel  in  de oudere als  in  de 

recentere nummers zijn de verwijzingen naar 'opleiden voor de arbeidsmarkt' in de minderheid 

tegenover deze algemeen vormende doelen. In de oudere nummers wordt er wel nog meer 

gefocust  op  het  aspect  van  vakkennis/  kennisoverdracht  (wat  wordt  afgezet  tegen 

vaardighedenonderwijs en attitudevorming),  terwijl  dit  aspect in de recentere nummers niet 

meer op zichzelf vermeld wordt maar altijd in het geheel van kennis-vaardigheden-attitudes en 

competenties/kwalificaties.  In de recentere nummers wordt dan ook meer op het  laatste de 

nadruk  gelegd,  maar  ook  in  de  oudere  nummers  komen  de  concepten  van  vaardigheden, 

attitudes, competenties en kwalificaties reeds voor. 

Een tweede verschil is dat in de recentere nummers meer aandacht besteed wordt aan de 

organisatie van de curriculuminhouden in vergelijking met de oudere nummers: de klemtoon 

ligt op vakoverschrijdend werken, modulaire organisatie, extra-muros leren (stages, uitstappen, 

wedstrijden), het binnenhalen van externe experts in de school, enz. 

Een derde verschil zien we in de curriculuminhouden zelf: in de recentere nummers wordt 

er veel meer gepleit voor het verwerken van aspecten van het welbevinden en welzijn van de 

leerlingen in de lesinhouden (pesten, drugs, seksualiteit, lijden en rouwen, enz.) terwijl dit in de 

oudere nummers minder voorkomt. In beide groepen nummers wordt er echter ook veel belang 

gehecht aan de 'klassieke' curriculuminhouden en vakken.

2.4. Professionaliteits- en professionaliseringsvertoog

In  het  professionaliteits-  en  professionaliseringsvertoog  zijn  de  professionaliteits-  en  de 

professionaliseringscomponent nauw en noodzakelijk met elkaar verbonden als twee zijden van 

een  munt  (wat?).  We kunnen dus  zeggen  dat  de  professionaliteit  van  de  leerkracht  wordt 

ingevuld vanuit de professionalisering, en omgekeerd. Binnen de professionaliteitscomponent 

ligt de focus op de  deskundigheid, het  engagement en de  persoonlijkheid van de leerkracht, 

waardoor  deze  maatschappelijke  waardering verdient.  Strategische  concepten  binnen  dit 

vertoog  zijn  het  leerkrachtenberoep  als  roeping, de  belangrijke  maatschappelijke  rol van 

leerkrachten, hun voorbeeldfunctie, enz. 

In Klasse 172 (2007, p.4) lezen we: “De mooiste roeping op aarde is verworden tot een tweede-  

of derderangsberoepskeuze. Ik geloof in de leerkracht, die zijn pupillen respecteert en motiveert  

door zelf het onderste uit de kan te geven. Hij is de mentor zonder poppollambities”. 

In  Klasse  27  (1992,  p.14)  staat  het  volgende:  “Als  je  echt  in  het  onderwijsproces  bent  

geëngageerd is dat een opslorpende bezigheid. Maar de maatschappij staart zich blind op het  

aantal uren dat een leerkracht voor de klas moet staan. Een echte onderwijsopdracht is niet  
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direct meetbaar in uren”. 

Of ook nog: “Niets is trouwens moeilijker en vermoeiender dan heel je carrière te moeten werken  

met jonge mensen” (Klasse 27, 1992, p.7). 

In Klasse wordt  dan ook een expliciet  pleidooi gehouden voor de  (her)waardering  van de 

leerkracht. Dit gaat niet enkel om een  financiële herwaardering, met bijvoorbeeld verloning 

naar  prestaties  of  de waardering voor  extra  gevolgde  opleidingen.  Er  wordt  daarnaast  ook 

benadrukt dat andere vormen van waardering even belangrijk zijn. 

In Klasse 15 (1991,  p.28) lezen we: “De leerkrachten en therapeuten uit  het  BO [bijzonder  

onderwijs] verdienen méér dan een geruststellend 'schouderklopje' voor hun persoonlijke inzet,  

motivatie,  geldelijke  offers  en  twee  jaar  volgehouden  inspanningen.  Deze  argumenten 

rechtvaardigen ruimschoots de toekenning van een financieel voordeel, dat diverse vormen kan  

aannemen  zoals  een  hogere  weddeschaal,  anciënniteitsbonificatie  of  een  forfaitaire  

diplomatoeslag”. 

In Klasse 179 (2007, p.7) staat bijvoorbeeld: “Vlaamse leraren vinden een hoog loon niet de  

voornaamste  vorm  van  waardering  voor  hun  job.  Waardering,  vertrouwen,  complimentjes,  

dankbaarheid en aanmoedigingen van anderen zijn voor hen essentieel”. 

In Klasse 13 (1991, p.  28) lezen we: “Inderdaad, waardering is  niet  alleen een kwestie van  

centen. Gelukkig zijn er ook nog de collega's met hun begrip en solidariteit, zijn er ook nog mijn  

leerlingen  met  hun belangstelling,  kritische  zin,  hun  vriendschap en  hun verfrissend nieuwe  

ideeën die mijn job, na vele jaren, nog tot een uitdagende en menselijk verrijkende ervaring  

maken”. 

Ook de grenzen aan de verantwoordelijkheden van het onderwijs en de leerkracht horen bij het 

professionaliteits- en professionaliseringsvertoog. Er wordt in Klasse duidelijk benadrukt dat 

het  onderwijs  en  de  leerkracht  niet  alle  maatschappelijke  problemen  kunnen  en  moeten 

oplossen. 

In Klasse 27 (1992, p.8) staat er: “Door die overbevraging vinden tal van leerkrachten dat het  

onderwijs een afvalbak van de maatschappij wordt: als er een sociaal probleem is,  moet het  

onderwijs dat maar oplossen”. 

De school moet complementair werken aan de opvoeding thuis: “De rol van het onderwijs is  

beperkter.  Onlangs zei  ik  op een oudervergadering dat  het  de  rol  van de ouders  is  om hun  

kinderen op te voeden. De school is een belangrijke partner in dat opvoedingsproces maar ook  

niet méér dan dat. Als kinderen thuis geen waarden meekrijgen moet men van de school niet  

verwachten dat ze een succesrijke remedie zal brengen” (Klasse 27, 1992, p.8). 

Ook  in  Klasse  183  (2008,  p.2)  lezen  we  bijvoorbeeld:  “De  school  is  willens  nillens  een  

professioneel opvangcentrum geworden voor slachtofferhulp en verwerking van verdriet en rouw.  

Leraren doen ook op dit vlak meer dan wat maatschappelijk van hen kan worden verwacht”. 
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Deze professionaliteitscomponent staat in spanning met de  professionaliseringscomponent, 

waarbij gefocust wordt op de permanente professionele ontwikkeling op allerlei vlakken en 

manieren, en dit om de gebreken in de deskundigheid en persoonlijkheid van de leerkracht weg 

te werken (bv. een gebrek aan deskundigheid m.b.t.  leerproblemen). Er is dan bijvoorbeeld 

sprake van onwetendheid, vooroordelen, de kop in het zand, enz. 

“Soms heeft men de neiging om de gordijntjes dicht te trekken, over het probleem gewoon te  

zwijgen en aan het eind van het schooljaar de scholieren in kwestie uit te stoten” (Klasse 27,  

1992, p.8). 

In Klasse 179 (2007, p.52) lezen we: “Leraren met weinig auti-kennis zien de problemen niet.  

Die leraren denken dat de jongeren met moeilijk of storend gedrag 'niet willen', maar het is een  

kwestie van 'niet kunnen'”. 

Maar ook los van het wegwerken van gebreken in de deskundigheid, wordt de professionaliteit 

van  de  leerkracht  sterk  bepaald  door  zijn  wil  tot  permanente  professionalisering  via 

bijscholingen, nascholingen, leren van elkaar, stages, in-servicetraining, permanente vorming, 

enz. In Klasse worden heel wat tips en adviezen gegeven over hoe deze professionalisering kan 

gebeuren. Leerkrachten worden bijvoorbeeld aangemoedigd hun klaspraktijk open te stellen 

voor  anderen  en  zelf  ook over  het  muurtje  te  kijken.  Deze  professionaliseringsinitiatieven 

kunnen eenvoudig toepasbaar zijn of op een algemener niveau werken.

We lezen bijvoorbeeld in Klasse 142 (2004, p.2): “Maar ik ondervond dat ik mezelf niet verder  

kon ontwikkelen op die manier. Ook als je ouder wordt is het belangrijk dat je blijft groeien. (…)  

In het onderwijs is het nodig dat je altijd bijleert, dat je zelf bezig bent met kennis opdoen. Dat  

maakt het pas interessant (…) Ik leer elke dag bij. Fantastisch, toch?”. 

En in Klasse 13 (1991, p.16): “Het is steeds interessant van collega's te vernemen hoe zij het aan  

boord leggen. Het doorgeven van onderwijsideeën is volgens ons een goed middel om andere  

leerkrachten te helpen er meer uit te halen”. 

In Klasse 190 (2008, p.20) lezen we: “Ik steel met mijn ogen. Zo zag ik mijn leerlingen op de 

speelplaats een plattegrond maken van de straten waar ze wonen. Dat bracht me op het idee om  

een stad te bouwen in de klas”. 

In Klasse 34 (1993, p.33) staat er: “Het is geen kant en klaar receptenboek maar geeft wel een  

denklijn en praktijksuggesties die een houvast kunnen zijn bij het schoolopbouwwerk”. 

En in Klasse 24 (1992, p.35): “Een eenduidige verklaring of een allesoplossende oplossing moet  

u niet verwachten, daarvoor is het probleem té complex. Wel krijgt u veel inzicht en stof tot  

nadenken”. 

Ook in Klasse wordt echter erkend dat professionalisering niet alleen een kwestie is van de 

motivatie  van  de  leerkracht  hiervoor,  maar  dat  er  ook  bepaalde  structurele  en  culturele 

voorwaarden ingevuld moeten zijn. 

113



In Klasse 129 (2002, p.11) staat bijvoorbeeld: “Sommige leerkrachten, ongeacht hun vak, volgen  

spontaan een opleiding. Veel hangt af van de schoolcultuur: men staat ervoor open of niet”. 

En in Klasse 31 (1993, p.9): “Uiteraard moeten we hier de bedenking maken dat nascholing  

statutair nog steeds niet in de opdracht van de leerkracht vervat zit”. 

In dit vertoog wordt de professionaliteit van de leerkracht dus bekeken vanuit het perspectief 

van  de  voortdurende  professionalisering.  De  grootste  focus  ligt  daarbij  op  de  praktijk 

(verheldering,  legitimatie,  kritiek).  Ook  vanuit  het  beleid  wordt  er  ingegaan  op  de 

professionaliteit  en  professionalisering  van  de  leerkracht  (verheldering  en  legitimatie  van 

beleidsvoorstellen). Dit vertoog staat ook duidelijk in verband met verwachtingen vanuit de 

maatschappij en andere sectoren buiten het onderwijs, waarbij vooral kritiek op het onderwijs 

wordt  gegeven  maar  verwachtingen  ook  gelegitimeerd  worden  (hoe?).  Zowel 

onderwijspractici,  de  overheid  als  externen  (specialisten  en  buitenstaanders)  spreken  dit 

vertoog (wie?).

Binnen  dit  vertoog  kunnen  we  enkele  duidelijke  verschillen  zien  tussen  de  oudere  en  de 

recentere nummers. In de eerste plaats wordt er in de oudere nummers nog sterk de nadruk 

gelegd op de (vak)deskundigheid van de leraar als component van zijn professionaliteit. Ook al 

wordt de exclusieve vakgerichtheid (vaak expliciet) in vraag gesteld door te focussen op de 

leraar als opvoeder en op zijn algemene, sociale en communicatieve vaardigheden enz., toch 

blijft dit aspect sterk beklemtoond. In de recentere nummers komen de vakbekwaamheid en 

inhoudelijke deskundigheid van de leraar zelden (expliciet) aan bod, en veel meer binnen het 

kader  van  de  leraar  als  algemeen  en  plichtsbewust  'goed  voorbeeld'  met  vooral  bepaalde 

attitudes en karaktereigenschappen. 

Een ander opmerkelijk verschil is het feit dat in de oudere nummers veel geschreven wordt 

over de (hervorming van) de initiële opleiding van leraars, terwijl dit aspect in de recentere 

nummers vrijwel afwezig is. 

Het thema van de herwaardering van het onderwijsberoep is sterker expliciet aanwezig in de 

oudere nummers, terwijl het in de recentere nummers meer om de algemene maatschappelijke 

waardering van de leerkracht gaat. 

Ook de expliciete klemtoon op de reflectievaardigheid van de leerkracht is een aspect uit de 

oudere nummers;  in  de recentere nummers komt dit  nog wel  impliciet  aan bod, maar lijkt 

permanente reflectie eerder als een verworven aspect van de professionaliteit van de leerkracht 

te worden beschouwd. 

Een laatste verschil is de visie op de leerkracht als teamworker en de collegialiteit van de 
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leerkracht. In de oudere nummers wordt de collegialiteit van de leerkracht nog sterk afgezet 

tegen  de  leerkracht  als  'solist'  en  in  algemene  termen  beschreven,  waarbij  de  individuele 

leerkracht  'uit  zijn  klas  moet  komen'  om  te  overleggen  en  samen  te  werken  (bv.  via 

overlegstructuren). In de recentere nummers wordt de samenwerking tussen de leerkrachten als 

voorwaarde  voor  de  professionaliteit  verondersteld  en  wordt  er  vaak  ingegaan  op  hoe  de 

samenwerking  tussen  leerkrachten  het  best  vorm  kan  krijgen:  leren  van  ervaringen  en 

voorbeelden  van  goede  praktijk,  lessen  van  collega's  bijwonen,  en  meer  algemeen  het 

groepsgevoel versterken. Ook de collegialiteit en samenwerking blijkt in de recentere nummers 

dus eerder een voorondersteld aspect van de professionaliteit van de leraar, in plaats van iets 

wat doelbewust nagestreefd moet worden.

Er zijn echter ook heel wat gelijkenissen tussen dit vertoog in de oudere en de recentere 

nummers. De professionalisering van de leraar na de initiële opleiding komt bijvoorbeeld in 

beide groepen van nummers sterk aan bod en ook vanuit dezelfde idee over navorming: in-

service training, mentoraat op school, het belang van reflectie, enz. Ook het beklemtonen van 

de  positieve  en  negatieve  aspecten  van  de  professionaliteit  van  de  leraar  gebeurt  in  beide 

groepen  van  nummers.  Omdat  de  koppeling  tussen  de  professionaliteit  en  de 

professionalisering van de leerkracht in zowel de oudere nummers als de recentere nummers de 

basis vormt, kunnen we zeggen dat dit vertoog, ondanks de verschillen, gelijklopend ingevuld 

wordt in de oudere en de recentere nummers en het dus om hetzelfde vertoog gaat.

2.5. Onderwijspopulatie-statistisch vertoog 

In  het  onderwijspopulatie-statistisch  vertoog  wordt  vanuit  een  statistisch  perspectief 

(verbanden,  verhoudingen,  voorkomen,  …)  gefocust  op  allerlei  kenmerken  van  de 

onderwijspopulatie,  zowel  van  de  leerlingen  als  van  de  leerkrachten  en  de  bredere 

maatschappij. Er wordt dus een cijfermatige, vaak procentuele, ‘stand van zaken’ gegeven over 

de (onderwijs)wereld. 

In  Klasse  11  (1991,  p.4)  lezen  we  bijvoorbeeld:  “Het  basisonderwijs  telt  zes  procent  

vreemdelingen,  het  secundair vier procent.  Het  secundair alleen telt  negentig nationaliteiten.  

Bijna de helft daarvan komt uit Europa. Azië en Afrika zorgen elk voor nog een kwart”. 

In Klasse 174 (2007, p.4) staat: “13,5 procent van de Belgische kinderen leeft in een huishouden  

waar iedereen werkloos is. Eén op acht kinderen in de klas dus. Het Europees gemiddelde is 9,5  

procent. Enkel Groot-Brittanië en Bulgarije scoren slechter”. 

En in Klasse 129 (2002, p.7): “4364 personen stelden zich kandidaat voor de eerste lichting van  

de onderwijspool. Dat is een stijging met 42 procent in vergelijking met vorig jaar. 2900 werden  
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er geselecteerd, een stijging met 31 procent, rekent het departement Onderwijs uit”.

Strategische concepten komen voornamelijk  uit  de statistiek,  zoals  significant,  gemiddelde, 

enz. Deze statistische gegevens hebben betrekking op aantallen van (groepen) leerlingen en 

leerkrachten,  andere  algemene  onderwijsbeleidsgegevens,  maatschappelijke  trends of 

welzijnsproblemen.  Ook internationale  vergelijkingen en  evoluties over  de tijd  heen komen 

vaak aan bod (wat?). 

In  Klasse  31  (1993,  p.15)  lezen we volgende  gegevens  met  betrekking  tot  het  inrichten  van 

taakklassen: “Wat de organisatie van de taakklas betreft is het verschil tussen kleine en grotere  

scholen zeer significant.  Deze cijfers bevestigen een gekende realiteit,  waarbij  kleine scholen  

weinig overgaan tot het openen van een taakklas”. 

Of in Klasse 27 (1992, p.25) in verband met het thema van schoolmoeheid: “Zestig procent van  

de  Nederlandse  leraars  blijkt  schoolmoeheid  bij  leerlingen  als  een  reëel  probleem  te  zien.  

Gemiddeld bestempelen zij 31 procent van de leerlingen als schoolmoe”. 

En in Klasse 147 (2004, p.12): “Toch verlaat één op de vijf jongeren de school zonder diploma 

ASO, KSO, TSO of getuigschrift BSO. De meisjes (14%) doen het beter dan de jongens (22%)”. 

Dit beschrijvend spreken over de onderwijspopulatie kan zowel gebeuren vanuit het perspectief 

van  het  beleid  (verheldering)  als  van  de  praktijk  (verheldering)  (hoe?).  Meestal  wordt  dit 

vertoog door Klasse zelf gebruikt, vermits er geen andere personen aan het woord komen en de 

cijfers dus 'anoniem' gepresenteerd worden (wie?).

Binnen dit vertoog is er weinig evolutie merkbaar op het vlak van strategische concepten of 

inhoudelijke thema's.  We stellen wel vast  dat  in de recentere nummers meer  internationale 

vergelijkingen aan bod komen dan in de oudere nummers, en dan vooral om aan te tonen of het 

Vlaamse onderwijs het beter/slechter doet dan andere landen en onderwijssystemen.

2.6. Onderwijspolitiek vertoog

Het onderwijspolitiek vertoog focust op problematieken in het onderwijs(beleid) vanuit een 

politiek perspectief. Het onderwijs wordt dus vanuit een politiek standpunt bekeken, waarbij 

gefocust  wordt  op  de  achterliggende  argumenten  bij  bepaalde  onderwijsinhouden  of 

beleidsmaatregelen. In dit vertoog onderscheiden we twee verschillende manieren van spreken. 

In een deel van dit vertoog ligt de nadruk sterk op de financiële argumentatie, met strategische 

concepten  als  budget,  omkadering,  ….  De budgettaire  argumenten  kunnen zowel  concrete 

maatregelen betreffen, als eerder vaag en algemeen zijn.
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Een dergelijke onderwijspolitieke, financiële discussie vinden we terug in Klasse 13 (1991, p.28)  

met  betrekking  tot  de  invoering  van  maaltijdcheques  als  onderdeel  van  het  loon  voor  het  

onderwijspersoneel: “Waar iedereen al lang over sprak, hebben wij met dit akkoord ook concreet  

kunnen  waarmaken:  een  serieuze  loonsverhoging  voor  het  Vlaamse  onderwijspersoneel.  De  

totale loonsverhoging kost de gemeenschap dus 9 miljard, geen gering bedrag. Om de meerkost  

beperkt te houden zat er niets anders op dan tegelijk het aantal leraars licht te verminderen. Iets  

minder leraars dus, maar die wel beter verdienen. (…) Wie nu klaagt over de maaltijdcheques,  

moet goed voor ogen houden wat het enige alternatief was: 4000 collega's werkloos maken. Ik  

blijf ervan overtuigd dat wij de goeie keuze hebben gemaakt”. 

In Klasse 24 (1992, p.14) lezen we het volgende: “Er dreigt een structurele onderfinanciering.  

Onze huidige onderwijsstructuur zou wel eens onbetaalbaar kunnen worden vóór het einde van  

het decennium”. 

En in Klasse 129 (2002, p.4): “De begroting 2003 groeit met 5,1 procent tegenover vorig jaar.  

Met de inflatie in rekening gebracht is dat 3,6 procent. Dat is de grootste stijging in tien jaar tijd,  

zowel  in  procent  als  in  absoluut  bedrag.  Uit  internationale  vergelijkingen  blijkt  dat  de  

omkadering  van  het  Vlaamse  secundaire  onderwijs  tot  de  bestbedeelde  van  de  Oeso-landen  

behoort. Daarom krijgen de ondergewaardeerde onderwijsniveaus, basis- en hoger onderwijs, nu 

bijzondere financiële aandacht”. 

Maar  in  dit  vertoog  komen  ook  meer  algemene  beleidsmatige  argumenten  voor,  waarbij 

strategische  concepten als  uitdagingen,  prioriteiten,  verantwoordelijkheid nemen,  ambitieus  

zijn, knopen doorhakken, maatschappelijke discussie, enz. centraal staan (wat?). 

In  Klasse  147  (2004,  p.43)  lezen  we:  “Het  onderwijsbeleid  mag  niet  vertrekken  van  de  

belangenstrijd tussen de netten. Het gaat om de strijd voor de ontwikkeling van de talenten van  

de leerling. (…) Te weinig ambitieus zijn, kan ons bedreigen. Met middelmatigheid gaan we er  

immers niet komen in het Europa van morgen. (…) Democratiseren wil niet alleen zeggen dat  

iedereen  toegang  krijgt  tot  het  onderwijs,  maar  dat  iedereen  gelijke  kansen  krijgt  voor  

uitmuntend onderwijs op alle niveaus. Daar hebben wij alle troeven voor in handen”. 

In Klasse 34 (1993, p.5) wordt betoogd: “Het is de bedoeling rond de voorstellen een brede  

maatschappelijke discussie te voeren, want er moeten fundamentele keuzes worden gemaakt en  

knopen worden doorgehakt. Welke kennis, vaardigheden, houdingen en inzichten vinden wij echt  

minimaal noodzakelijk voor bijna alle leerlingen?”. 

En in Klasse 27 (1992, p.22) lezen we: “Persoonlijk vind ik dat we onze verantwoordelijkheid  

ontvluchten als  wij  ertoe  zouden besluiten om de moeilijkste jongeren maar meteen te  laten  

vallen en ze vanaf hun vijftiende te dumpen”. 

117



Dit vertoog hanteert  meestal  het  perspectief  van beleidslegitimatie,  maar ook kritiek op de 

overheid en de praktijk komen voor (hoe?). Het vertoog wordt voornamelijk gesproken door 

politici,  ambtenaren en de belangengroepen en is daarmee een vertoog dat duidelijk tot het 

domein van het overheidsbeleid behoort (wie?).

Binnen het onderwijspolitiek vertoog zien we een duidelijke verschuiving met betrekking tot 

het communautaire. In de oudere nummers van Klasse is de communautaire problematiek nog 

sterk aanwezig. Het Franstalige onderwijs(beleid) wordt flink op de korrel genomen en afgezet 

tegen het Vlaamse onderwijsbeleid. 

Een  voorbeeld  hiervan  vinden  we  in  Klasse  24  (1992,  p.24):  “De  Franstalige  vraag  naar  

nationaal geld voor een onderwijssector waarin sedert 1985 beduidend minder bespaard is dan  

aan  Vlaamse  zijde,  doet  in  Vlaanderen  serieuze  twijfels  rijzen  over  het  handhaven  van  de  

solidariteit”. 

In Klasse 13 (1991, p.28) lezen we ook nog: “Sinds de communautarisering van het onderwijs  

wordt het geld volgens objectieve normen verdeeld over de twee gemeenschappen, maar aan 

Franstalige kant volstaat dat geld volstrekt niet om de eindjes aaneen te knopen. Men heeft er  

nog altijd niet geleerd te zaaien naar de zak”. 

Toch probeert de overheid ook samenwerkingsverbanden en uitwisselingen tussen Franstalige 

en Vlaamse scholen aan te moedigen (bv. Klasse 38, 1993, p.13). 

In de recentere nummers komt de communautaire problematiek op zich nog zelden voor. 

Wel zien we kritische bedenkingen bij fenomen in het Franstalige onderwijs vanuit de idee van 

kwaliteitszorg (bv. in Klasse 174, 2007, p.12; Klasse 190, 2008, p.6) en neutrale informatie 

over  het  Franstalig  onderwijsbeleid  (bv.  Klasse 97,  1999,  p.12).  Samenwerkingsverbanden, 

ontmoetingen en uitwisselingen worden sterker in beeld gebracht: de klemtoon ligt dan op het 

leren van elkaar en positieve initiatieven (bv. Klasse 112, 2001, p.17).

2.7. Onderwijsjuridisch vertoog

In  het  onderwijsjuridisch  vertoog  komen  onderwijsproblematieken vanuit  een  juridisch 

perspectief aan  bod,  met  de  focus  op  rechten,  plichten,  (administratieve)  procedures  en 

consequenties  van  beleidsmaatregelen.  De strategische  concepten  zijn  dan  ook (juridische) 

begrippen zoals decreet, overeenkomst, maatregel, advies, enz. (wat?). 

In Klasse 24 (1992, p.31) lezen we bijvoorbeeld: “Wie een leraar burgerlijk aansprakelijk wil  

stellen  moet  bewijzen  dat  die  een  persoonlijke  fout  maakt,  dat  er  schade  is  en  dat  er  een  

oorzakelijk verband bestaat tussen fout en schade. Worden beschouwd als fout: elk verzuim, elke  
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onvoorzichtigheid,  elke  onbedachtzaamheid  en  elk  verzuim  in  het  nemen  van  

voorzorgsmaatregelen”. 

In Klasse 136 (2003,  p.39) wordt  pesten op het  werk behandeld: “Van grensoverschrijdende  

daden  moet  iedereen  zich  op  het  werk  onthouden.  Sinds  11  juni  2002  beschermt  een  wet  

werknemers  tegen  geweld,  pesterijen  en  ongewenst  seksueel  gedrag  op  het  werk.  (…)  Een  

werknemer die bij de (vanaf 31 december 2002 verplichte) interne of externe preventiedienst, de  

medische inspectie of een rechtbank een gemotiveerde, 'met redenen omklede' klacht indient, is  

gedurende een jaar tegen ontslag beschermd”. 

Ook het  uitleggen van administratieve procedures komt aan bod,  zoals in Klasse 179 (2007,  

p.12):  “Wanneer  komt  de  nieuwe financiering  hoger  onderwijs?  Op 19 juli  2007 keurde  de  

Vlaamse  regering  het  voorontwerp  van  decreet  goed.  In  september  werd  in  het  Vlaams  

OnderhandelingsComité  voor  het  hoger  onderwijs  (VOC)  onderhandeld  met  de  

vertegenwoordigers van het personeel en de instellingsbesturen. De Vlaamse Regering keurde  

het  voorontwerp van decreet  goed.  Nu ligt  het  bij  de Raad van State.  Daarna gaat  het voor  

verdere bespreking en goedkeuring naar het Vlaams Parlement”. 

En  ten  slotte  worden  in  dit  vertoog  ook  de  consequenties  van  beleidsmaatregelen  verder  

uitgewerkt en toegelicht, zoals in Klasse 18 (1991, p.22): “In alle netten komen er per niveau en  

per regio zonale reaffectatiecommissies. Die worden over de niveaus heen overkoepeld door een  

interprovinciale  reaffectatiecommissie  per  net.  De  Vlaamse  Reaffectatiecommissie  zal  nog  

slechts uitzonderlijk reaffectaties uitspreken en werkt vooral als beroepsinstantie. (…) Volledig  

ter beschikking gestelde personeelsleden met een waarborgregeling inzake wachtgelden moeten  

voortaan pedagogische taken verrichten”. 

Beleid en praktijk worden voornamelijk uitgelegd en toegelicht, het vertoog is dus informatief 

en verhelderend. Daarbij wordt het oorspronkelijk juridisch jargon overgenomen (hoe?). Dit 

vertoog wordt vooral gesproken door personen betrokken bij de overheid, externe personen 

(bv. juristen) en de belangengroepen (wie?).

Als we de oudere en de recentere nummers vergelijken, dan is er weinig evolutie binnen dit 

vertoog merkbaar en blijkt het conceptueel een zeer stabiel vertoog te zijn.

2.8. Reflectief praktijkportretvertoog

Het reflectief praktijkportretvertoog belicht minder gekende onderwijspraktijken, -functies 

of  -vormen.  Er  wordt  telkens  een  ervaringsgericht  en  sterk  gecontextualiseerd beeld 

gegeven van hoe de specifieke persoon, het onderwijsteam, de school of zelfs de hele opleiding 

de  eigen  onderwijspraktijk  bekijkt,  wat  men  allemaal  doet,  en  hoe  men  dit  evalueert.  De 

reflectie van de onderwijsbetrokkenen staat dus centraal. 
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In  Klasse  11  (1991,  p.11)  lezen  we  bijvoorbeeld  meer  over  de  specifieke  functie  van  

hulpleerkracht  in concentratiescholen: “Ik zie het  niet alle dagen zitten. Naast  mijn taak als  

hulpleerkracht  ben  ik  ook  tolk  en  ombudsman.  Bemiddelaar  is  een  beter  woord.  Ik  help  de 

Marokkaanse ouders met het invullen van allerlei papieren. Daarnaast bemiddel ik tussen ouders  

en school”. 

In Klasse 112 (2001, p.42) komt een mannelijke kleuterleider aan het woord: “Voor kleuterleider  

studeren was een breuk met de verwachtingen en zeker in die tijd voor een man een opmerkelijke  

keuze. Toch kreeg ik toen weinig negatieve reacties op mijn beroepskeuze”. 

In  Klasse  136 (2003,  p.37)  gaat  het  over  het  vernieuwde  mode-onderwijs:  “Maar  sinds  het  

leerprogramma  vernieuwd  is,  zit  er  weer  schwung  in  de  opleiding.(...)  'Snit  en  naad'  is  

achterhaald. Voortaan creatief onderwijs op de catwalk. (…) 'In het secundair onderwijs leiden  

we geen modeontwerpers op, wel is de studie een goede basis om verder te gaan in mode'”. 

En  in  Klasse  190  (2008,  p.14)  over  de  “Helemaal  Niet  Zo  Moeilijke  Metamorfose”  van  

concentratieschool naar brede school: “Kunstprojecten die de hele school en buurt mobiliseren  

zijn al meer dan tien jaar een goede gewoonte in deze school. (…) 'We moeten er nu over waken 

dat de school dat evenwicht bewaart en de maatschappij mooi weerspiegelt'”. 

Er komen echter niet enkel voorbeelden uit het Vlaamse onderwijs aan bod, maar ook uit de 

internationale onderwijscontext. 

In Klasse 183 (2008, p.49) leren we meer over de “Efterskoler” in Denemarken: “Maar precies  

dat  sabbatjaar  vinden  Efterskoler  cruciaal.  Jongeren  hebben  meer  kans  op  succes  als  ze  

voortstuderen, zetten stappen naar levenslang leren en leren hoe je een actieve burger wordt, met  

zin voor verantwoordelijkheid”. 

In Klasse 174 (2007, p.42) komt het Turkse onderwijs aan bod: “Maar het zicht op de Zwarte  

Zee kan tellen. 'In onze school betalen ouders 3000 euro inschrijvingsgeld per jaar. Hoe beter de  

leerlingen presteren, hoe minder inschrijvingsgeld ze het jaar nadien moeten betalen'”. 

In Klasse 119 (2001, p.36) reizen we mee naar Haïti: “Ik vraag me af waarom de kinderen dan  

nog elke dag naar school komen? Er is toch geen leerplicht? Gabriel lacht: 'Omdat we ze eten  

geven. 26.000 kinderen krijgen elke dag twee maaltijden: als ontbijt een beetje gesuikerde melk  

en een stukje brood, als middagmaal rijst met bonensaus. Het is altijd hetzelfde, maar ze hebben  

tenminste eten. De liefde voor de school gaat door de maag'”. 

De specifieke aandacht  en focus liggen vooral  op de motivatie  voor  minder  voor  de hand 

liggende  keuzes,  de  specifieke  professionaliteit  van  de  betrokkenen  en  een  duidelijke 

beschrijving van de achterliggende context en van wat hen ‘anders’ maakt binnen het globale 

onderwijslandschap (wat?). Dit vertoog kijkt op een portretterende en verhalende wijze naar de 

onderwijspraktijk. Het gaat vooral om praktijkverheldering en -legitimatie (hoe?). Dit vertoog 

wordt gebruikt door de actoren uit de onderwijspraktijk en door Klasse zelf (wie?).
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Het  reflectief  praktijkportretvertoog  is  een  typisch  vertoog  uit  de  recentere  nummers  van 

Klasse dat in de oudere nummers zelden voorkomt. We kunnen de specifieke aandacht voor 

bijzondere  onderwijsprofielen,  -vormen,  -richtingen  en  -contexten,  en  het  reflectief, 

portretterend  en  contextualiserend  perspectief  van  waaruit  ze  worden  bekeken,  daarom 

bekijken als een interessante evolutie binnen de orde van discours van Klasse in het algemeen 

(zie verder).

2.9. Besluit 

We hebben in Klasse op basis van de tekstanalyse acht verschillende vertogen geïdentificeerd. 

Alle  vertogen  kunnen  zowel  in  de  oudere  als  in  de  recentere  nummers  van  Klasse 

teruggevonden worden, hoewel sommige vertogen meer eigen zijn aan de oudere of aan de 

recentere nummers. Binnen sommige vertogen kon er ook een evolutie vastgesteld worden in 

de inhoudelijke invulling of de gebruikte strategische concepten. Maar globaal gezien kunnen 

we stellen dat deze vertogen samen de representatie van de werkelijkheid in het tijdschrift 

Klasse weergeven en realiseren. 
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3. De genres in Klasse

Voor het beschrijven van de genres gaan we op een gelijkaardige manier te werk als bij de 

vertogen.  Eerst  bespreken  we de  belangrijkste  kenmerken  van  het  genre.  Er  wordt  hierbij 

ingegaan op de tekstvormen en teksthandelingen die zich combineren tot dit specifiek genre in 

Klasse. Vervolgens worden de belangrijkste elementen uit elk genre geïllustreerd aan de hand 

van concrete tekstfragmenten en voorbeelden uit Klasse. Ten slotte gaan we in op eventuele 

evoluties en veranderingen binnen het genre die duidelijk worden wanneer we de oudere en de 

recentere nummers van Klasse met elkaar vergelijken.

3.1. Wetenschappelijk-populariserend genre

In  dit  genre  vinden  we  een  specifieke  combinatie  van  tekstvormen terug,  waardoor 

wetenschappelijke  teksten  in  een  vereenvoudigde,  gefilterde  en  verhalende  vorm –  of 

gepopulariseerd  –  aan  het  lezerspubliek  worden  aangeboden. Door  citaten  van  de 

onderzoeker/specialist te gebruiken, een interview van de onderzoeker af te nemen, een foto 

van het onderzoeksteam toe te voegen, enz., wordt de persoon achter het onderzoek naar voor 

gehaald. De onderzoekers worden niet alleen om de resultaten, maar ook om hun persoonlijke 

mening gevraagd. 

De persoon van de onderzoeker en zijn persoonlijke mening komt bijvoorbeeld duidelijk aan bod  

in Klasse 179 (2007, p.9): “Bennett geeft graag een pluim aan de Vlaamse kleuteronderwijzers”.  

Of  in  Klasse  190 (2008,  p.12):  “Voor  mij  moet  onderwijs  elk  individu zich maximaal  laten  

ontplooien  en  hem  wapenen  met  een  minimum  aan  bagage:  een  getuigschrift  secundair  

onderwijs. (…) Dat vind ik één van de ergste kwalen van ons onderwijs. (…) Dat hoeft voor mij  

niet aan de top van de universiteit te gebeuren, maar ik wil toch graag iedereen de horde van het  

hoger secundair onderwijs zien nemen”. 

De onderzoekssamenvatting krijgt een expliciet narratief karakter door de verhalende manier 

van schrijven en door de concrete (soms provocerende) vragen die Klasse in interviews aan de 

onderzoekers stelt. 

Een voorbeeld van dergelijke provocerende vragen aan onderzoekers vinden we in Klasse 13  

(1991, p.10): “Moet dat nu echt: ouderparticipatie?” 

Of in Klasse 142 (2004, p.10): “Als we aan verschillen tussen scholen en leerlingen denken,  

komen we snel uit bij jongens versus meisjes, grote versus kleine scholen, bij het schoolbeleid en 

de verschillende netten, bij scholen met veel allochtone of kansarme leerlingen versus scholen  
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met enkel leerlingen van hooggeschoolde ouders. Maar dat veegt u allemaal van tafel”. 

In het wetenschappelijk-populariserend genre wordt wel wetenschappelijk jargon gebruikt door 

de onderzoekers, maar dit  wordt daarna meestal  ‘vertaald’ in meer eenvoudige woorden en 

zinnen. Ook andere moeilijkere woorden worden in eenvoudigere taal uitgelegd. 

Dit zien we duidelijk in Klasse 112 (2001, p.4): “Misschien hadden ze geen realistische kijk op 

de vereiste competenties’, verklaart de coördinator. Met andere woorden: misschien kenden ze  

hun interesses en de werkelijke inhoud van de studierichtingen en loopbanen te weinig”. 

Of in Klasse 142 (2004, p.46): “Bottom up betekent dat je ook je hogere kennis inzet om de  

klankvoorstelling van het woord op te bouwen via lettercombinaties”. 

Toch is deze vereenvoudiging niet altijd het geval: soms blijft de vertaling ook achterwege en 

blijft de oorspronkelijke wetenschappelijke taal op zich behouden, zonder verdere uitleg. 

In  Klasse  15  (1991,  p.12)  lezen  we  bijvoorbeeld:  “Met  een  regressie-analyse  kunnen  de  

onderzoekers de invloed nagaan van elk kenmerk afzonderlijk”. 

Zo  ook  in  Klasse  112  (2001,  p.9):  “De  onderzoekers  spreken  van  leerbemiddelaars-

trajectbegeleiders  die  in  lokale  leerwinkels  de  hun  leven  lang  lerenden  bijstaan  in  hun  

leerloopbaankeuzes”.

Naast deze technieken in de tekst zelf, wordt er ook gebruik gemaakt van visuele tekstvormen 

om de  onderzoeksresultaten  voor  te  stellen,  zoals  tabellen,  grafieken  of  een  schematische 

weergave van de resultaten (bijvoorbeeld Klasse 4, 1990, p.21; Klasse 11, 1991, p.5; Klasse 31, 

1993, p.6; Klasse 112, 2001, p.10-11; Klasse 129, 2002, p.8). Om de lezer er toe te brengen de 

artikels over onderzoek ook effectief te lezen worden er ‘teasers’ gebruikt, zoals de verwijzing 

naar een televisieprogramma of bekend liedje, enkele uitdagende vragen in de inleiding, of een 

opvallend gekleurde cirkel met “nieuw onderzoek” of “onderzoek van de maand” (bijvoorbeeld 

in Klasse 142, 2004).

Voorbeelden vinden we in Klasse 20 (1992, p.25): “Als een leraar het niet meer ziet zitten, zingt  

hij vaak hetzelfde liedje. Toch zit er meer in dat liedje dan u denkt”. 

Of nog: “Het beroepsonderwijs is een synoniem geworden voor tucht- en gedragsproblemen met  

ongemotiveerde,  onhandelbare  leerlingen.  Of  is  dit  een  wild  indianenverhaal?”  (Klasse  20,  

1991, p.10). 

Onderzoeksresultaten worden actief betrokken bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo wordt 

wetenschappelijke literatuur omgezet in concrete tips voor de school of leraar (zie Klasse 11, 

1991, p.25; Klasse 15, 1991, p.15; Klasse 30, 1992, p.10; Klasse 142, 2004, p.39; Klasse 179, 

2007, p.49), in een zelftest voor de leerkracht (bv. Klasse 2, 1990, p.7; Klasse 24, 1992, p.26; 

Klasse  142,  2004,  p.35)  of  in  stellingen  om  te  beoordelen  (bv.  Klasse  179,  2007,  p.46). 

Onderzoeksresultaten worden getoetst  aan of aangevuld met ervaringen van leerkrachten of 
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leerlingen   uit  de  praktijk  (  bv.  Klasse  15,  1991,  p.14;  Klasse  97,  1999,  p.4).  Er  wordt 

bijvoorbeeld  expliciet  aan  de  onderzoekers  gevraagd:  “wat  kan  een  leerkracht  met  uw 

onderzoeksgegevens  doen?”  (Klasse  142,  2004,  p.11).  Onderzoek  moet  dus  vooral 

praktijkgericht en nuttig of relevant voor de concrete onderwijspraktijk zijn. 

Maar  ook  het  belang  en  de  waarde  van  wetenschappelijk  onderzoek  op  zich  wordt 

beklemtoond. De legitimatie voor de onderzoeksresultaten gebeurt dan aan de hand van meer 

wetenschappelijke  criteria,  zoals  de  vergelijking  met  buitenlands  onderzoek  (bv.  Klasse  2, 

1990, p.5; Klasse 13, 1991, p.11; Klasse 15, 1991, p.12), het beklemtonen van de omvang van 

het  onderzoek  (Klasse  11,  1991,  p.24;  Klasse  97,  1999,  p.6),  of  dat  de  effecten 

wetenschappelijk  bewezen  zijn  (Klasse  190,  2008,  p.6).  Een  enkele  keer  wordt  er 

wetenschappelijke kritiek geleverd op de kwaliteit  van andere onderzoeken (bv.  Klasse 27, 

1992, p.28) of wordt toegegeven dat “er geen overtuigend verband” gevonden werd (Klasse 

150, p.35). 

Een  laatste  aspect  van  dit  genre  zijn  de  beleids-  en  praktijkkritiek,  of  juist  advies,  die 

gegeven worden. Onderzoekers maken er geen probleem van om tekorten en problemen in de 

onderwijspraktijk aan de kaak te stellen. Het wordt ook duidelijk aangegeven wanneer men 

vindt dat het beleid beter andere beslissingen en maatregelen zou nemen.

Praktijkkritiek zien we bijvoorbeeld in Klasse 112 (2001, p.5): “En hoe helpen ze de leerling zijn  

eigen loopbaan plannen en sturen? Dat moet elke dag gebeuren en van in de kleuterklas, zeggen  

de specialisten”.

 Of  in  Klasse  129  (2002,  p.13):  “Zelfs  tal  van  leraren  in  grote  ASO-scholen  demotiveren 

leerlingen met negatieve praat over technisch en beroepsonderwijs: ‘Als je het hier niet goed  

meer doet, vlieg je naar technisch’”. 

In  Klasse  13  (1991,  p.10)  vinden  we  dan  weer  een  voorbeeld  van  beleidskritiek  door  

onderzoekers: “De concrete aanleiding moeten we zeker niet zoeken in een plotse democratische  

bevlogenheid van de overheid”. 

Zo ook in Klasse 129 (2002, p.13): “De minister denkt aan vier leeftijdsgroepen van leerlingen  

(…) Of dat in de praktijk haalbaar is? Misschien moeten we veeleer in het secundair weer naar  

een cyclus van drie jaar”.

 En in Klasse 112 (2001, p.13): “Ook ik vraag me af of we dat geld niet beter gebruiken om  

bijvoorbeeld preventief de mislukkingsproblematiek ten gronde aan te pakken”. 

Als  we  focussen  op  de  tekstacties uit  de  tekstanalyse,  dan  bieden  de  wetenschappelijk-

populariserende  artikels  enerzijds  achtergrondinformatie  die  de  praktijk  beter  begrijpbaar 

maakt (bv. psychologisch, didactisch, …). Er komen regelmatig verschillende argumenten pro 
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en contra (of verschillende deskundigen) naast elkaar aan bod (bv. Klasse 97, 1999), waardoor 

verschillende  opinies  gelijkwaardig  naast  elkaar  geplaatst  worden.  Anderzijds  lijken  deze 

artikels  de  lezer  er  ook van  te  willen  overtuigen  dat  wetenschappelijk  onderzoek  voor  de 

praktijk nut heeft en dat de resultaten best serieus genomen kunnen worden (bv. “Onderzoek 

heeft  uitgewezen  dat...”,  Klasse  136,  2003,  p.7;  “het  staat  nu  wetenschappelijk  vast 

dat...”,Klasse  142,  2004,  p.8).  De vertaling  naar  praktische  consequenties  en  tips  voor  de 

praktijk  zet  de  leerkrachten  er  dan  weer  toe  aan  om de  onderzoeksresultaten  ook  echt  te 

gebruiken  en  toe  te  passen.  Het  wetenschappelijk-populariserend  genre  kan  dus  zowel 

informerend, opiniërend, overtuigend en/of activerend werken.

De  belangrijkste  kenmerken  binnen  het  wetenschappelijk-populariserend  genre  kunnen  we 

zowel in de oudere als in de recentere nummers van Klasse vaststellen. Wel merken we op dat 

elk kenmerk van de tekstvormen in de recentere nummers nog sterker naar voor lijkt te komen 

dan in de oudere nummers. Dit betekent dat de wetenschappelijk-populariserende artikels in de 

recentere  nummers  van  Klasse  sterker  de  persoon van  de  onderzoeker  benadrukken,  meer 

ingaan op de eigen mening, meer narratief geschreven zijn, nog sterker de vertaalslag naar de 

praktijk maken, enz. We kunnen dus zeggen dat het wetenschappelijk-populariserend genre in 

de  recentere  nummers  van  Klasse  geradicaliseerd  wordt  en  het  wetenschappelijk 

onderwijsonderzoek nog sterker gepopulariseerd wordt dan in de oudere nummers. Dit heeft 

ook  effect  op  de  teksthandelingen:  in  de  recentere  nummrs  zullen  de  wetenschappelijk-

populariserende artikels sterker opiniërend, sterker overtuigend en sterker activerend werken.

3.2. Zelfevaluatie-genre

Met het zelfevaluatie-genre duiden we die artikels aan die als doel lijken te hebben om zowel 

de  leerkrachten  als  de overheid  aan te  zetten tot  een  kritische  reflectie  over hun eigen 

praktijken.  Goede  praktijken  worden  in  de  bloemetjes  gezet,  slechte  praktijken  worden 

kritisch aan de kaak gesteld. Over het algemeen komen er meer positieve praktijkvoorbeelden 

voor dan negatieve. Soms komen er enkel positieve punten aan bod (bv. Klasse 35, 1993, p.17; 

Klasse 190, 2008, p.35), maar vaker worden bij goede praktijkvoorbeelden zowel successen als 

knelpunten of moeilijkheden (“valkuilen”) vermeld (bijvoorbeeld Klasse 11, 1991, p.7; Klasse 

34, 1993, p.15; Klasse 150, 2004, p.36; Klasse 179, 2007, p.54). De meeste van deze artikels 

zijn in eenvoudige taal geschreven, hoewel er ook regelmatig praktijkjargon in aan bod komt 

(bijvoorbeeld Klasse 4, 1990, p.15; Klasse 20, 1991, p.15; Klasse 142, 2004, p.35). 
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In Klasse 38 (1993, p.9) staat bijvoorbeeld: “ Hoe professioneel bent u? Op 21 punten kunt u 

nagaan of u en uw school zich ‘beperkt’ of ‘breed’ professioneel kunnen noemen”. 

En in Klasse 136 (2003, p.12) lezen we: “Maar hoewel ze toonbeelden zijn van goed gedrag en  

discipline, gaan ze niet zo graag naar school. Voelen ze zich wel goed? Test dat bij uzelf en uw 

leerlingen met tien vragen”. 

Op  het  vlak  van  de  tekstvormen kunnen  we  twee  grote  groepen  artikels  onderscheiden. 

Enerzijds zijn er de artikels die expliciet de lezer tot reflectie en optimalisatie van hun praktijk 

willen  aanzetten  onder  de  vorm  van  zelftests  en  lijstjes  met  praktische  tips  (vaak  in  de 

bevelende wijs geschreven). De zelftests worden vooraf gegaan door expliciete aansporingen 

om over de eigen praktijk te reflecteren. 

Dit zien we bijvoorbeeld in Klasse 24 (1992, p.26): “De kwaliteit van een leerkracht wordt voor  

een groot deel bepaald door zijn leiderschapsstijl. Recent onderzoek in Nederland onderscheidt  

daarin zes types. In welk type herkent u uzelf en uw collega’s?” 

Een ander voorbeeld zien we in Klasse 150 (2004, p.34): “Beoordeel de volgende uitspraken  

eerlijk voor jezelf. Omcirkel telkens A (=heel toepasselijk) of B (=weinig toepasselijk)”. 

In  Klasse  97 (1999,  p,35)  lezen we:  “Allemaal  met  dezelfde  boodschap:  Roker,  zo zie  je  er  

vanbinnen uit. Wat doet uw school tegen deze oprukkende kanker onder de jongeren?” 

En in Klasse 150 (2004, p.31): “Vertrek jij ‘s morgens opgewekt naar school om samen met je  

leerlingen  de  dag  enthousiast  door  te  brengen?  Of  sleep  je  je  uit  bed  en  hoop  je  dat  die  

ellendelingen het vandaag niet al te bont maken?”

De  praktische  tips  gaan  over  allerlei  onderwijsmateries,  zoals  het  beoordelen  van  een 

vormingsaanbod (Klasse 24, 1992, p.17), criteria om leerlingen beter te observeren (Klasse 30, 

1992, p.6-7), om probleemgedrag in de hand te houden (Klasse 20, 1991, p.6) of om beter aan 

speciale noden van leerlingen tegemoet te komen (Klasse 190, 2008, p.28). 

In Klasse 2 (1990, p.10) staat er bijvoorbeeld: “Doe niets wat een leerling niet even goed zelf  

kan. Neem niet te veel werk mee naar huis. Moet u echt álles zelf nakijken? Lees alles wat u  

ontvangt maar één keer en reageer er zo nodig onmiddellijk op”. 

En in Klasse 150 (2004, p.34): “Maak tijd voor persoonlijke feedback, schriftelijk of mondeling.  

(…) Vergelijk de resultaten van leerlingen met hun vorige resultaten, niet met die van andere 

leerlingen. (…) Wissel toetsen voor punten af met toetsen die niet op punten staan”.

Anderzijds zijn er binnen dit genre veel artikels die getuigen over de zelfevaluatie en reflectie 

van leerkrachten en die eerder impliciet de lezer aan het denken zetten. De meest gebruikte 

tekstvormen hier zijn interviews (Klasse 11, 1991, p.8; Klasse 150, 2004, p.40-41, Klasse 190, 

2008, p.37),  dagboekfragmenten (bv.  Klasse 13,  1991, p.35),  of  het beschrijven van goede 

praktijkvoorbeelden of persoonlijke (vaak emotionele) ervaringsverhalen. 
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In Klasse 2 (1990,  p.8)  lezen we bijvoorbeeld: “Ik kon niet  meer slapen.  Eten kreeg ik nog  

nauwelijks naar binnen. En ik voelde me doodmoe. Ik dacht echt dat ik gek aan het worden was.  

De school werd een nachtmerrie. Mijn gezin interesseerde me niet meer. Niets interesseerde me  

eigenlijk nog. Dat werd zo erg dat ik dood wilde zijn”. 

En in Klasse 142 (2004, p.44): “Net voor ik opnieuw begon had ik mij een gsm aangeschaft. Die  

had ik altijd bij me voor het geval er nieuws was. Dan was ik toch bereikbaar. Die gsm was mijn  

troost. Ik denk dat ik anders niet had kunnen gaan werken”. 

In deze artikels worden ervaringsdeskundigen uit de praktijk dus aan de hand van stimulerende 

of zelfs provocerende vragen, aangespoord om hun concrete onderwijspraktijk toe te lichten en 

om over hun persoonlijke ervaringen in het onderwijs te reflecteren. 

Dit vinden we bijvoorbeeld in Klasse 190 (2008, p. 20): “Waar haal je je inspiratie voor een  

boeiende les? (…) Wanneer is een les voor jou geslaagd?” 

Of in Klasse 188 (2008, p.22): “Wat zal dit schooljaar anders zijn? (…) Gaf je jezelf graag bloot  

voor de camera?” 

En ook in  Klasse  4 (1990,  p.15):  “Moeten die  zich echt  al  aan een scherm vergapen? (…)  

Kunnen die kleuters zomaar een computer bedienen? (…) Wat zijn volgens u de voordelen van de  

computer in de kleuterklas?” 

Ook  de  gepubliceerde  lezersbrieven  kunnen  de  overheid  en  de  onderwijspraktijk  aan  het 

denken  zetten.  Dit  zijn  zowel  lezersbrieven  van  practici  en  ouders  over  het  (slecht  )

functioneren van de overheid (bv. Klasse 13, 1991, p.28; Klasse 17, 1991, p.28; Klasse 150, 

2004,  p.46),  van  (onderwijs)deskundigen  die  bepaalde  praktijken  aanklagen  (bv.  Klasse  4, 

1990, p.26-27; Klasse 97, 1999, p.44; Klasse 190, 2008, p.31), of van leerkrachten, ouders of 

leerlingen die zich uitspreken over (wan)praktijken op hun eigen school (bv. Klasse 15, 1991, 

p.28; Klasse 179, 2007, p.56). 

Met betrekking tot de teksthandelingen lijken deze artikels verschillende functies te hebben 

naar de lezer toe. Enerzijds wordt er geïnformeerd over hoe het er bij anderen in de praktijk aan 

toe gaat. Maar anderzijds werken deze artikels ook sensibiliserend voor bepaalde gevoelige 

problematieken (bv. mobbing, welbevinden, leerproblemen, ...), opiniërend door verschillende 

pro- en contra-argumenten mee te geven, of willen ze de lezer overtuigen dat een bepaalde 

werkvorm wel degelijk ‘werkt’ of ‘dat het zo niet verder kan’. Deze artikels zijn dus tegelijk 

informatief, sensibiliserend, opiniërend en overtuigend.

Ook het zelfevaluatie-genre is in de recentere nummers meer gediversifieerd en ‘radicaler’ dan 

in de oudere nummers:  niet  enkel praktijktips en zelftests komen voor, maar ook heel wat 

goede praktijkvoorbeelden, onderwijsportretten en artikels waarin zelfreflectie centraal staat. 
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De verschillende kenmerken van het genre komen in de recentere nummers dus sterker terug 

dan in de oudere nummers.

3.3. Beleidsvertalend genre

In  het  beleidsvertalend  genre  wordt  neutrale  informatie  over  beleidsinitiatieven  of  – 

beslissingen meegegeven, zonder er een oordeel, motivering of argumentatie aan te koppelen. 

Ook de chronologie van bepaalde besluitvorming (Klasse 13, 1991, p.7; Klasse 24, 1992, p.7; 

Klasse  136,  2003,  p.4),  het  verloop  van  beleidsdiscussies  (bv.  Klasse  13,  1991,  p.22)  of 

procedures en planningen (Klasse 24, 1992, p.21-22; Klasse 34, 1993, p.8; Klasse 179, 2007, 

p.12)  komen  aan  bod.  De  werking  van  bepaalde  instellingen  of  organisatieniveaus  wordt 

toegelicht (bv. “wie zit in een LOP?”, Klasse 136, 2003, p.14) en organigrammen worden in 

detail gepubliceerd (bv. Klasse 13, 1991, p.8; Klasse 17, 1991, p.8; Klasse 24, 1992, p.8). 

In Klasse 142 (2004, p.5) vinden we bijvoorbeeld: “De functie van beleidsmedewerker bestaat  

nog  maar  sinds  1  september  2003.  Beleidsmedewerkers  maken  deel  uit  van  een  nieuwe  

personeelscategorie. Die ontstond toen het departement Onderwijs extra middelen toekende in de  

vorm van puntenenveloppen aan de basisscholen”.

Op het vlak van de  teksthandelingen werkt het genre voornamelijk informerend, hoewel de 

lezer ook gestimuleerd en aangesproken wordt om moeite te doen om zich in de materie te 

verdiepen (activeren). 

Dit zien we in Klasse 34 (1993, p.10): “Een woord dat u zonder twijfel in de toekomst vaker dan 

u lief is zult tegenkomen is 'basisvorming'. Daar kunnen ze in Nederland over meespreken. Weet  

u wat het betekent?”.

Als  tekstvormen worden ‘vraag-en-antwoord’ (bv. Klasse 30, 1992, p.29; Klasse 150, 2004, 

p.14; Klasse 190, 2007, p.28), samenvattende schema’s van resultaten van een beleidsrapport 

(bv. Klasse 4, 1990, p.4; Klasse 190, 2007, p.33), of tabellen en grafieken gebruikt (bv. Klasse 

97,  1999,  p.12;  Klasse  190,  2007,  p.7).  Krachtlijnen  uit  beleidsvoorstellen  of  nieuwe 

bevoegdheden uit decreten worden overzichtelijk en schematisch samengevat (bv. Klasse 13, 

1991,  p.9;  Klasse 24,  1992,  p.9;  Klasse  34,  1993,  p.21;  Klasse  179,  2007,  p.11).  Meestal 

worden  de  resultaten  of  beleidsinitiatieven  toegepast  op  of  vertaald  naar  de  concrete 

onderwijspraktijk. 

In Klasse 129 (2002, p.35) wordt een procedure heel concreet gemaakt: “Anne in ons voorbeeld  

was drie schooldagen ziek en geeft een briefje van haar ouders af (Code Z, van ziek.)”. 
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Toch blijft het taalgebruik en de manier van schrijven in dit genre eerder formeel met veel 

beleidsjargon. We zien vaak de combinatie met het beleidsjuridisch vertoog, hoewel dit niet 

altijd het geval is en het beleidsvertalend genre dus ruimer moet opgevat worden dan enkel 

juridisch.

In Klasse 38 staat bijvoorbeeld (1993, p.28): “Ook de Raad van State stelde in 1988 al dat  

alleen van de onderwijzers die Frans geven een grondige kennis van die taal wordt geëist. Dat  

alle onderwijzers in het bezit zouden moeten zijn van zo’n bewijs is een onjuiste interpretering 

van artikel 14. Wel veralgemenen de scholen deze voorwaarde uit gemak”. 

En in Klasse 112 (2001, p.11) lezen we: “Op school ligt een rondzendbrief die alle voorwaarden 

en mogelijkheden opsomt. Daarin staat niet dat elke leerkracht zomaar een gratis abonnement  

krijgt. Wél dat de werkgever de bedoelde reiskostenvergoeding te laste neemt”. 

Wanneer  we de oudere en de recentere  nummers  vergelijken,  zien we dat  er  in  de oudere 

nummers  minder  ‘vertaald’ wordt  en  in  de  recentere  nummers  juist  meer.  In  de  oudere 

nummers worden er ook veel procedures en maatregelen uitgelegd, maar het taalgebruik blijft 

meer formeel dan in de recentere nummers. We zouden dus kunnen stellen dat in de oudere 

nummers  meer  wordt  verwacht  dat  de  lezers  met  weinig  hulp  de  juridische  beleidstaal 

begrijpen, terwijl er in de recentere nummers meer aandacht wordt besteed aan de vertaalslag 

naar het alledaagse taalgebruik of de praktijktaal. 

3.4. Beleidslegitimerend en –kritisch genre

In  het  beleidslegitimerend  genre  worden  beleidsinterventies  en  -beslissingen altijd 

verantwoord of bekritiseerd, met als  teksthandelingen overtuigen, sensibiliseren en activeren. 

Dit genre werkt dus niet enkel informatief, maar overtuigt de leerkrachten ook van de goede of 

slechte gevolgen van beleidsinitiatieven. We zien verschillende soorten autoriteitsargumenten 

ten voordele of ten nadele van de beleidsvoorstellen of –maatregelen verschijnen. Dit kunnen 

wetenschappelijke resultaten zijn (bv. Klasse 34, 1993, p.11; Klasse 97, 1999, p.8; Klasse 150, 

2004, p.6), politieke argumenten (bv. Klasse 13, 1991, p.19; Klasse 129, 2002, p.5), financiële 

argumenten  (bv.  Klasse  13,  1991,  p.22;  Klasse  27,  1992,  p.20;  Klasse  31,  1993,  p.21), 

internationale  vergelijkingen  en  reglementeringen  (Klasse  4,  1990,  p.24;  Klasse  31,  1993, 

p.20), het belang van de leerlingen of de maatschappij (Klasse 27, 1992, p.13; Klasse 34, 1993, 

p.8; Klasse 129, 2002, p.35), solidariteitsargumenten, enz. 

Een  voorbeeld  van  hoe  internationale  vergelijkingen  ter  legitimatie  van  beleidsmaatregelen  

worden gebruikt, vinden we in Klasse 129 (2002, p.46): “Een OESO-studie stelt dat Vlaamse  

jongeren vrij slecht scoren voor vaardigheden als zelfstandig kritisch leren denken, reflecteren en 
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dialogeren”. 

In  Klasse  13  (1991,  p.29)  lezen  we  een  solidariteitsargument  voor  een  bepaalde  

beleidsinterventie: “Want wat weegt er zwaarder: misschien wat moeite doen om het stapeltje  

maaltijdcheques  besteed  te  krijgen,  of  4000  jonge  collega’s  die  naar  de  stempelcontrole  

moeten?”. 

Dit zien we ook in Klasse 150 (2004, p.4): “Ik vind het logisch dat we gedurende één jaar geen  

rekening  zullen  houden  met  deze  tijdelijke  stijging  bij  het  berekenen  van  het  totale  aantal  

leerlingen. (…) Creëren we duurzame jobs door leerkrachten aan te werven bij  een tijdelijke  

stijging van het leerlingenaantal?”.

Beleidslegitimatie gebeurt niet enkel door medewerkers van de overheid en politici, maar ook 

door andere personen zoals leerkrachten, externe (onderwijs)specialisten of Klasse zelf. 

In Klasse 31 (1993, p.14) lezen we: “Uit de verschillende omzendbrieven kan worden besloten  

dat het beleid van meet af aan zag dat de aanstelling van een bekwame leerkracht als taakleraar  

een belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren van een taakklas. Doelbewust heeft  

men  het  ambt  altijd  willen  voorbehouden  aan  ervaren  en  bijgeschoolde  leerkrachten,  een 

keurgroep van dynamische medewerkers”. 

Ook in Klasse 190 (2008,  p.33) zien we hier een voorbeeld van: “Gelukkig laat  het  nieuwe  

decreet ruimte om de verhouding vrij te kiezen, zodat ik genoeg begeleiders kan inzetten, die de 

bedrijven aanspreken”.

Beleidskritiek gebeurt,  zoals  verwacht kan worden,  wel voornamelijk  door personenen van 

buiten  het  overheidsbeleid,  zoals  onderzoekers,  leerkrachten  of  andere  externe 

onderwijsbetrokkenen.  Maar  ook  personen  vanuit  de  overheid  geven  soms  toe  dat 

beleidsmaatregelen als een tijdelijke noodoplossing gezien moeten worden en dat er nog veel 

aan verbeterd kan worden (bv. Klasse 13, 1991, p.28). 

Een  voorbeeld  vinden  we  in  Klasse  13  (1991,  p.10):  “Het  decreet  biedt  geen  inhoudelijke  

stimulans om aan het schoolbeleid te werken. Als het bij deze tekst blijft is het een maat voor  

niets en is het perfect mogelijk dat er één keer per jaar ergens wat mensen samenkomen die pro 

forma een proces-verbaal ondertekenen. Dat kan niet de bedoeling zijn”. 

En  in  Klasse  136  (2003,  p.6):  “Een  initiatief  zoals  het  uitrustingsfonds  voor  beroeps-  en  

technische scholen is een stap in de goede richting, maar volstaat niet”. 

In het beleidslegitimerend en –kritisch genre worden grotendeels dezelfde tekstvormen gebruikt 

als  in  het  beleidsvertalend  genre,  zoals  vraag-en-antwoord,  samenvattingen,  schematische 

voorstellingen of het vertalen van de informatie naar de praktijk. De eigenheid van dit genre 

wordt echter bepaald door twee specifieke teksttechnieken. Enerzijds worden politici en andere 

beleidsmedewerkers in dit genre persoonlijk in beeld gebracht aan de hand van interviews, 

citaten en foto’s (bv. Klasse 27, 1992, p.6; Klasse 97, 1999, p.36-37; Klasse 150, 2004, p.13). 
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Anderzijds worden de eventuele consequenties voor de onderwijspraktijk extra beklemtoond. 

De  beleidslegitimerende  artikels  willen  de  onderwijspraktijk  vooral  geruststellen  over  de 

gevolgen voor hun dagelijks handelen, door reeds op voorhand mogelijke klachten en zorgen 

ter sprake te brengen en te weerleggen. 

Een voorbeeld van de geruststelling van het onderwijsveld lezen we in Klasse 34 (1993, p.8):  

“Zo’n vaart zal het niet lopen. Inhoudelijk gaat dat allemaal nog vrij vertrouwd voorkomen hoor.  

Maar er komen uiteraard nieuwe leerplannen en nieuwe schoolboeken.  De leraar moet  niets  

weggooien.  Hij  zal  vooral  moeten  herknippen,  herplakken,  herordenen  en  veel  vertrouwde  

gegevens in een nieuwe context plaatsen”. 

En ook in Klasse 136 (2003, p.44): “Verdwijnt de dorpsschool? Komen er mastodontscholen  

voor in de plaats? Twee keer nee is het antwoord”. 

De  beleidskritische  artikels  beklemtonen  juist  de  verwachte  (negatieve)  impact  van 

beleidsinitiatieven op de dagelijkse onderwijspraktijk en wordt de omvang van de effecten op 

de praktijk in de verf gezet.

Dit  zien we bijvoorbeeld in Klasse 97 (1999, p.46): “Welke school haalt  dit  nog,  of  wil  een  

schoolbibliothecaris ‘kopen’ die via het nieuwe puntensysteem zwaarder weegt dan een klerk-

typist?”. 

En in Klasse 136 (2003, p.46): “Het bereiken van alle vakoverschrijdende eindtermen in alle  

vakken en in het hele schoolgebeuren is echter utopisch en een niet te realiseren project moeten  

uitwerken is zeer demotiverend”. 

Een opmerkelijk verschil in het beleidslegitimerend en –kritisch genre tussen de oudere en de 

recentere nummers, is dat er binnen de oudere nummers in de artikels regelmatig plaats is voor 

beleidskritiek, terwijl in de recentere nummers voornamelijk de beleidslegitimatie (ook door 

andere actoren dan de overheid zelf) centraal staat. Dit gebeurt soms zelfs in een aparte bijlage 

rond een bepaald beleidsonderwerp (bv. Klasse 129, 190). In de recentere nummers lijkt er 

enkel nog plaats te zijn voor beleidskritiek binnen de lezersbrieven. 

3.5. Promotioneel-activerend genre

Het  promotioneel-activerend  genre  komt  op  verschillende  plaatsen  terug:  enerzijds  in  een 

duidelijke aparte rubriek, anderzijds verwerkt in of op het einde van andere artikels. 

Reeds  in  de  eerste  nummers  van  Klasse  vinden  we  een  rubriek  terug  met  diverse 

activiteiten,  lezingen,  cursussen,  organisaties,  enz  (‘Idee’,  ‘Zeker  doen’).  Dit  zijn  korte 

aankondigingen met een  promotioneel en een informerend deel (datum, plaats, prijs, enz.). 
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Het promotioneel  deel  wordt  gekenmerkt  door  het  gebruik van allerlei  teasers,  activerende 

uitroepen en superlatieven in de beschrijvingen van de activiteiten/organisaties. 

In Klasse 35 (1993, p.30) lezen we: “Snel, snel, snel, nog even genieten van het architecturale  

genie van Philippe Starck, de beroemde en beruchte Franse designer”. 

In Klasse 129 (2002. p.17) staat het als volgt: “Een kritisch, schokkend en soms humoristisch 

docudrama dat jongeren en hun leerkrachten van het secundair onderwijs stof tot nadenken zal  

geven”. 

In Klasse 136 (2003, p.31) wordt de lezer zo gewezen op de buitenkans van een aanbod: “Maar 

hou het stil: hoe minder volk deze droomplek kent, hoe mooier ze blijft”. 

En in Klasse 183 (2008, p.19) lezen we: “De cosy plattelandsstijl van driesterrenhotel Manoir de  

Beaulieu  combineert  warme kleuren met  flatscreentelevisie  en  internettoegang” (Klasse  183,  

2008, p.19).

Bovendien heeft dit promotioneel taalgebruik niet enkel betrekking op externe activiteiten of 

organisaties, maar ook op Klasse zelf. 

In  Klasse  2  (1990,  p.31)  staat  het  zo:  “Nu krijgt  U Klasse,  Maandblad  voor  Onderwijs  in 

Vlaanderen, een nieuw magazine. Fris naar vorm en inhoud (…) Klasse… uw persoonlijke gids  

voor actief onderwijs in Vlaanderen”. 

En  in  Klasse  112  (2001,  p.3):  “Een  mens  wordt  er  niet  goed  van:  10  bladzijden  creatieve  

ideeën”. 

In andere (inhoudelijke) artikels komen echter ook vaak promotioneel-activerende elementen 

terug.  Door  aan  de  inhoud  onmiddellijk  een  professionaliserend  aanbod  te  koppelen  (bv. 

vormingen of literatuur op het vlak van ICT, leerproblemen, cultuur, …) worden deze artikels 

sterker  gericht  op  de  onderwijspraktijk.  Deze  artikels  bevatten  ook  een  aanbod  naar  de 

leerkrachten toe, maar zijn over het algemeen iets minder commercieel geïnspireerd en willen 

eerder een overzicht geven van ‘wat er allemaal bestaat’. Dit zijn bijvoorbeeld de buitenlandse 

nascholingen gesubsidieerd door de overheid (oa. in Klasse 13, 1991, p.21; Klasse 24, 1992, 

p.23; Klasse 34, 1993, p.19), of de lectuurrubriek ‘in het vizier’ aansluitend bij een thematisch 

dossier (oa. in Klasse 4, 1990, p.13; Klasse 15, 1991, p.15; Klasse 24, 1992, p.15; Klasse 35, 

1993, p.13). 

Bij  een artikel  over studiekeuzebegeleiding in Klasse 112 (2001,  p.7)  wordt  bijvoorbeeld het  

volgende toegevoegd: “Ga met  uw leerlingen naar de SID-in (Studie-informatiedagen in uw 

provincie georganiseerd door de CLB's en het departement Onderwijs in januari-februari) of een  

commercieel evenement als Oriënta (Brussel, november)”. 

Of in Klasse 179 (2007, p.46) bij een artikel over de 'schoonheidsreflex': “VAGA ondersteunt en  

informeert ouders en kinderen met een aangeboren gelaatsafwijking. Kijk op [website] voor het  
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boekje 'de droom van Kaat'”. 

Het promotioneel-activerend genre werkt dus niet enkel informerend naar de leerkrachten toe, 

maar probeert  hen ook te  overtuigen om hun achtergrond te verrijken,  hiervoor stappen te 

ondernemen  en  vanuit  hun  eigen  behoeften  een  keuze  te  maken  uit  het  aanbod.  De 

teksthandelingen van dit genre zijn dan informeren, activeren en aanbevelen/promoten.

In de recentere nummers wordt het promotioneel-activerend genre niet enkel sterker geclusterd 

in de rubriek 'Idee/Zeker doen' terwijl het in de oudere nummers nog meer verspreid doorheen 

een  nummer  voorkwam.  Ook  inhoudelijk  zien  we  de  aandacht  verschuiven  van  louter 

professionele aanbiedingen (navorming, literatuur, ...) naar activiteiten en initiatieven die meer 

in de commerciële of 'wellness'-sector thuishoren (bv. gezinsvakanties voor de leerkrachten, 

kortingen  op  vrijetijdsbesteding,  ...).  Wanneer  dit  genre  in  de  recentere  nummers  toch 

voorkomt  buiten  de  rubriek  'Zeker  doen',  betreft  het  meestal  promotie  voor  publicaties  en 

initiatieven van Klasse zelf. Bovendien is de rubriek gedurende de jaren sterk uitgebreid van 

een viertal pagina’s in de eerste nummers tot tientallen pagina’s in de meer recente nummers. 

In de meer recente nummers stellen we ook vast dat het taalgebruik nog meer op promotie is 

gericht dan in de oudere nummers. Kortom, ook wat betreft het promotioneel-activerend genre 

zien we een radicalisering in de recentere nummers van Klasse, waarbij het taalgebruik meer 

promotioneel en activerend wordt en het aanbod uitgebreider en meer naar het privéleven van 

de leerkracht gericht.

3.6. Maatschappelijk-sensibiliserend genre

In  dit  genre  wordt  expliciet  ingespeeld  op  de  gevoeligheid  en  het  engagement  van 

leerkrachten  en  scholen  voor  specifieke  maatschappelijke  problematieken.  De 

teksthandelingen zijn sensibiliseren en activeren; dit genre werkt erg responsabiliserend. Door 

het  gebruik van tekstvormen als  ervaringsverhalen en dagboekfragmenten worden wereldse 

problematieken zoals kansarmoede, ontwikkelingssamenwerking, milieu, gezondheid, geweld 

of discriminatie aangebracht. 

In Klasse 30 (1992, p.17) vinden we een voorbeeld terug rond de Holocaust: “In honderden  

scholen vertelde ze het gruwelijk verhaal van haar oorlogsjaren in Auschwitz. Het boek KZ A  

5148 is een appél aan de jeugd: nooit meer fascisme! Voor leerkrachten is het een aansporing tot  

bezinning over vrij denken. (…) Mijn onderwijs kreeg een diepere dimensie toen ik deelnam aan  

een studiereis van de Auschwitzstichting naar het vernietigingskamp van Auschwitz. Dit zou me  

nooit meer loslaten. (…) Niet alleen als leerkracht hebben we een bijzondere taak te vervullen.  
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Ook  het  pedagogisch  project  van  de  school  geeft  meer  dan ruimte  om iets  te  doen  aan de 

verrechtsing op de speelplaats”. 

In Klasse 129 (2002, p.41) gaat het over holebi-leerkrachten: “Mijn geaardheid was niet de  

reden, zei hij. Maar een andere, plausibele reden kon hij mij niet geven. Ik vroeg of hun vraag om 

mij als onderwijzer in dienst te nemen nog gold. Dat was niet het geval. Eerlijk duurt het langst,  

leerde ik in mijn christelijke opvoeding, maar welke katholiek schoolbestuur stelt een directeur  

aan die ervoor uitkomt dat hij homoseksueel is?”. 

En in Klasse 142 (2004, p.45) lezen we over kindermisbruik: “Op een dag zei een jongetje:  

‘Meester, die dingen gebeuren niet alleen met meisjes. Ook jongens worden misbruikt’”. 

In Klasse 150 (2004, p.46) wordt de lezer gesensibiliseerd rond de problematiek van armoede bij  

de ouders: “Ik had eens geen centen en het was sinterklaas. (…) Ik vond dit echt vervelend en  

pijnlijk want ik wilde toch mijn kinderen geven wat een ander kind ook krijgt. Maar het ging  

niet”. 

Niet  alleen  ervaringen  en  verhalen,  maar  ook meer  wetenschappelijk  geïnspireerde  cijfers, 

grafieken en tabellen moeten de leerkracht een beter zicht geven op maatschappelijke trends en 

problemen die een weerslag hebben op het onderwijs. 

Dit vinden we bijvoorbeeld in Klasse 30 (1992, p.23): “Door de poorten van de Vlaamse lagere  

en secundaire scholen stappen vandaag 15.000 kinderen uit écht arme gezinnen”. 

Of in Klasse 174 (2007, p.4): “13,5 % van de Belgische kinderen leeft in een huishouden waar  

iedereen werkloos is”. 

Daarnaast verschijnen er ook praktijkvoorbeelden van scholen die op een positieve manier iets 

aan deze problematieken doen (bv. Klasse 30, 1992, p.15; Klasse 35, 1993, p.15). 

Het  maatschappelijk-sensibiliserend  genre  maakt  de  lezers  meestal  zeer  expliciet,  maar 

soms  ook  eerder  impliciet,  warm om zich  voor  de  problematiek  in  te  zetten.  Scholen  en 

leerkrachten worden rechtstreeks aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Er worden dan sprekende titels of uitspraken gebruikt. 

In Klasse 24 (1992, p.21) lezen we omtrent jongeren die sterven in het verkeer: “Wie sneuvelt er  

deze week? Scholen kunnen niet blijven toekijken”. 

In Klasse 150 (2004, p.6) staat er: “Waar moet Shang Lie (7) haar huiswerk maken nu huis en  

school beschadigd zijn?”. 

En ook in Klasse 11 (1991, p.31) wordt de lezer actief  geresponsabiliseerd: “Het boek bevat  

honderden  dergelijke  getuigenissen  over  kinderen  in  grote  armoede,  die  er  op  rekenen  dat  

iedereen mee stappen zet om hen een nieuwe toekomst te geven. Iedereen, dus ook de school, de 

leerkrachten, de ouders en al wie met kinderen en jongeren begaan is”. 
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Binnen het maatschappelijk-sensibiliserend genre zijn er weinig verschillen merkbaar wanneer 

de oudere en de recentere nummers van Klasse vergeleken worden. Zowel in de oudere als de 

recentere  nummers  komen dezelfde  tekstvormen,  gelijkaardige  sprekende uitdrukkingen  en 

teksthandelingen voor.

3.7. Infotainment-genre

In elk nummer van Klasse worden enkele pagina’s voorzien voor korte berichtjes over  ‘fait-

divers’ rond het onderwijs, die uit de dagbladpers of wetenschappelijke tijdschriften worden 

overgenomen. We noemen deze berichtjes ‘infotainment’ omdat ze  tegelijk informerend en 

amusant zijn. Voorbeelden zijn een jongen met een IQ van 200 in de VS (Klasse 136, 2003, 

p.7), de schoolervaringen van de onderwijsminister (Klasse 4, 1990, p.22), gevangenisstraffen 

voor spiekende leerlingen en frauderende leerkrachten in Bangladesh (Klasse 20, 1991, p.23), 

de  nieuwe  huisstijl  van  de  Nederlandse  onderwijsinspectie  (Klasse  34,  1993,  p.22)  of 

historische anekdotes over het onderwijs. 

Een voorbeeld hiervan vinden we in Klasse 129 (2002, p.41): “Confrontaties met collegae die,  

gelet op hun gehuwde staat, ‘vleselijke’ betrekkingen hadden en eventueel in verwachting konden  

raken, werden met het oog op het opwekken van ‘ongezonde’ nieuwsgierigheid en ‘verborgen’  

lusten het best vermeden”. 

Een ander aspect van dit genre in de recentere nummers zijn de kruiswoordpuzzels waarmee 

men allerlei prijzen kan winnen (bv. boeken, citytrips, ...). Interessant is dat de inhoud van deze 

puzzels ook educatief is. De puzzelvragen motiveren de leerkrachten om hun historische en 

culturele kennis uit  te breiden (via Klasse of in de bredere (web)literatuur) (bv. Klasse 97, 

1999, p.32; Klasse 136, 2003, p.30; Klasse 150, 2004, p.33, of recent de fotospelen bv. Klasse 

190, 2008, p.58). 

De  meest  gebruikte  tekstvormen zijn  enerzijds  korte  samenvattingen  of  berichtjes  van 

andere bronnen overgenomen, eventueel aangevuld met citaten, en anderzijds technieken uit de 

puzzelwereld om tot verschillende soorten raadsels te komen. Hoewel het infotainment-genre 

maar een beperkte plaats inneemt in de totale inhoud van Klasse, kunnen we er toch een van de 

kernelementen van de orde van discours van Klasse in terugvinden: entertainment is nooit puur 

entertainment  maar  altijd  ook een leerkans.  Dit  genre werkt  dan ook tegelijk  informerend, 

sensibiliserend, activerend en entertainend. 

Wanneer we de oudere en de recentere nummers vergelijken, is het duidelijk dat de raadsels en 

puzzels enkel in de recentere nummers voorkomen. In de oudere nummers stonden er dan weer 
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meer historische ludieke anekdotes, terwijl in de recentere nummers meer algemeen educatieve 

(vaak internationale) weetjes uit de onderwijsactualiteit voorkomen.

3.8. Besluit 

Uitgaande van de tekstanalyse konden in Klasse zeven 'unieke' genres beschreven worden. 

Deze genres zijn volgens ons eigen aan het tijdschrift Klasse en maken het tijdschrift op het 

zicht herkenbaar. Alle genres kunnen zowel in de oudere als in de recentere nummers van 

Klasse teruggevonden worden, hoewel ook hier sommige genres meer eigen zijn aan de oudere 

of aan de recentere nummers of doorheen de tijd geëvolueerd zijn. Dit betekent meestal dat de 

verschillende aspecten van het genre nog sterker naar voor komen en dat het genre dus 

radicaliseert in de recentere nummers. Maar globaal gezien kunnen we stellen dat deze genres 

weergeven hoe er in het tijdschrift Klasse discursief gehandeld wordt. 
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4. De profielen van de personages in Klasse

Met het beschrijven van de profielen van de personages in Klasse beogen we het schetsen van 

een algemeen beeld van elk van de actoren in het onderwijs zoals ze uit Klasse naar voor 

komen. Het gaat dan om een bepaald, prototypisch beeld van ‘de’ leerkracht, ‘de’ overheid, 

Klasse,  ‘de’  ouder,  enzovoort.  Uit  deze  profielen  (het  ‘script’)  van  deze  verschillende 

personages wordt dan duidelijk hoe ze zich (moeten) gedragen en welke onderlinge relaties er 

tussen hen verondersteld worden. We volgen ook voor dit deel hetzelfde stramien als voor de 

vertogen  en  de  genres.  Eerst  beschrijven  we  de  kern  van  het  profiel,  dat  meestal  uit 

verschillende, soms tegenstrijdige, componenten bestaat. Daarna illustreren we het profiel met 

tekstfragmenten  uit  Klasse die  weergeven hoe  er  over  het  personage  gesproken wordt.  En 

vervolgens  gaan  we  in  op  eventuele  evoluties  binnen  het  profiel.  We  bespreken 

achtereenvolgens de personages van 'de overheid', 'de leerkracht', 'de ouder', 'de leerling', 'de 

(onderwijs)specialist', 'de belangengroepen', en het profiel van Klasse zelf.

4.1. De overheid

Het personage van ‘de overheid’ (of ‘het ministerie’, de centrale onderwijsoverheid) wordt in 

de  eerste  plaats  geprofileerd  als  een  menselijke,  begripvolle  en  probleemoplossende 

overheid,  die  graag  dicht  bij  de  onderwijspraktijk  en  de  samenleving  wil  staan.  Er  wordt 

benadrukt dat de overheid erg haar best doet om te luisteren naar de zorgen en problemen in de 

onderwijspraktijk, er rekening mee te houden en ze op te lossen.

Dit zien we bijvoorbeeld in Klasse 15 (1991, p.5): “Hoe zou u het onderwijsbeleid in Vlaanderen  

aanpakken? Wat is het verschil tussen de ronkende verklaringen en de dagelijkse praktijk? Waar  

wringt  het  schoentje?  Vragen  en  voorstellen  die  u  zelf  kunt  voorleggen  aan  de  

Gemeenschapsminister van Onderwijs (…). Daarvoor nodigt Klasse twintig trouwe lezers uit op 

een openhartig rondetafelgesprek in Brussel”. 

Ook  in  Klasse  179  (2007,  p.9)  mogen  lezers  “op  de  koffie  bij  de  minister”:  “De 

onderwijsminister heeft  zijn nieuwjaarsbrief  al klaar: de beleidsbrief voor volgend jaar. Tien  

lezers worden uitgenodigd voor een openhartig gesprek daarover met de minister”. 

En in Klasse 27 (1992, p.7): “Vanaf deze maand trek ik zeker elke week een halve dag uit om 

naar een of twee scholen te gaan.  Daar wil  ik  rustig de tijd nemen om te luisteren naar de  

directies, leerkrachten en leerlingen. Zo hou je contact met de basis”. 
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De overheid toont in Klasse ook een grote emotionele betrokkenheid bij het onderwijs. 

Dit  blijkt  bijvoorbeeld  uit  Klasse  2  (1990,  p.19):  “Wij  laten  elke  klacht  onmiddellijk  

onderzoeken. En u zal mij misschien niet geloven, maar van sommige gevallen kan ik zelf niet  

slapen. Jonge mensen die het geld broodnodig hebben en die eindeloos moeten wachten op het  

geld waar ze voor gewerkt hebben. Dat kan niet”. 

Of uit Klasse 97 (1999, p.36): “Ik ben met enorme verschillen tussen scholen geconfronteerd. En  

dan  trof  het  me  hoe  zwaar  de  uitdaging  is  in  scholen  met  de  allermoeilijkste  leerlingen:  

vierdewereldkinderen, achtergestelde allochtone leerlingen”.

De overheid wil op de hoogte zijn van wat er leeft en nauw contact houden met de betrokkenen 

uit  de  onderwijspraktijk.  Dit  betekent  ook  dat  de  overheid  het  onderwijsveld  probeert  te 

vrijwaren van al te grote maatschappelijke druk; de overheid wordt dus ook geprofileerd als de 

instantie die de druk en kritiek van buitenaf opvangt en eventueel kanaliseert. 

We lezen in Klasse 97 (1999, p.14): “De school is enerzijds geen ivoren toren, maar ze kan  

anderzijds op haar eentje geen afdoend antwoord geven op alle maatschappelijke problemen 

waarmee ze geconfronteerd wordt. Daarom dragen alle maatschappelijke geledingen terzake een 

gedeelde verantwoordelijkheid.  Samenwerken en samen praten is  de boodschap.  De regering  

neemt daartoe de nodige initiatieven, maar ziet er ook op toe dat men leerkrachten en scholen  

niet té veel overvraagt” (zie ook Klasse 27, p.8).

Een aspect van het profiel van de overheid dat hiermee samenhangt, is hoe de relatie met en de 

aansturing van het onderwijsveld wordt voorgesteld. Dit gebeurt enerzijds via een actief, 

stimulerend beleid waarbij de overheid het onderwijsveld ondersteunt, mogelijkheden schept 

en niet te veel maatregelen van bovenaf oplegt. 

In Klasse 11 (1991, p.4) vinden we hieromtrent: “Het Vlaams Ministerie van Onderwijs werkt  

ernstig aan een samenhangend beleid, niet alleen remediërend maar ook actief stimulerend”. 

Of in Klasse 13 (1991, p.23): “De netten mogen hun eigen pedagogisch project aanbieden. Maar  

de overheid moet de mogelijkheden scheppen om het educatief proces zo goed mogelijk te laten  

verlopen”. 

En in Klasse 27 (1992, p.11): “De overheid zet de bakens uit en reikt met de globale enveloppe-

financiering de middelen aan”.

Er wordt veel nadruk gelegd op de autonomie van het onderwijsveld en dat de overheid zich 

niet wil bemoeien met de praktische, dagelijkse werking31. 

Dit lezen we bijvoorbeeld in Klasse 27 (1992, p.10): “Ondanks de autonomie zal de centrale 

overheid toch altijd minimale doelstellingen moeten formuleren. Maar de scholen zullen moeten  

leren ontwaken naarmate het centrale gezag zich terugtrekt uit een aantal gebieden”. 

31 Dit staat dus los van de vraag of de overheid zich wel mag bemoeien met praktische zaken. Uit het discours blijkt enkel dat 
de overheid beweert dit niet te willen.
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In Klasse 150 (2004, p.4) staat het als volgt geschreven: “De belangrijkste beslissingen daarover 

nemen de scholen zelf. Moeten bijvoorbeeld richtingen met een beperkt aantal leerlingen blijven  

bestaan?”.

Wel is er een aanbod van professionaliseringsinitiatieven en praktijkgerichte adviezen van de 

overheid, dat via Klasse worden gecommuniceerd, zodat de scholen en leerkrachten hier zelf 

op in kunnen gaan. Daarnaast geeft de overheid informatie en subsidies voor experimenten en 

projecten, voor uitwisselingen, voor navorming van leerkrachten, enz. 

In  Klasse 15 (1991,  p.21)  staat  er:  “Daarom lanceren de ministers  van Volksgezondheid en  

Onderwijs een reeks van vijf lespakketten met concreet materiaal voor het secundair onderwijs”. 

En in Klasse 24 (1992, p.21) lezen we: “De ministers van onderwijs en verkeer suggereren twee  

‘wegen’ om de verkeersopvoeding in het secundair onderwijs te introduceren”. 

Anderzijds zal  de overheid het  zeker  niet  laten om kordaat  en streng sturend op te  treden 

wanneer dit  nodig is,  bijvoorbeeld door prioriteiten te bepalen,  termijnen vast  te leggen of 

kritiek op het functioneren van het onderwijsveld te geven. Hierdoor kunnen de belangen van 

de leerkrachten en de overheid wel eens botsen. 

In  Klasse  27  (1992,  p.11)  lezen  we:  “Gemeenschapsminister  (…)  selecteerde  een  aantal  

prioriteiten die voor het onderwijsbeleid een uitdaging zijn”. 

Een ander voorbeeld staat in Klasse 13 (1991, p.7): “Minister (…) heeft de betrokken partners  

nochtans verzocht om zelf verdere voorstellen te doen. Anders zal hij zelf een definitieve regeling  

voorleggen”. 

Bovendien  nemen  de  scholen  de  autonomie  die  ze  krijgen  (bv.  op  het  vlak  van  interne 

kwaliteitszorg) niet altijd even serieus, waardoor de overheid meer moet sturen dan eigenlijk 

nodig zou zijn. Er is vanuit het onderwijsveld dan ook helemaal geen wantrouwen nodig tegen 

overheidssturing, want men wil echt niet meer sturen dan nodig is..

Dit lezen we in Klasse 129 (2002, p.14): “Voor het Vlaams Parlement deze voorstellen wettelijk  

maakt, moet het voorontwerp nog de hele politieke weg afleggen. Of u volgend schooljaar meer  

te zeggen zult hebben, valt dus nog af te wachten. Al zijn scholen niet verplicht daarvoor op een  

wét te wachten”. 

En in Klasse 34 (1993, p.5) wordt aangegeven: “Al zal dat door onze specifieke geschiedenis en  

visie  op  onderwijsvrijheid  ook  wel  veel  te  maken  hebben  met  de  argwaan  tegenover  elk  

staatsingrijpen in het onderwijs en met de angst voor het vreemde, het nieuwe, de verandering;  

ook wel met de anonimiteit van die 'technocraten in Brussel'”.  

Dit alles wil echter niet zeggen dat er in Klasse geen plaats is voor kritiek op de overheid. Er 

wordt zowel interne als externe kritiek op het onderwijsbeleid gepubliceerd, die aangeeft dat er 
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nog heel wat kan verbeteren aan de interne werking, de onduidelijkheid van regelgeving en 

procedures,  de  beleidsvisie  en  de  externe  communicatie.  In  beleidskritische  lezersbrieven 

wordt de overheid juist een gebrek aan voeling met de praktijk verweten. 

Dit zien we terug in Klasse 2 (1990, p.7): “Onderwijsmensen hebben veel energie vrijgemaakt  

om  de  vernieuwing  naar  best  vermogen  vaart  te  geven.  De  onderwijspolitiek  met  haar  

achtereenvolgende besparingen was niet de verwachte beloning voor zoveel inzet en energie”. 

Verder  nog  in  Klasse  112  (2001,  p.49):  “Een  standaardantwoord,  wellicht  van  een 

kabinetsmedewerker, waaruit blijkt dat ze de inhoud niet hebben gelezen”. 

In dezelfde Klasse staat ook nog het volgende: “Van een minister die zelf leerkracht is geweest,  

verwachten we meer” (Klasse 112, 2001, p.47). 

Wel wordt in het profiel  voortdurend duidelijk gemaakt dat de overheid op basis van deze 

kritieken  werkt  aan  de  optimalisatie  van  haar  interne  organisatie,  management  en 

kwaliteitszorg. Er worden allerhande initiatieven in de verf gezet die moeten zorgen dat de 

overheid zichzelf permanent optimaliseert,  zoals  audits en externe rapporten, zelfevaluaties, 

structurele en administratieve hervormingen, enz. 

In Klasse 34 (1993,  p.10) lezen we bijvoorbeeld:  “Bovendien zal  de  inspectie nagaan of  de  

basisvaardigheden van lezen, schrijven, spreken, rekenen enz. gekend zijn. Als de scholen daar  

echt  werk  van  maken  zal  er  niet  veel  tijd  meer  overblijven  voor  spitsvondigheden  van  

bijvoorbeeld zinsontleding en breuken”. 

Dit zien we ook in Klasse 97 (1999, p.14): “De regering zal wel het toezicht op de effectieve en  

efficiënte aanwending van de ter beschikking gestelde middelen verscherpen”.

Bovendien wordt sterk beklemtoond dat de overheid over bekwame medewerkers beschikt die 

hard werken, en die altijd klaar staan om het onderwijsveld te informeren. 

In Klasse 97 (1999, p.37) staat hieromtrent: “De werkdruk op het beleid is niet minder groot dan  

op de directies en de leerkrachten die het uitvoeren”. 

En in dezelfde Klasse lezen we ook nog: “De medewerkers van de Infolijn proberen u zoveel  

mogelijk meteen zelf te helpen. Voor meer gespecialiseerde vragen verwijzen ze u door naar de  

juiste contactpersonen” (Klasse 97, 1999, p.46).

Men  houdt  rekening  met  beleidssuggesties  uit  onderzoek  en  met  het  advies  van  allerlei 

(beleids)commissies  en  (externe)  experten,  voor  er  tot  bepaalde  besluiten  of  initiatieven 

gekomen wordt. Maar ook experimenten in de praktijk leveren informatie ter voorbereiding 

van de regelgeving.

Dit blijkt o.a. uit Klasse 34 (1993, p.9): “Achter de concrete voorstellen die nu ter tafel liggen zit  

een overwogen visie. Die kwam tot stand na veel denk- en studiewerk, discussie en overleg. Maar  

er moesten wel keuzes worden gemaakt en knopen worden doorgehakt”. 
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En in Klasse 112 (2001, p.12) staat nog: “Daarmee bezorgt de Vlor een stevige leidraad aan al  

wie  betrokken  is  bij  leerlingenstages,in  afwachting  van  een  nieuw  beleid  op  basis  van  

verscheidene Vlor-adviezen en de Vlor-studiedag 'Stage on Stage'”. 

Uit Klasse 11 (1991, p.4) blijkt dat de overheid zich ook beroept op experimenten in de praktijk:  

“De tijd van experimenten lijkt nu voorbij. In het basisonderwijs trekt men de besluiten uit de  

ervaringen in vijftig scholen met Elkaar Ontmoetend Onderwijs”. 

Dit zien we ook in Klasse 112 (2001, p.14): “In het schooljaar 2002-2003 start een experiment in  

twintig  autonome  middenscholen.  (…)  Na  drie  jaar  evalueert  de  onderwijsoverheid  of  een 

dergelijke gemeenschappelijke opleiding met meer TO ook meer leerlingen naar BSO/TSO laat  

doorstromen en of de studieoriëntering correcter gebeurt”.

Met betrekking tot  het  profiel  van de overheid zien we, als  we de oudere en de recentere 

nummers vergelijken,  vooral een evolutie in de mate waarin het profiel  expliciet in Klasse 

beschreven en besproken wordt. In de oudere nummers zijn de identiteit en het functioneren 

van de overheid en de relaties met de andere actoren in het onderwijs regelmatig het onderwerp 

van specifieke artikels. Wat op die momenten expliciet verwoord en verdedigd wordt, zoals een 

communicatieve,  stimulerende,  activerende  en  coördinerende  relatie  tot  het  onderwijsveld, 

wordt  in  de  recentere  nummers  van  Klasse  eerder  impliciet  en  als  vanzelfsprekend 

aangenomen. Ondanks dat informatie over het beleid zeker niet minder aanwezig is dan in de 

oudere nummers, is de expliciete profilering van de overheid dat wel.

Het profiel van de overheid is in de oudere en de recentere nummers van Klasse verder sterk 

gelijklopend. De verschillende rollen en componenten komen zowel in de oudere als in de 

recentere nummers terug. Zoals eerder aangegeven komt kritiek op het functioneren van de 

overheid  in  de  recentere  nummers  van  Klasse  vooral  nog  voor  in  de  lezersbrieven  en 

sporadisch in wetenschappelijk-populariserende artikels, terwijl kritiek op het functioneren van 

de  overheid  in  de  oudere  nummers  niet  alleen  vaker  maar  ook  meer  verspreid  over  de 

verschillende soorten artikels voorkomt. 

4.2. De leerkracht

Het personage van de leerkracht lijkt uit drie componenten te bestaan. In Klasse worden de 

leerkrachten in de eerste plaats als ‘VIP’ voorgesteld. We moeten trots zijn op onze 

leerkrachten, want ze hebben een grote liefde voor het onderwijs en hun vak. 

In Klasse 39 (1993, p.5) wordt het zo verwoord: “Wie de leraars, de echte professionals, buiten  

spel zet of miskent, maakt elke dynamische ontwikkeling onmogelijk”. 
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In Klasse 97 (1999, p.35) lezen we ook: “Wereldwijd is 5 oktober uitgeroepen tot 'Dag van de  

Leerkracht'.  Daarmee  wordt  de  nadruk  gelegd  op  het  grote  belang  van  leerkrachten  in  de  

ontwikkeling van de mensheid. (…) Even een schouderklop geven aan elke leerkracht. Dat moet  

kunnen”. 

Leerkrachten  beschikken  over  het  algemeen  over  een  aantal  bijzonder  te  waarderen 

persoonlijkheidskenmerken, waardoor ze die belangrijke rol voor de maatschappij ook goed 

kunnen opnemen.

Dit zien we bijvoorbeeld in Klasse 188 (2008, p.17): “Het persoonlijkheidsprofiel van mensen  

die kiezen voor het onderwijs is heel anders dan dat van mensen die kiezen voor de commerciële 

sector.  Vaak  cijferen  ze  zichzelf  weg.  Ze  willen  er  zijn  voor  anderen,  zijn  perfectionistisch,  

gevoelig, heel emotioneel betrokken bij hun werk, nauwgezet. Door deze sterke punten maken ze  

als leraar het verschil”. 

In  Klasse  31  (1993,  p.11)  wordt  de  'ideale  leerkracht'  als  volgt  voorgesteld:  “welke  

karaktereigenschappen  moet  de  toekomstige  leraar  hebben?  De  theoretisch  voorgestelde  

eigenschappen zouden voor  alle  leerkrachten  gelden,  in  welke  vorm of  op  welk  niveau van  

onderwijs ze ook functioneren. De persoonlijkheidsontwikkeling: bereid zijn tot en vaardig zijn in 

relatie met mensen. Dit vereist o.a. geduld, tact, assertiviteit, zelfzekerheid, inlevingsvermogen,  

luisterbereidheid, aanvaarding”. 

Leerkrachten  doen inspanningen voor  professionele  ontwikkeling  (ook en vooral  buiten  de 

schooluren), zijn bereid tot innovatie en ondersteunen ook elkaar daarbij. Ze delen dus wat ze 

kennen en kunnen met andere leerkrachten zodat iedereen er beter van wordt.

Zo  lezen  we  in  Klasse  13  (1991,  p.16):  “Een  stel  enthousiaste  leraars  heeft  de  vzw 

Onderwijsservice uit de grond gestampt. Zij publiceren gratis gidsjes die ze naar alle scholen  

sturen”. 

In Klasse 179 (2007, p.54) staat: “Met een druk op de laptop tovert zorgcoördinator (…) het uit  

haar  Zorg  Basisonderwijsprogramma.  Haar  man  schreef  de  software  voor  de  gemeentelijke  

basisscholen  van  Walfergem  en  Zellik.  Intussen  werken  zestig  basisscholen  met  het  

zorgprogramma”. 

Uit het profiel van de leerkracht blijkt nog dat ze met veel passie, inzet en toewijding werken 

en zich ook engageren voor bredere maatschappelijke doelen (bv. Klasse 4, p.16-17; Klasse 15, 

p.35; Klasse 129 p.42). 

Dit  blijkt  o.a.  uit  Klasse  179  (2007,  p.4):  “Vanaf  dit  jaar  stap  ik  mee  in  een  project  dat  

huiswerkbegeleiding geeft. Dat is vrijwilligerswerk. Je opdracht stopt niet aan de schoolpoort”.

Leerkrachten zouden daarom zelf ook trots moeten zijn op wat ze elke dag opnieuw bereiken, 

terwijl ze nu vaak te bescheiden zijn over wat ze allemaal realiseren. 
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Dit lezen we in Klasse 38 (1993, p.5): “Er wordt veel verwacht van een nieuw zelfbewustzijn van  

elke leraar. Die moet beseffen dat hij invloed heeft op het school- en onderwijsbeleid. Daarvoor  

moet hij alle kansen krijgen. Hoe wil je trouwens dat anderen je beroep waarderen als je dat zelf  

niet doet?”.

Kortom, alleen al  omwille  van zijn  dagelijkse inzet  en engagement  binnen een uitdagende 

maatschappelijke functie moet een leerkracht als VIP in het onderwijs behandeld worden.

Een tweede aspect van het profiel van de leerkracht is dat hij als de eerste deskundige met 

betrekking tot het onderwijs en in de omgang met de leerlingen beschouwd moet worden. De 

leerkracht weet waarover het gaat in de onderwijspraktijk en functioneert daarom als de ‘eerste 

lijn’ bij (onderwijs)problemen. Zij kunnen het best inschatten hoe ze de ontwikkeling van hun 

leerlingen kunnen stimuleren. 

Zo lezen we in Klasse 13 (1991, p.27): “Het is toch de hoogste tijd dat men de leraar ook als een  

professional gaat zien, als een man/vrouw die niet alleen kan lesgeven, maar ook in staat is over  

leerlingen te oordelen”.

De persoonlijke mening en school- én externe ervaringen van leerkrachten doen er toe binnen 

het  onderwijs  en  er  moet  rekening  gehouden  worden  met  hun  adviezen  over  het 

onderwijsbeleid. 

In Klasse 150 (2004, p.12) staat bijvoorbeeld: “De volledige discussienota vind je op [link].  

Waar ga je zeker (niet) akkoord mee? Heb je aanvullingen, voorstellen of kritiek?”.

Klasse  wijst  er  echter  ook  voortdurend  op  dat  leerkrachten  niet  perfect  zijn.  Ze  worden 

gestimuleerd om permanent aan zichzelf, hun klas- en schoolpraktijk te werken (bv. Klasse 24, 

p.13; Klasse 147, p.14). Ze mogen niet vastroesten in hun job maar moeten juist de wereld 

verkennen  en  zich  voortdurend  inhoudelijk  vernieuwen.  Klasse  organiseert  regelmatig 

evaluatie-enquêtes bij leerlingen en ouders om de leerkrachten te wijzen op wat er nog kan 

verbeterd worden (Klasse 147, p.8;  Klasse 150,  p.8).  Maar  ook de persoonlijkheid van de 

leerkrachten is zeker niet perfect: in Klasse komt er kritiek voor op hun perfectionisme, hun 

voortdurend  geklaag  (Klasse  179,  p.16),  hun  conservativiteit  (of  openlijk  racisme)  of  hun 

gebrek aan collegialiteit. Leerkrachten zijn niet altijd deskundig genoeg op bepaalde vlakken 

om de juiste kennis, vaardigheden en attitudes te kunnen overbrengen. Vooral met betrekking 

tot  leerproblemen  en  andere  leerlingenproblematieken  is  de  leerkracht  vaak  onvoldoende 

deskundig en kan of moet hij zich nog verder professionaliseren. 

In Klasse 179 (2007, p.8) lezen we: “Sommige lerarenteams zijn erg gesloten. Uit de signalen die  

we krijgen, blijkt dat er minder openheid heerst dan je zou verwachten bij onderwijsmensen”. 
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En in Klasse 97 (1999, p.11) staat er: “Veel leraars zijn individualistisch ingesteld. Nochtans  

kunnen ze van elkaar leren in contactgroepen”. 

De onkunde van de leerkracht op bepaalde vlakken vinden we terug in bijvoorbeeld Klasse 38  

(1993, p.28): “Velen kunnen niet foutloos schrijven of drukken zich gebrekkig uit in het Frans”. 

En ook in Klasse 20 (1991, p.10) vinden we een voorbeeld hiervan: “In het beroepsonderwijs  

moet de leraar kunnen communiceren met de klas. Hij moet zich dus durven bloot te geven, zich 

openstellen en uit zijn strakke leraarsfiguur stappen. Op die manier is er kans dat het klikt met de  

klas en dat hij er alles van gedaan krijgt. Een groot aantal leerkrachten is daartoe helaas niet in  

staat”. 

Ook collega’s uiten hun ongenoegen over het feit dat niet alle leerkrachten een acceptabele 

mentaliteit uitdragen. Zo geven leerkrachten zelden complimenten aan elkaar (“de rode pen 

mentaliteit”, Klasse 2, p.12) en hebben soms een gebrekkige zelfreflectie. Leerkrachten hebben 

soms onterechte vooroordelen tegenover leerlingen of anderen in plaats van zich op deskundige 

informatie te beroepen. 

Dit zien we bijvoorbeeld in Klasse 129 (2002, p.44): “Een onderwijsopdracht dient gebaseerd te  

zijn op dienstbaarheid, wederzijds respect en constructief denken. IJdelheid, afgunst en naijver  

horen niet thuis binnen onze opdracht, die een voorbeeldfunctie kan vervullen voor tolerantie en  

begrip voor ieders 'anders' zijn”. 

Of  in  Klasse  179  (2007,  p.56):  “Want  inderdaad,  tegenover  elke  pippo  staan  er  minstens  

tientallen  gedreven  leraren.  We  (Klasse  incl.)  moeten  pippo's  blijven  wijzen  op  hun 

verantwoordelijkheid, want ze maken door hun onkunde en onwil leerlingen én collega's kapot”. 

In Klasse worden de leerkrachten ook regelmatig gewezen op de enorme impact die zij op (de 

toekomst van) leerlingen hebben en op het feit dat ze de macht hebben om leerlingen te kraken. 

De  leerkracht  moet  dan  ook  altijd  rekening  houden  met  zijn  “voorbeeldfunctie”  naar  de 

leerlingen en de maatschappij toe (Klasse 129, p.44; Klasse 179, p.4). 

Dit vinden we o.a. terug in Klasse 112 (2001, p.39): “De leerlingen zijn op die leeftijd op zoek  

naar zichzelf. Als leerkracht heb je de macht om ze voor de rest van hun leven de grond in te  

boren”. 

Of in Klasse 129 (2002, p.49): “Waar zit die mens zijn verstand? Beseft hij wel wat hij in het  

leven van een kind kan aanrichten?”

Met betrekking tot het tweede aspect van het profiel van de leerkracht kunnen we dus besluiten 

dat Klasse de leerkracht wel profileert en waardeert als een deskundige, maar dat inherent in 

deze deskundigheid de eis vervat zit om zich voortdurend verder te ontwikkelen. 
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Een laatste aspect van het profiel is ten slotte de leerkracht als  teamlid op school en in het 

onderwijs in het algemeen. Leerkrachten staan er nooit alleen voor maar kunnen rekenen op 

allerlei directe en indirecte steun en hulp (Klasse 129, p.38; Klasse 179, bijlage). Ze worden 

aangespoord om zich aan te sluiten bij  beroepsverenigingen (Klasse 11,  p.25) en samen te 

werken met andere leerkrachten, scholen en andere instanties. 

Die lezen we bijvoorbeeld in Klasse 38 (1993, p.7): “De leraar en zijn klas zijn geen eiland meer.  

(…) Zo'n houding isoleert de leraar immers in het micro-gebeuren van zijn klas. Wie daarmee  

vrede neemt,  werkt  afgescheiden van zijn  collega's,  zijn  school  en vaak ook van de bredere 

maatschappij”. 

Ook in Klasse 97 (1999, p.36) lezen we: “Misschien moesten ze ook onderling meer ideeën en  

ervaringen uitwisselen: goede naast slechte”. 

De deskundigheid  van  de  leerkracht  is  complementair  aan  de  deskundigheid  van  anderen 

(Klasse 179, bijlage), leerkrachten mogen niet denken dat ze er alleen voor staan. In de recente 

nummers  van  Klasse  worden  ook  de  ouders  en  de  leerlingen  tot  het  team  gerekend  dat 

noodzakelijk is om onderwijskwaliteit te realiseren (zie verder).

Dit wordt o.a. beklemtoond in Klasse 112 (2001, p.46): “U bent geen supermens. Aanvaard uw  

beperkingen. Bij zware problemen helpt het CLB u graag vooruit”. 

Of  in  Klasse  129 (2002,  p.38):  “Een gebouw zet  je  niet  met  één man,  veel  handen helpen:  

leerkrachten, logopedisten, kinesisten, pedagogen. In deze school is dat ook zo. De bloemen zijn  

niet voor wie de laatste steen legt. Ik deel ze graag met alle bouwvakkers”. 

 

Het profiel van de leerkracht varieert weinig als we de oudere en de recentere nummers van 

Klasse vergelijken. De drie componenten zijn in elk nummer van Klasse aanwezig. Zowel in de 

oudere als in de recentere nummers wordt de professionaliteit van de leerkracht gekoppeld aan 

zijn professionalisering en worden zowel positieve als negatieve kanten van de deskundigheid 

van de leerkracht aangehaald. We zien in dit profiel wel enkele gelijkaardige tendensen als in 

het professionaliteits- en professionaliseringsvertoog, zoals de grotere vanzelfsprekendheid van 

de leerkracht als teamspeler in de recentere nummers. Ook de sterkere nadruk in de oudere 

nummers op de vakdeskundigheid van de leerkracht en in de recentere nummers op de correcte 

attitudes en de leerkracht als rolmodel, zijn kenmerken van de profilering van de leerkracht die 

we hier terugzien.
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4.3. De ouder

Het personage van  ‘de ouder’ heeft zowel positieve als negatieve aspecten. We kunnen het 

profiel samenvatten als “kritisch en betrokken” (Klasse 119, 2001, p.38). 

Ouders blijken erg kritisch te zijn over de gang van zaken in het onderwijs. Ze hebben hun 

eigen mening over hoe het er in het onderwijs aan toe gaat en zullen deze ook laten horen, 

rechtstreeks aan de school (bv. Klasse 188, 2008. p.31) of bijvoorbeeld via lezersbrieven in 

Klasse (Klasse 119, 2001, p.43). Ze zijn begaan met hun rechten en de plichten van de school 

naar  hen  toe,  en  worden  hier  in  Klasse  ook  over  geïnformeerd.   Ze  worden  expliciet 

aangemoedigd om wantoestanden te melden (Klasse 179, 2007, p.7). 

Dit  lezen we bijvoorbeeld in Klasse  31 (1993,  p.25):  “Wat kunnen ouders en meerderjarige  

leerlingen doen die een beslissing van de klasseraad willen aanvechten?”. 

En ook in Klasse 172 (2007, p.53) staat er: “Ouders, leerlingen en leerkrachten mogen bij de  

Commissie een klacht neerleggen wanneer ze denken dat de school haar boekje te buiten gaat”.

Uit Klasse blijkt dat ouders een hoge onderwijskwaliteit willen voor hun kinderen (Klasse 172, 

2007, p.47) en als mondige klanten rekening houden met het aanbod en hun specifieke eisen 

aan  de  school.  Daarnaast  wordt  verwacht  dat  de  school  rekening  houdt  met  de  specifieke 

thuissituatie van de leerlingen, zoals kansarmoede, laaggeletterde ouders, of ouders met een 

drukke carrière (Klasse 172, 2007, p.52; Klasse 188, 2008, p.11). Ouders kijken dan ook door 

een “zorgbril” naar hoe het hun kinderen op school vergaat (Klasse 147, 2004, p.10). 

Dit zien we bijvoorbeeld in Klasse 24 (1992, p.16): “Drie vierde van de ouders verwacht dat we  

de grootste nadruk leggen op het leren spreken”. 

En uit Klasse 126 (2002, p.14) blijkt dat minstens een deel van de ouders goed geïnformeerd wil  

zijn om een schoolkeuze te kunnen maken: “Tot nu toe vragen per jaar enkele honderden ouders  

verslagen op van scholen in een bepaalde regio. Ouders zoeken hiermee hulp bij hun beslissing  

over de schoolkeuze”. 

Ouders staan echter niet enkel beoordelend en kritisch tegenover de school. Uit Klasse blijkt 

dat de ouders ook erg betrokken zijn bij het onderwijs en zich graag ten dienste stellen van de 

onderwijspraktijk. Ouders bieden graag hun eigen deskundigheid ten dienste van het onderwijs 

aan,  ze  hebben  hun  eigen  vorm  van  professionaliteit.  Scholen  worden  aangespoord  de 

deskundigheid  en  talenten  van  ouders  te  erkennen  en  te  gebruiken  om beter  onderwijs  te 

realiseren. Ofschoon de ouders in de eerste plaats rekenen op correcte en frequente informatie 

en communicatie over het onderwijsproces op school en in de klas, staan velen volgens Klasse 

ook open voor ‘echte’ inspraak en participatie in het bestuur (Klasse 15, 1991, p.19; Klasse 13, 

1991, p.6; Klasse 188, 2008, p.15).
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In  Klasse  13  (1991,  p.11)  staat  er  bijvoorbeeld:  “We  mogen  niet  vergeten  dat  ouders  óók 

professioneel zijn, weliswaar op een andere manier vanuit hun ouderschap maar men spreekt hoe  

langer hoe meer over 'professional parents'. Hun bijdrage kan de leraar juist stimuleren om zijn  

job uit te oefenen in een breed pedagogisch kader dat verder reikt dan kennisoverdracht”.

In  Klasse  4  (1990.  p.15)  lezen  we:  “Alle  ouders  komen  op  bezoek  en  worden  door  de  

Marokkaanse  jongeren  uitgenodigd  in  een  eigen  theehuisje  en  vergast  op  een  muzikaal  

optreden”. 

In Klasse 119 (2001, p.32) wordt betoogd: “Het signaal van de ouders was duidelijk: wij vinden 

het belangrijk dat de school mee is. (…) De echte start kwam toen een gedreven ouder, de nieuwe  

directeur en een collega er samen tegenaan gingen. (…) We hebben de collega's en de ouders de  

tijd gegeven om mee te groeien in het project. In onze school zijn de ouders erg betrokken in het  

dagelijkse schoolleven, zelfs bij het bestuur. Als je de knowhow van ouders gebruikt, kom je met  

de school echt ook wel een stap verder. Zonder de ouders hadden we nooit zover gestaan”.

En in Klasse 129 (2002, p.39): “Het oudercomité heeft geen gebrek aan energie. De helft van de  

ouders heeft zich op de lijst gezet van 'helpende handen'. Voor een kort en praktisch engagement  

zijn vele ouders te vinden”.

Het is van belang dat ouders expliciet om hun mening en evaluatie van het onderwijs wordt 

gevraagd via  enquêtes  en wetenschappelijk  onderzoek (Klasse 97,  1999,  p.40;  Klasse 147, 

2004, p.8; Klasse 150, 2004, p.8). Ze blijken dan best tevreden te zijn over de leerkrachten en 

de school. 

In  Klasse  188 (2008,  p.11)  staat  er bijvoorbeeld: “Zij  [de leerkrachten]  onderschatten vaak  

hoezeer ouders hen respecteren”.  (Klasse 188, p.11)

Bij sommige leerkrachten en scholen heerst er echter nog een zeker wantrouwen tegenover de 

inbreng van de ouders. Ouders worden door deze scholen niet serieus genomen en dat is een 

probleem, vermits ouders heel wat positiefs in te brengen hebben. Scholen houden volgens Klasse 

nog niet altijd voldoende rekening met de ouders, informeren hen niet voldoende, communiceren niet 

voldoende duidelijk of betrekken hen te weinig bij het schoolgebeuren. 

In  Klasse  188  (2008)  vinden  we  een  heel  dossier  over  de  vooroordelen  van  leerkrachten 

tegenover ouders. Daarin lezen we bijvoorbeeld: “Het merendeel van de ouders vindt zichzelf  

een gelijkwaardige partner van de leraar en de school” (Klasse 188, 2008, p.13). 

We lezen ook nog: “Ouders krijgen nauwelijks de vraag om te komen helpen in de klas of op 

school. Bovendien neemt die hulp sterk af in de derde graad van het lager onderwijs. Heel wat  

ouders die actief waren in de kleuterklas doen dat dan niet meer” (Klasse 188, 2008, p.11).

In Klasse 150 (2004, p.46) lezen we nog: “Moet ik uit zulke moeilijk begrijpbare brief en de  

korte antwoordtermijn opmaken dat de school van mijn kind liever geen ouderraad ziet?”. 
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En in Klasse  34 (1993,  p.26):  “Volgens de meeste  ouders  verloopt  de communicatie  met  de  

school en andere instanties niet altijd even vlot. In een aantal gevallen werden de problemen wel  

door de ouders gesignaleerd, maar wanneer ze zelf naar de school toestapten werden ze niet  

altijd au serieux genomen”. 

Volgens  Klasse  draagt  de  school  dus  een  grote  verantwoordelijkheid  op  het  vlak  van 

ouderparticipatie:  zij  moet  expliciet  de  ouders  betrekken  bij  en  laten  participeren  aan  de 

klaspraktijk en het schoolbeleid (Klasse 13, 1991, p.10; Klasse 147, 2004, p.47; Klasse 188, 

2008,  p.11).  In  Klasse  worden  dan  ook  heel  wat  praktijkvoorbeelden  van  positieve 

samenwerkingsverbanden tussen de ouders en de school in de verf gezet (bv. Klasse 116, 2001, 

p.38; Klasse 150, 2004, p.32; Klasse 190, 2008, p.15). In de andere richting mag de school van 

de ouders dan wel een minimaal engagement verwachten. 

Zo lezen we in Klasse (179, 2007, p.13): “Ouders moeten zich welkom voelen op school, maar  

scholen mogen een minimale contactbereidheid van hen eisen”.

Deze eis van en vraag naar de betrokkenheid van de ouders brengt echter nog een extra element 

met zich mee. Ouders willen en kunnen dan wel hun verantwoordelijkheid opnemen, ze hebben 

ook nood aan  verdere  vorming en  professionalisering om dit  waar  te  kunnen maken.  In 

Klasse verschijnt een regelmatig aanbod aan boeken en vormingsactiviteiten die expliciet ook 

naar de ouders gericht zijn (bv. Klasse 20, 1991, p.34; Klasse 97, 1999, p.18; Klasse 112, 2001, 

p.27). 

In  het  professionaliseringsaanbod in  Klasse  31 (1993,  p.27)  staat  bijvoorbeeld:  “(...)  is  een 

bijzonder praktisch werkboek met veel concrete oefeningen, vooral voor ouders”. I

En  in  Klasse  17  (1991,  p.17)  lezen  we:  “Hoe  gaat  u  om  met  gehandicapten?  Een 

bijscholingscursus voor ouders en leerkrachten”. 

Klasse organiseert ook zelf activiteiten voor ouders (bv. Klasse 119, 2001, p.32) en spreekt hen 

persoonlijk aan via Klasse voor Ouders (Klasse 147, 2004, p.38). Maar ook de school wordt 

aangemoedigd om de ouders  te  helpen  zich te  professionaliseren  in  het  opvoedingsproces. 

Enkele voorbeelden zijn computercursussen (Klasse 172, 2007, p.46), een “oudercursus” over 

het leren op school (Klasse 147, 2004, p.46), een “oudercafé” (Klasse 147, 2004, p.47; Klasse 

116,  2001,  p.39;  Klasse  172,  2007,  p.45),  het  ondersteunen  van  ouders  met  minder 

mogelijkheden  (bv.  de  ouders  van  anderstalige  nieuwkomers,  Klasse  147,  2004,  p.51), 

huisbezoeken, enz. De school kan het gezin bijvoorbeeld adviseren om gezinsbegeleiding te 

vragen voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis (Klasse 119, 2001, p.38). Op die manier 

leren ouders hoe het er vandaag in het onderwijs aan toegaat en kunnen (of beter moeten) ze 

hun  kinderen  beter  ondersteunen  bij  het  leerproces  thuis.  In  Klasse  wordt  de  school  ook 
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opgeroepen om de ouders te sensibiliseren voor hun opvoedingsrol en voor bijvoorbeeld leer- 

en gedragsproblemen, handicaps en andere problemen bij kinderen (Klasse 172, 2007, p.54; 

Klasse 188, 2008, p.61).

In Klasse 119 (2001, p.32) staat er bijvoorbeeld: “Leerlingen voelen zich beter op school als ze  

goed gemotiveerd zijn. Hoe kunnen ouders hun kinderen motiveren bij hun schoolwerk?”. 

En  in  Klasse  147  (2004,  p.46)  lezen  we:  “We  willen  graag  dat  ouders  hun  kinderen  thuis  

begeleiden zonder dat de kinderen het gevoel krijgen dat ze leren”.  

Toch is het profiel van de ouders in Klasse  niet eenduidig positief. Ze nemen immers niet 

altijd hun verantwoordelijkheid op naar de school toe en schuiven problemen af op de school; 

“ze zoeken compensatie voor wat ze zelf niet kunnen realiseren” (Klasse 147, 2004, p.10). In 

hun  ogen  worden  problemen  met  hun  kinderen  op  school  vooral  veroorzaakt  door  de 

leerkracht.  Ze  hebben te  hoge verwachtingen van  de  capaciteiten  van  hun kind  en  leggen 

daardoor een onredelijke prestatiedruk op hun kinderen. Op die manier moeien ze zich met 

zaken waar ze niets vanaf weten. 

In Klasse 31 (1993, p.23) wordt het kort en bondig als volgt geformuleerd: “Mijn kind is gezakt.  

Wat een slechte leerkracht”. 

En in Klasse 112 (2001, p.14) lezen we: “Dit onevenwicht zit nu nog in onze sociale wetgeving  

die een onderscheid maakt tussen bedienden en arbeiders. Het onderscheid blijft  leven in de  

geest van heel wat ouders, waardoor ze BSO/TSO voor hun kinderen vaak zien als een tweede of  

zelfs derde keuze. Hierdoor gaat heel wat potentieel voor BSO/TSO verloren. Tal van kinderen  

zouden veel meer levensvreugde hebben door meteen naar een BSO- of TSO-richting te gaan”. 

In Klasse 172 (2007, p.10) wordt het als volgt geformuleerd: “De meeste ouders zijn jaren uit het  

onderwijs geweest, worden er pas weer bij betrokken zodra ze kinderen hebben, en vergelijken  

dat onderwijs prompt met hun eigen ervaringen voor de klas”. 

Bovendien geven ouders vaak zelf niet het goede voorbeeld aan hun kinderen, waardoor de 

waardenopvoeding op school soms in groot contrast staat met wat kinderen thuis leren. Op 

deze manier maken de ouders het werk van de leerkrachten extra moeilijk en hinderen ze de 

gang  van  zaken  op  school.  Ouders  worden  in  Klasse  bijvoorbeeld  gewezen  op  hun 

consumptiedrang (“een auto voor een goed rapport”, Klasse 142, 2004, p.46), op hun soms 

geringe aandacht voor het welbevinden van hun kinderen (“'het lijkt of ze elke nacht weent', 

wil  de leerkracht  tegen haar  ouders  zeggen”,  Klasse  142,  2004,  p.3)  of  op het  feit  dat  ze 

participatie-organen proberen te misbruiken voor het eigenbelang van hun kind (Klasse 13, 

1991, p.11; Klasse 142, 2004, p.49).
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In Klasse 147 (2004,  p.49) lezen we bijvoorbeeld: “Zo kan je nog zoveel  verkeersopvoeding  

geven, als de kinderen op de achterbank van onhoffelijk rijdende ouders belanden, is dat een  

maat voor niets”. 

We  kunnen  dus  besluiten  dat  er  in  het  profiel  van  de  ouders  verschillende  tegenstrijdige 

elementen gecombineerd worden, waardoor een ambigue relatie tussen de school en de ouders 

ontstaat. De ouders zijn tegelijk kritisch en positief betrokken, zijn deskundig op hun eigen 

wijze maar moeten toch (door de school) bijkomend geprofessionaliseerd worden, en de school 

moet hen zoveel mogelijk bij het onderwijs betrekken terwijl de ouders toch ook regelmatig de 

goede gang van zaken op school belemmeren.

Wanneer we de oudere en recentere nummers van Klasse vergelijken, zien we met betrekking 

tot het profiel van de ouders enkele duidelijke verschuivingen. In de recentere nummers komen 

de  ouders  algemeen  op  een  positievere  wijze  in  beeld,  de  negatieve  aspecten  zijn  in  de 

minderheid. Dit in tegenstelling tot de oudere nummers waarin de negatieve opmerkingen over 

de ouders zwaarder doorwegen dan de positieve. 

In de oudere nummers van Klasse gaat het er bovendien nog meer om dat het belangrijk is 

om de ouders bij het schoolleven te betrekken (ook al is dit vaak lastig); dit is dus nog geen 

verworvenheid maar iets wat gestimuleerd moet worden. In de recentere nummers is er geen 

discussie meer over het feit dat de ouders bij de school betrokken moeten zijn, maar wel over 

hoe dit  het  best  kan gebeuren  en hoe bepaalde  groepen ouders  extra  gestimuleerd  kunnen 

worden om meer met de school bezig te zijn en op school aanwezig te zijn. 

Een  derde  belangrijke  verschuiving  in  de  recentere  nummers  is  de  enorme 

responsabilisering van de school in haar functie om de ouders meer bij het onderwijs en beleid 

te betrekken en hen te ondersteunen in hun opvoedingstaken. Tekenend voor deze evolutie is de 

benoeming van de ouders als 'kritisch' in plaats van 'lastig', of het contrast tussen deze citaten: 

“Ouders, ik heb u niet gevraagd om de kinderen te maken. U hebt me ook niet gebeld toen u 

het ging doen. (…) Maar ik ben niet bereid uw kinderen in uw plaats alleen op te voeden. 

Begint u met de opvoeding. De school zal meedoen. En dan zullen we overleggen hoe we dat 

proces van samenspraak kunnen waarmaken” (Klasse 30, 1992, p.23). In Klasse 188 (2008, 

p.30)  lezen  we  daarentegen:  “Lastige  ouders  bestaan  niet,  alleen  ouders  die  het  moeilijk 

hebben”. Ook het aspect van de professionalisering van de ouders komt veel sterker aan bod in 

de  recentere  nummers  dan  in  de  oudere,  in  samenhang  met  hun  grotere  ('verplichte') 

betrokkenheid bij de onderwijspraktijk.
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4.4. De leerling

Voor het personage van 'de leerling' merken we een groot verschil tussen de oudere en de 

recentere nummers van Klasse. Omdat het voor het personage van de leerling niet correct zou 

zijn om eenzelfde profiel te beschrijven voor de oudere en de recentere nummers, splitsen we 

het profiel van de leerling van in het begin op in een profiel voor de leerling in de oudere 

nummers van Klasse, en een profiel voor de leerling in de recentere nummers van Klasse. 

In  de  oudere  nummers van  Klasse zijn  de  leerlingen vooral  het  ‘lijdend voorwerp’ van 

(analyses over) het onderwijs: hun behoeften staan wel centraal,  maar er wordt toch vooral 

over hun hoofden heen over hen gesproken en geanalyseerd (bijvoorbeeld Klasse 18, 1991, 

p.16,  p.25).  Hun  positieve  en  negatieve  karaktereigenschappen  zoals  motivatie,  inzet, 

onverdraagzaamheid (Klasse 38, p.14), hun sociale achtergrond (Klasse 17, 1991, p.25; Klasse 

34, p.25; Klasse 35, p.22), (probleem)gedrag (Klasse 17, 1991, p.18; Klasse 35, 1993, bijlage 

p.2), enz. worden onderzocht om een beter beeld te krijgen van hun leven. 

In  Klasse  30  (1992,  p.8)  lezen  we:  “Er  zijn  ook  andere  hoogbegaafden  die  moeilijker  te  

herkennen  zijn  omdat  hun  talenten  versluierd  worden  door  gedragsproblemen  zoals  

schoolweigering, clownesk gedrag, dagdromen, het voortdurend onderbreken of bekritiseren van  

de leerkracht, veel aandacht opeisen of willen opvallen”. 

Dit zien we ook in Klasse 35 (1993, p.8): “De typische pestkop is agressief tegen leeftijdgenoten.  

Maar ook volwassenen (leerkrachten en ouders) zijn het mikpunt van zijn agressie. Pestkoppen 

staan positief  tegenover geweld en het  gebruik van geweld.  Ze zijn impulsief  en hebben een  

sterke behoefte om anderen te domineren”. 

De leerlingen komen zeker niet enkel op een negatieve wijze aan bod: ze nemen immers eigen 

initiatieven,  participeren  in  de  klas  en  op  school,  proberen  mee  de  maatschappij  en  het 

onderwijs  te  verbeteren,  ze  nemen  hun  verantwoordelijkheid.  Deze  initiatieven  van  de 

leerlingen komen ook aan bod in Klasse en worden achteraf positief gewaardeerd. Hun mening 

en evaluatie over het onderwijs wordt nagegaan in enquêtes en wetenschappelijke onderzoeken 

(bv. Klasse 17, 1991, p.25; Klasse 24, p.27 ; Klasse 30, p.23; Klasse 38, p.23). 

In Klasse 38 (1993, p.33) wordt geschreven: “De leerlingen maken zelf video-montages, creëren  

poëzie en kortverhalen, ontwerpen computerprogramma’s, visualiseren droombeelden, enz.”. 

En  in  Klasse  18  (1991,  p.25)  staat  er:  “De  scholieren  hekelen  de  discriminatie  tegenover  

migranten in de tewerkstelling, het onderwijs, het gerecht en de justitie. Het scholierenparlement  

eist dat de toepassing van de wet op racisme uitgebreid wordt tot huisvesting, tewerkstelling en  

de ontzegging van de toegang tot openbare gelegenheden”. 
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In de  recentere nummers zien we dat het profiel van de leerling sterk wordt uigebreid en 

gevarieerder is. Hun mening over en evaluatie van het onderwijs wordt nu als noodzakelijk en 

gelijkwaardig beschouwd aan die van de andere actoren in het onderwijs (bv. Klasse 129, 2002, 

p.13;  Klasse  142,  2004,  p.41).  Ze  worden  regelmatig  bevraagd  via  evaluatie-enquêtes  of 

onderzoek.  De leerlingen hebben dus  een  eigen deskundigheid die  ernstig  genomen moet 

worden. Ze worden actief betrokken bij alle processen in het onderwijs (en beleid). In artikels 

over  de  onderwijspraktijk  worden leerlingen expliciet  naar  hun ervaringen en  visie  op het 

onderwerp gevraagd en ook negatieve onderwijservaringen krijgen een plaats (bv. Klasse 142, 

2004,  p.38;  “ik  verveelde  mij  daar”,  Klasse  179,  2007,  bijlage).  In  de  artikels  wordt 

voortdurend  beklemtoond  dat  het  belangrijk  is  om  de  leerlingen  bij  de  dagelijkse 

onderwijsbeslissingen, en zelfs bij het schoolbeleid, te betrekken (bv. Klasse 97, 1999, p.14; 

Klasse 112, 2001, p.46; Klasse 126, 2002, p.41). 

In  Klasse  116  (2001,  p.42)  lezen  we  bijvoorbeeld:  “Wat  leerlingen  rapporteren  over  hun  

leerkrachten  is  confronterend,  verbazend,  tegenstrijdig  soms,  maar  opvallend  correct  en  

opbouwend.”. 

En in Klasse 150 (2004, p.8): “Hoe we leren waarderen, schommelt met de leeftijd. Volwassenen  

geven  leren  hogere  scores  dan  tieners,  terwijl  jongeren  aangeven  dat  ze  het  minst  waarde 

hechten aan leren”. 

In Klasse 112 (2001, p.33) staat er nog: “Vanuit verschillende hoeken wordt erop gewezen dat  

ook leerlingen in de basisschool volwaardige actoren in onderwijs kunnen zijn”. 

De leerlingen geven echter niet enkel kritiek op het onderwijs van hun leerkrachten: ze spreken 

ook expliciet hun waardering uit en verdedigen hun leerkrachten openlijk. 

We zien dit o.a. in Klasse 112 (2001, p.41): “Wij menen dat meneer Hoste een lector is waaraan  

vele licentiaten beter eens een voorbeeld zouden nemen”. 

Ook in Klasse 150 (2004, p.46) vinden we hier een voorbeeld van: “Dat de leerkracht Frans  

verliefd  was  op  de  taal,  en  de  leerlingen  ermee  verleidde.  Dat  ze  ellenlange  verhalen  kon 

vertellen, en een juist accent had. Het was allemaal vanzelfsprekend. Niemand die aan bedanken  

dacht, want ze was streng, en gaf bergen huiswerk. (…) En toen zijn we naar onze oude, strenge 

en sture leerkracht gestapt. Dank u wel, mevrouw”. 

In  de recentere  nummers  van Klasse worden leerlingen bovendien  rechtssubjecten die  hun 

rechten moeten laten gelden en eventueel klacht kunnen indienen als hun rechten geschonden 

worden. 

In Klasse 126 (2002, p.12) vinden we bijvoorbeeld: “Wie begin deze maand achttien wordt, moet 

niet  meer  wachten  tot  de  vakantie  begint  om  van  school  weg  te  gaan.  Een  jongere  wordt  
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burgerlijk  meerderjarig op zijn achttiende verjaardag.  Bijgevolg kunnen zijn ouders noch de  

schooldirectie hem verplichten tot het einde van het schooljaar de lessen te volgen”. 

Wat  betreft  de  leerlingen  in  de  recentere  nummers  van  Klasse  zien  we  echter  ook  een 

gelijkaardige tendens als voor de ouders. Als de leerlingen meer betrokken moeten worden bij 

het  onderwijs,  dan  moeten  ze  ook  expliciet  geresponsabiliseerd  worden  om  hun 

verantwoordelijkheid  voor  kwaliteitsvol  onderwijs  op  te  nemen  en  te  participeren  aan  het 

school-  en  onderwijsbeleid.  Op  een  bepaalde  manier  moeten  ook  de  leerlingen  hun 

deskundigheid  verder  ontwikkelen  en  zich  'professionaliseren' in  hun participatie  aan  het 

onderwijs(beleid) en het leerproces (Klasse 129, p.43). Hun participatie wordt dus niet enkel 

als een positief aspect van het onderwijs bekeken, maar bijna als een verplichting in het licht 

van  het  optimaliseren  van  de  onderwijskwaliteit.  In  tegenstelling  tot  de  oudere  nummers 

worden in de recentere nummers initiatieven van leerlingen dus niet enkel achteraf positief 

gewaardeerd en in de kijker gezet, maar ze worden expliciet en voortdurend opgeroepen om 

actief aan goed onderwijs bij te dragen.

In Klasse 97 (1999, p.35) staat er bijvoorbeeld: “Uiteraard staan jongeren niet te springen voor  

een blad dat niet over commerciële zaken gaat maar dat hen oproept tot meer inzet, inzicht en  

engagement in onderwijs en samenleving. Toch hebben velen de weg al gevonden en ze zijn vaste  

lezers geworden”. 

In Klasse 112 (2001, p.5) lezen we: “Leerkracht, ouder en CLB-medewerker zijn coach en de  

leerling is de auteur van zijn eigen schoolloopbaan”. 

En  in  Klasse  179  (2007,  p.12):  “'We  moeten  meer  halen  uit  studenten  die  falen',  stelt  

onderwijsminister  (…).  Maar  ook  de  jongeren  zelf  worden  aangesproken  op  hun  

verantwoordelijkheid.  (…)  De  'eeuwige  student'  die  jarenlang  hogescholen  of  universiteiten  

afdweilt zonder te slagen, is gedoemd om te verdwijnen”.

We kunnen besluiten dat het profiel van de leerling grondig gewijzigd is wanneer de oudere en 

recentere nummers vergeleken worden. Waar in de oudere nummers de leerlingen vooral als 

object van het onderwijs geprofileerd worden, naast de positieve initiatieven die ze nemen, 

worden de leerlingen in de recentere nummers deskundige partners voor goed onderwijs, die 

daardoor ook een grote verantwoordelijkheid dragen en zich moeten professionaliseren in hun 

taak.
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4.5. De (onderwijs)specialist

De (onderwijs)specialisten zijn de onderwijsinspecteurs, pedagogisch begeleiders, leden van 

schoolbesturen of adviescommissies, onderzoekers, psychologen, artsen, enz. die in Klasse aan 

het woord komen. Maar ook personen uit het bedrijfsleven (bv. Klasse 15, 1991, p.16; Klasse 

34, 1993, p.27; Klasse 179, 2007, p.48), preventiewerkers van de politie (Klasse 24, 1992, 

p.19;  Klasse  179,  2007,  bijlage)  of  Bekende  Vlamingen  (BV’s)  kunnen  als  (externe) 

deskundige optreden (bv. Klasse 11, 1991, p.33; Klasse 147, 2004, p.48; Klasse 172 en 174, 

2007, achterflap). Wat deze diversiteit aan (onderwijs)specialisten gemeenschappelijk heeft is 

dat  ze  het  onderwijs  analyseren  en  adviseren,  ze  wijzen  op  problemen  en  uitdagingen. 

Doordat  ze  relatieve  buitenstaanders  zijn  en  door  een  andere  bril  kijken  kunnen  ze 

onderwijsprocessen verklaren,  bieden ze een bepaald perspectief  op het onderwijsbeleid en 

houden ze hierbij meestal rekening met de complexiteit van de context. 

In Klasse 20 (1991, p.26) lezen we bijvoorbeeld: “Krom heb ik mijn vingers geschreven aan  

opstellen over de vier seizoenen.  Maar echt  geholpen heeft  die straf  van onze studiemeester  

nooit. (…) legt uit waarom. Als er toch maatregelen moeten komen heeft hij er vier in de mouw  

die wél effect hebben”. 

En in Klasse 30 (1992, p.27): “Tot wetenschappelijk onderzoekers een tijdje achteraan in de klas  

kwamen zitten en ontdekten wat er werkelijk aan de hand was”. 

In Klasse 38 (1993, p.31) lezen we: “Als specialist in de relatie tussen maatschappij, cultuur,  

opvoeding en onderwijs legt hij het verband tussen het nieuwe mensbeeld en de schoolpraktijk”. 

En in Klasse 136 (2003,  p.4)  staat:  “Wordt  een leerling beter van een jaar overdoen? (…),  

inspecteur-generaal van het secundair onderwijs, geeft een genuanceerd antwoord”. 

Vaak werken verschillende groepen van externe deskundigen samen.

Dit zien we in Klasse 38 (1993, p.5): “In de groep zijn professoren, onderwijsspecialisten en 

bedrijfsmensen actief en haar vorige rapporten over de lerarenopleiding kregen veel aanzien”. 

De  (onderwijs)specialisten  geven  vanuit  hun  perspectief  beleids-  en  praktijkadviezen  en 

drukken  soms  een  expliciet  positief  of  negatief  waarde-oordeel  uit  over  bepaalde 

beleidsmaatregelen of onderwijspraktijken.

In Klasse 13 (1993, p.10) lezen we beleidskritiek: “De concrete aanleiding moeten we zeker niet  

zoeken in een plotse democratische bevlogenheid van de overheid”. 

In Klasse 30 (1992, p.5) staat er kritiek op de onderwijspraktijk: “Volgens onderzoek van de  

Nederlandse professor (…)  weten de leerkrachten bij 40% van de hoogbegaafde leerlingen niet  

dat het kind die capaciteiten heeft”. 
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Of in Klasse 179 (2007, p.2): “Jullie cultuuronderwijs trekt eigenlijk op niks. Ze zegt het met  

andere woorden maar haar studie snijdt als een slijpschijf”.

Meermaals komt ook in Klasse terug dat men er vertrouwen in heeft dat wetenschappers zullen 

kunnen  achterhalen  ‘wat  werkt’.  Bovendien  worden  niet  enkel  de  medewerkers  aan 

universiteiten door Klasse als ‘onderzoekers’ beschouwd, maar ook de overheid, de PMS/CLB-

centra, enz. doen aan onderzoek via enquêtes en andere bevragingen (bv. Klasse 38, 1993, 

p.14). 

In Klasse 112 (2001, p.10) lezen we bijvoorbeeld: “Of de verschillen tussen scholen en klassen  

van  eenzelfde  school  te  maken  hebben  met  verschillen  in  onderwijs  en  in  schoolbeleid  zal  

volgend jaar duidelijk worden. Een analyse zal dan de instroomverschillen in kaart brengen.  

Onderzoekers zullen achterhalen welke kenmerken leerlingen, klassen en scholen vertonen die  

het duidelijk beter doen”.

Ook het profiel  van de deskundige is  echter niet  eenduidig positief,  hoewel kritiek relatief 

weinig  voorkomt.  Niet  alleen  durven  ze  hun  eigen  belangen  wel  eens  boven  die  van  de 

onderwijspraktijk stellen, maar ook de overheid ondervindt soms moeilijkheden in de relatie 

met  de  (onderwijs)specialisten.  Het  kost  soms  veel  moeite  om  hen  de  lokale  context  te 

verduidelijken (bv. Klasse 24, 1992, p.8) of ze stellen hun eigen belangen boven die van het 

onderwijs en de maatschappij.

In Klasse 20 (1991, p.6) staat er bijvoorbeeld: “Doorverwijzing van individuele gevallen naar  

inhalerige  specialisten  is  delicaat.  De  school  staat  op  de  eerste  lijn  voor  de  opvang  van  

probleemgevallen”. 

En in Klasse 27 (1992, p.22): “Ik vraag me wel af wat de deskundigen uit de universiteiten, die  

in de VLOR zitting hebben en die daarvoor een gunstig advies gaven, daar zitten te doen. Laten 

ze graag weten dat zij tenminste een gunstig advies gaven eer de minister toch nee zegt?”. 

Wanneer we de oudere en de recentere nummers van Klasse vergelijken, dan zien we voor het 

profiel van de (onderwijs)specialisten de omgekeerde tendens als bij de leerkrachten, leerlingen 

en ouders. Waar ze in de oudere nummers centraal aanwezig zijn en hun adviezen en analyses 

van het onderwijs centraal staan, komen ze in de recentere nummers veel minder prominent 

aan bod. Een tweede verschuiving die we vaststellen is dat in de recentere nummers naast de 

(onderzoeks)resultaten  hun  persoonlijke  mening  en  achtergrond  minstens  even  belangrijk 

wordt, terwijl in de oudere nummers de resultaten van de analyses op zichzelf centraal staan.
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4.6. Andere personages: netkoepels, vakbonden, oudergroepen, NGO's

De andere personages zoals de netkoepels, de vakbonden, de ouderverenigingen, verenigingen 

uit het middenveld die te maken hebben met onderwijsproblematieken, NGO's, enz. worden 

eveneens op een erg ambigue wijze geprofileerd in Klasse. 

Enerzijds komen deze andere personages niet zo vaak aan het woord. Bovendien worden 

bepaalde groepen onder hen, zoals de netkoepels en de vakbonden, vooral door de overheid 

eerder in een negatief daglicht gesteld. Het zijn gedateerde structuren die niet meer terug te 

vinden zijn bij de basis of in het veld. Deze andere personages dringen zichzelf al te vaak op en 

verdedigen vooral hun eigen belangen. Ze brengen politieke belangen binnen in het onderwijs 

en maken een efficiënte kwaliteitszorg in het onderwijs moeilijker door het tegenwerken van 

meer rationele investeringen. Hierdoor komen ze vaak in conflict met de overheid.

In Klasse 34 (1993, p.7) lezen we: “Wordt er niet veel druk uitgeoefend om (...) de attitudes en 

waardenvorming over te laten aan de invulling door de netten in de leerplannen? Jawel. Maar  

daar gaan we niet op in”. 

In Klasse 27 (1992, p.13) staat er bijvoorbeeld: “Maar dat is een heel andere discussie dan ze  

gewend zijn. Een vakbeweging is noodzakelijk in de maatschappij. Maar ze graaft haar eigen 

graf als ze blijft denken in de oude termen van dienstbetoon. Het louter 'cliëntelisme' verdwijnt.  

Ze moet dus inhoudelijk iets boeiender in de plaats stellen”. 

We kunnen in Klasse 24 (1992,  p.13) lezen: “De druk van de ouders en van één net  in het  

bijzonder zijn hieraan niet vreemd. (…) Ten tweede vervaagt aanhoudend overleg met allerlei  

belangengroepen de eigenlijke doelstellingen en strategieën in de grijsheid van een compromis.  

Daartegenover  staat  een  minister  machteloos”.  In  hetzelfde  nummer  staat  ook  nog:  “Een 

daadwerkelijke samenwerking binnen en tussen de netten zou tot een meer rationeel gebruik van  

investeringen  voor  het  technisch  en  beroepsonderwijs  kunnen  bijdragen”  (Klasse  24,  1992,  

p.15). 

In Klasse 27 (1992, p.27) lezen we nog: “Je moet ook geen genie zijn om, zoals het OESO-

rapport  in  Klasse van mei,  vast  te  stellen dat  de  oorzaak van de relatief  hoge kost  van het  

Belgisch  onderwijs  de  verregaande  versnippering  en  verzuiling  is.  En  dat  de  oorzaken  dus  

structureel-politiek zijn”. 

We vinden dan ook een impliciet  (bijvoorbeeld via netoverschrijdende praktijkvoorbeelden, 

Klasse  136,  2003,  p.33;  Klasse  150,  2004,  p.36;  Klasse  179,  2007,  p.5),  maar  vaak  ook 

expliciet pleidooi voor netvervaging terug in Klasse. 

Dit zien we bijvoorbeeld in Klasse 13 (1991, p.17): “Opnieuw hebben leraars uit alle netten  

samengewerkt”. 

156



En  in  Klasse  150  (2004,  p.36):  “Gaat  dat  netoverschrijdend  initiatief  niet  knagen  aan  de 

concurrentiekracht  van  een  school?  Iedere  school  heeft  haar  pedagogisch project.  Dat  blijft  

natuurlijk  zo.  Directies  slikken  wel  eens.  (…)  De  werkvloer  was  eerder  overtuigd.  Jonge  

leerkrachten voorop. Leerlingen vinden het allemaal vanzelfsprekend”. 

In Klasse 174 (2007, p.14) wordt dit als volgt aangegeven: “Bij de aanpak van de problemen in  

onze grote steden worden de krachten over alle netten heen wel steeds meer gebundeld. Dat lijkt  

me de goede weg”.

Kortom,  de  functie  van  deze  andere  personages  als  belangenvereniging  wordt  niet  altijd 

gewaardeerd  in  het  onderwijs,  zeker  niet  vanuit  de  overheid,  en  het  feit  dat  ze  als 

belangenverdediger optreden hindert het onderwijs in het streven naar onderwijskwaliteit en 

werkt tegen het algemeen maatschappelijk belang.

Anderzijds en in contrast daarmee, wordt de expertise van deze andere personages wat betreft 

onderwijsverbetering  op  andere  plaatsen  in  Klasse  juist  wel  gerespecteerd  en  ingeroepen. 

Meestal komen de netkoepels (of scholen van verschillende netten) naast elkaar aan het woord 

en kunnen ze elk hun onderwijsdeskundigheid aan bod laten komen (bv. Klasse 4, 1990, p.9; 

Klasse 15, 1991, p.14; Klasse 129, 2002,  p.14; Klasse 174, 2007, p.41; Klasse 179, 2007, 

bijlage).  Slechts  af  en  toe  wordt  ook  hun  functie  als  belangenvertegenwoordiger  echt 

gerespecteerd,  geeft  de  overheid  aan  “de  eigen  pedagogische  vrijheid”  te  willen  bewaken 

(Klasse  13,  1991,  p.23)  en  laten  ouders,  leerkrachten  of  (onderwijs)specialisten  in 

lezersbrieven blijken dat ze het netgebonden karakter van het onderwijs belangrijk vinden (bv. 

Klasse 112, 2001, p.47; Klasse 119, 2001, p.43). 

Niet-zuilgebonden belangengroepen (bv. verenigingen van ouders van leerlingen met een 

specifieke problematiek, lerarenverenigingen, vrijwilligersorganisaties, …) kunnen in Klasse 

gemakkelijker opkomen voor hun achterban; zij krijgen regelmatig een stem in Klasse en er 

wordt zelfs promotie gevoerd voor deze verenigingen en hun activiteiten.

We zien dit bijvoorbeeld in Klasse 11 (1991, p.10): “School zonder racisme is een pluralistische  

beweging over alle netten en niveaus heen”. 

In Klasse 30 (1992, p.7) lezen we: “In Vlaanderen trekt vooral BEKINA (BEgaafde KINderen en 

Adolescenten) aan de kar. Dat is een werkgroep voor ouders, leerkrachten en opvoeders van  

hoogbegaafde of getalenteerde kinderen (een IQ van 130 en meer). 

In Klasse 31 (1993, p.17) vinden we het volgende voorbeeld: “Greenpeace Belgium is gestart  

met een pulp- en papiercampagne. (…) U en uw school kunnen deze campagne daadwerkelijk  

steunen. Er is nu ook een speciaal lespakket om dit thema in de klas aan te pakken”. 
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En in  Klasse  34  (1993,  p.17)  lezen  we:  “Van het  prille  milieubewustzijn  van  kinderen,  een  

doelgroep die gemakkelijk te beïnvloeden is, mag geen misbruik worden gemaakt. Dat vindt de  

koepel van de Vlaamse milieuvereniging Bond Beter Leefmilieu (BBL). De BBL vraagt een stop  

van  de  wildgroei  van  zogenaamde  'milieu-educatieve  pakketten'  waarmee  bedrijven  en  

organisaties het kleuter, lager en secundair onderwijs bestoken”. 

In de vergelijking tussen de oudere en de recentere nummers zien we een duidelijke evolutie in 

het profiel van deze andere personages. In de recentere nummers worden ze minder in een 

negatief  daglicht  gesteld  vanuit  hun functie  als  belangenverdediger,  en  komen ze  meer  en 

positiever aan bod als belangrijke deskundigen met betrekking tot de onderwijspraktijk en het 

beleid. De negatieve aspecten van het profiel verdwijnen dus naar de achtergrond, terwijl de 

positieve aspecten meer op de voorgrond komen. In de recentere nummers moeten we deze 

andere personages dan ook eerder onder het profiel van de (onderwijs)specialisten plaatsen dan 

als belangenverenigingen op zich. 

4.7. Klasse zelf

Klasse  geeft  zelf  vaak  aan  dat  ze  een  belangrijke  plaats  innemen  in  het  Vlaamse 

onderwijslandschap.  In  dit  discours  kunnen  we  verschillende  argumenten  voor  dergelijke 

profilering onderscheiden. 

In  de eerste  plaats  weet Klasse goed wat de leerkrachten echt  nodig hebben.  Dat  is 

bijvoorbeeld meer en diepere kennis en informatie over onderwijsproblematieken. Om deze 

kennis  en  informatie  te  kunnen  bezorgen  aan  de  onderwijspraktijk  volgt  Klasse  het 

wetenschappelijk onderzoek, neemt deel aan internationele congressen (Klasse 97, 1999, p.22), 

bezoekt onderwijsinstellingen in het buitenland, identificeert bepaalde onderwijsproblemen en 

gaat dan op zoek naar achtergrondkennis en praktische oplossingen. 

Dit zien we bijvoorbeeld in Klasse 11 (1991, p.6): “Klasse las voor u het rapport dat iedereen 

goed vindt maar nooit heeft gelezen”. 

En in Klasse 172 (2007, p.46) staat er: “Klasse reist mee met 15 ICT-coördinatoren uit heel  

Europa”. 

Klasse ziet voor zichzelf een centrale rol weggelegd in het stimuleren van rijk onderwijs. Dit 

zien we in het uitgebreide professionaliseringsaanbod dat in elk nummer gepromoot wordt. 

Klasse  koppelt  ook  vaak  een  eigen  expliciet  waarde-oordeel  aan  het  extern 

professionaliseringsaanbod dat gepubliceerd wordt. Klasse houdt een permanent pleidooi voor 

breed en actief onderwijs, waarbij de opdracht van de leerkracht wordt weergegeven als de 
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verantwoordelijkheid om zich breed te vormen en actief buiten de klas te treden.

In Klasse 20 (1991, p.3) lezen we bijvoorbeeld: “Wij selecteren elke maand voor u de beste tips  

voor boeiend en actueel onderwijs in de klas en daarbuiten”. 

In Klasse 38 (1993, p.3) lezen we: “Dit uitgebreid middenkatern in het blad toont elke keer weer  

hoe het onderwijs zich niet beperkt tot de vier muren van de klas. Gelukkig maar”. 

En in Klasse 147 (2004, p.34) staat er: “Ali Baba zou deze dagen meer aan een lerarenkaart  

hebben dan aan zijn toverformule”. 

Het waarde-oordeel  zien we bijvoorbeeld in Klasse 20 (1991, p.33): “Wij vinden een aantal  

nieuwe jeugdboeken over de Sint en de Kerstman zo leuk dat we ze u best durven aanbevelen”. 

Klasse profileert  zich ook als het platform waar de onderwijspraktijk terecht kan voor alle 

recente  beleidsinformatie.  Het  gaat  hier  niet  enkel  om beleidsmaatregelen of  -beslissingen, 

maar ook om de beleidsvisie en voorlopige ideeën waarover Klasse dan het debat in de praktijk 

wil  stimuleren.  Leerkrachten  en  andere  lezers  kunnen  via  Klasse  hun  mening  over  het 

onderwijsbeleid kwijt, en Klasse zorgt er expliciet voor dat deze opinies en bedenkingen bij de 

beleidsverantwoordelijken terecht komen. 

Dit zien we bijvoorbeeld in Klasse 31 (1993, p.13): “In dit groot onderwijsdebat wordt Klasse  

een informatieplatform voor elke betrokkene. U hoort er dus nog van”. 

In  Klasse  13  (1991,  p.22)  lezen  we:  “De  Vlaamse  Onderwijsraad  zal  een  jaarlijks  rapport  

uitbrengen over het toelatingsbeleid en de slaagkansen in het hoger onderwijs. Wij houden u op  

de hoogte van de resultaten”. 

In Klasse 34 (1993, p.4) vinden we nog: “De discussie is volop aan de gang. Dankzij Klasse zit u 

daar meteen middenin”. En ook nog: “Hoe de kaarten opnieuw geschud worden legt hij uit in  

een exclusief gesprek met Klasse” (Klasse 34, 1993, p.6). 

In  Klasse  179 (2007,  p.2)  wordt  beloofd:  “Ik  neem uw ideeën volgende week mee naar de  

zogeheten klankbordgroep en/of op het forum van [link]”. 

Klasse  organiseert  zelf  ook  ontmoetingen  tussen  de  onderwijspraktijk  en  de  overheid,  

bijvoorbeeld in Klasse 15 (1991, p.5): “Vragen en voorstellen die u zelf kunt voorleggen aan de  

Gemeenschapsminister van Onderwijs (…) Daarvoor nodigt Klasse twintig trouwe lezers uit op 

een openhartig rondetafelgesprek in Brussel”.

Een tweede element in het profiel van Klasse is dat het tijdschrift  zich identificeert met de 

verschillende actoren binnen het onderwijs. Soms benadrukken ze juist de eenheid van alle 

onderwijsbetrokkenen tegenover de maatschappij en stimuleren ze het groepsgevoel binnen het 

onderwijs. 
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In Klasse 11 (1991, p.3) wordt het onderwijs bijvoorbeeld als een groot collectief voorgesteld:  

“Daarbij wordt het duidelijk dat er dringend een rol is weggelegd voor elke school. De besluiten  

liggen klaar. Het Vlaamse onderwijs werkt aan de kleur van de klas”. 

En in Klasse 112 (2001, p.5): “Schuiven uw school en uw CLB de smeerolie naar elkaar door of  

werken  ze  samen  aan  de  schoolloopbaanbegeleiding?  Doen  we  dat:  elke  leerling  zo  goed  

mogelijk begeleiden vanuit zijn zeer specifieke beginsituatie in de richting van de ontplooiing 

van zijn volle potentieel?”. 

Op andere plaatsen identificeert Klasse zich juist met de onderwijspraktijk, tegen “men” van de 

overheid die beslissingen neemt boven het hoofd van de leerkrachten. 

In Klasse 13 (1991, p.28) zien we dit terug: “Een brief van een verontwaardigde leraar die, zoals 

u en ik, met maaltijdcheques werd opgezadeld en bovendien, zoals u en ik, een brief van Minister  

Coens in de bus kreeg over de herwaardering van het leraarsambt”. 

In Klasse 31 (1993, p.13) vinden we: “Kwestie dat u zichzelf nog herkent in de spiegels die men  

[de overheid, de onderwijsspecialisten] u voorhoudt”. 

En ook nog: “De Denen zeggen 'nee',  de Fransen 'ja' en ons hebben ze niet veel gevraagd”  

(Klasse 31, 1993, p.20). 

In  nog  andere  artikels  identificeert  Klasse  zich  dan  weer  met  de  overheid  of  met  de 

(onderwijs)specialisten, zeker als het gaat om kritiek op de onderwijspraktijk. Hierdoor wordt 

regelmatig impliciet de link tussen Klasse en de overheid bevestigd. 

Dit komt terug in bijvoorbeeld Klasse 34 (1993, p.3): “Bericht aan alle deelnemers: de beloofde  

loonsverhoging is bij deze geregeld”. 

Waar Klasse zich net niet mee identificeert of zelfs tegen afzet, is de 'gewone' media. Deze 

beïnvloeden immers de publieke opinie en zijn enkel op sensatie uit. Ze stellen het onderwijs 

meestal in een oneerlijk en negatief daglicht. Wanneer andere media onderwerpen uit Klasse 

overnemen, wordt dit wel op een positieve manier aangehaald door Klasse (bv. Klasse 2, 1990, 

p.3; Klasse 24, 1992, p.5; Klasse 97, 1999, p.35).

Dit vinden we bijvoorbeeld in Klasse 126 (2002, p.14): “Specialisten wijzen erop dat een laag 

zelfbeeld aan de basis ligt van eetstoornissen. Ontevreden zijn over het eigen lichaam is daar een  

uitingsvorm van.  Dat  de  media  de  hele  tijd  het  model  voorhouden  van  superslanke  mooie  

vrouwen  met  welgevormde  borsten  en  strakke  billen  draagt  zeker  niet  bij  tot  een  grotere  

tevredenheid”. 

In Klasse 188 (2008, p.2) lezen we: “Wat als het weldra in een of andere school fout loopt omdat  

enkele jongeren de boodschap iets te letterlijk hebben begrepen en van stoer agressief maken of  

van nonchalant ongeïnteresseerd? Dan staan de media met hun satellietwagens meteen aan de  

schoolpoorten en kraken de commentaren van verwijten aan onderwijs”. 
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En in Klasse 97 (1999, p.11) staat er: “De jongste tijd was ik vaker gechoqueerd. Het onderwijs  

komt in de media en bij veel ouders amper positief in beeld”. 

In Klasse vinden we zowel complimenten als  kritiek op het blad zelf. In de gepubliceerde 

lezersbrieven  gaat  de  kritiek  bijvoorbeeld  over  het  bronnengebruik,  het  publiceren  van 

ongenuanceerde of achterhaalde info (Klasse 97, 1999, p.46; Klasse 174, 2007, p.48), of de 

sterke  culpabilisering  van  de  onderwijspraktijk  (Klasse  179,  2007,  p.56).  Onderzoekers  en 

andere  specialisten  geven  soms  kritiek  op  de  wetenschappelijkheid  van  de  peilingen  en 

enquêtes van Klasse (bv. Klasse 147, 2004, p.10). 

We vinden bijvoorbeeld kritiek  terug in Klasse 15 (1991,  p.27):  “In Klasse 11 stelt  u  nogal  

ondoordacht  dat  het  een  mythe  is  dat  migrantenkinderen  ongelijk  verspreid  zijn  over  de  

verschillende netten”. 

En  in  Klasse  190  (2008,  p.30)  vergelijkt  een  lezer  Klasse  juist  wel  met  de  andere  media:  

“Problemen erkennen is belangrijk, maar behalve de sensatiepers is echt niemand gebaat bij  

opgeblazen en ongefundeerde uitspraken”. 

In  Klasse  179  (2007)  wordt  het  als  volgt  geformuleerd:  “Wat  geeft  u  het  recht  om 

indianenverhalen op te dissen? Er zijn evaluaties tegenwoordig in het onderwijs, te maken door  

mensen die bevoegd zijn, niet door u”. 

Maar veel vaker lezen we complimenten voor de het boeiende en mooie tijdschrift, voor de 

fantastische  activiteiten  die  georganiseerd  worden,  voor  de  boeiende  en  confronterende 

artikels,  of  voor  het  feit  dat  bepaalde  problematieken  bespreekbaar  worden  gemaakt  en 

bepaalde actoren eindelijk een stem krijgen. 

Dit zien we bijvoorbeeld in Klasse 15 (1991, p.28): “Zelfs een 50-jarige leraar kan er nog heel  

wat uit opsteken”. 

En in Klasse 188 (2008, p.35): “De nieuwe look van Klasse is echt gaaf”. 

En in Klasse 129 (2002, p.50): “Proficiat voor het artikel 'Scholen struikelen over krukken' in  

Klasse 128 p.40-41. Zeer geleidelijk groeit  het besef  dat sociale en/of  fysieke barrières voor  

mensen  zwaardere  belemmeringen  vormen  dan  om het  even  welke  strikt  fysieke  of  mentale  

beperking”. 

In  Klasse  179 (2007,  p.56)  wordt  het  als  volgt  geformuleerd:  “Ik  stuur  u een welgemeende 

proficiat met uw eerlijke en correcte kijk op het schoolgebeuren in heel wat scholen”. En ook  

nog: “Deze tekst heeft me geraakt. Bijzonder herkenbaar en een hele geruststelling dat dit soort  

artikel eindelijk kàn” (Klasse 179, 2007, p.56). 

In Klasse 97 (1999, p.46) wordt het aanbod van Klasse geprezen: “Uw aanbod voor Weimar was  

werkelijk een voltreffer”. 
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Opvallend is dat Klasse zichzelf ook niet onbetuigd laat in complimenten aan het eigen adres. 

Zowel  de  innovatieve  inhoud,  de  aantrekkelijke  lay-out  als  het  succes  van  de  acties  en 

initiatieven worden door Klasse zelf meermaals ter sprake gebracht. 

In Klasse 112 (2001, p.33) zegt Klasse over de nieuwe Klasse voor kinderen: “Het nieuwe blad  

wordt aantrekkelijk, laagdrempelig, communicatief en sterk naar vorm en inhoud. Familie van 

Klasse”. 

En in Klasse 31 (1993, p.3) lezen we bij de invoering van een nieuwe papiersoort voor Klasse:  

“Voor de inhoud van Klasse verandert er niets. Die blijft zijn glans behouden. Maar u kunt er  

zich alleen nog figuurlijk aan spiegelen”. 

Op kritische lezersbrieven aan het adres van Klasse volgens soms erg sarcastische reacties van 

de redactie.

Dit zien we bijvoorbeeld in Klasse 11 (1991, p.26) terug: “Blijkbaar bent u de veelschrijver van 

programma's van Macintosh naar wie (…) in het interview verwees”. 

Zo ook in Klasse 15 (1991, p.27): “Op naar een nieuwe visie waarin 'schools' en 'sexy' geen  

antipoden meer zijn?”. 

En in Klasse 119 (2001, p.43): “Door in zijn persbericht kwaliteit van een school rechtstreeks te  

koppelen aan de 'christelijke visie van leerkrachten en verantwoordelijken' beledigt de bisschop  

trouwens ook meteen alle leerkrachten en verantwoordelijken van de andere netten. Dat is wel  

veel voor zo'n kort tekstje”. 

Dat Klasse de eigen fouten ook kan toegeven lezen we in Klasse 179 (2007, p.9): “Klasse keek 

ze schromelijk over het hoofd”.

Een  laatste  aspect  van  het  profiel  van  Klasse  is  de  functie  van  'kritische  waakhond'  of 

'klokkenluider' binnen het onderwijs. Klasse wil problematieken op de onderwijstafel leggen, 

taboes doorbreken en zowel de overheid als het onderwijsveld (soms op een zeer sarcastische 

manier) wijzen op tekortkomingen in hun functioneren.

Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in Klasse 2 (1990, p.3): “Het dossier over zittenblijven haalde  

meteen de koppen van kranten, radio en televisie”. 

En  in  Klasse  129  (2002,  p.40):  “Echtscheiding,  huwelijk,  zwangerschap  en  seksualiteit  zijn 

moeilijke onderwerpen voor onderwijsmensen”. 

In Klasse 188 (2008, p.17) lezen we nog: “Je mag als leraar niet zeggen dat je het moeilijk hebt.  

Taboe. Veertig procent van alle ziektedagen heeft nochtans een psychosociale oorzaak”. 

Dat Klasse ook de onderwijspraktijk wijst op tekortkomingen, zien we in het volgende citaat uit  

Klasse 30 (1993, p.7): “Hoe kunnen we kinderen blijven stimuleren en motiveren als in veel  

scholen vanaf de eerste kleuterklas tot ver in het basisonderwijs elk jaar dezelfde reeks beperkte  
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thema's blijft  terugkeren: de herfst,  de boerderij,  het  postkantoor,  de lente,  de vakantie.  Hoe  

graag werken kinderen niet met hun eigen fantasie en creativiteit rond verhalen, verre landen,  

techniek, spelen, dromen, kunst, ridders, het zonnestelsel, … Ze zitten met duizend vragen waar  

ze nooit een antwoord op krijgen in de brave prentjes die ze (door hun ouders) uit even brave  

boekjes (laten) knippen. Elk jaar opnieuw. Wie wordt dáár wijzer van?”.

Algemeen verschilt het profiel van Klasse weinig als we de oudere en de recentere nummers 

vergelijken.  Alle  componenten  en  rollen  van  Klasse  komen  zowel  in  de  oudere  als  in  de 

recentere nummers voor. Wel duidelijk verschillend tussen de oudere en de recentere nummers 

is  de verdediging van zichzelf  tegen externe kritiek.  In de oudere nummers schrijft  Klasse 

regelmatig zelf een verdediging (bv. als reactie op kritische of negatieve lezersbrieven) zoals 

uit de citaten blijkt. In de recentere nummers worden meer negatieve en positieve lezersbrieven 

over hetzelfde onderwerp naast elkaar geplaatst, en wordt op die manier een tegenstem voor 

kritiek op Klasse geboden door andere brieven van de lezers zelf. Een andere techniek is een 

kritische brief laten counteren door een antwoord van de overheid zonder de stem van Klasse 

toe te voegen (bv.  in Klasse 142, 2004, p.49; Klasse 172, 2007, p.52) of met een neutraal 

informerend antwoord van Klasse zelf (bv. in Klasse 112, 2001, p.50; Klasse 126, 2001, p.49; 

Klasse 150, 2004, p.45).

4.8. Besluit

In dit  deel hebben we de profielen geschetst van de zeven belangrijkste personages uit het 

tijdschrift Klasse. Daaruit bleek dat de discursieve identiteit van de meeste personages bestaat 

uit verschillende rollen en uit meerdere (soms tegenstrijdige) componenten. Een rode draad die 

we  kunnen  vaststellen  is  dat  geen  enkel  personage  geprofileerd  wordt  in  termen  van 

vastliggende posities of kaders. Het gaat daarentegen om personages die op een bepaalde wijze 

in  een  specifieke  context  functioneren,  en  wiens  functioneren  in  het  teken  staat  van  de 

mogelijke optimalisatie van het onderwijs. Van sommige personages is de rol sterk geëvolueerd 

als we de oudere en de recentere nummers vergelijken, terwijl dit voor andere personages niet 

het geval is; deze evoluties betreffen allemaal een sterkere profilering van deze personages als 

gelijkwaardige deskundigen in het onderwijsveld. Dat deze evoluties in de profielen van de 

personages, en in de vertogen en genres, een belangrijke rol spelen in de orde van discours van 

Klasse, zullen we nu toelichten.
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5. De ‘orde van discours' in Klasse

Tot nu toe hebben we de verschillende vertogen, genres en profielen in Klasse beschreven en 

geïllustreerd, en enkele evoluties binnen de vertogen, genres en profielen tussen de oudere en 

recentere  nummers  besproken.  In  wat  volgt  willen  we  de  ‘orde  van  discours’ in  Klasse 

beschrijven, of hoe de verschillende vertogen, genres en profielen in hun samenhang een ‘orde’ 

vormen die eigen is voor het tijdschrift Klasse. Deze ‘orde van discours’ geeft een antwoord op 

de eerste onderzoeksvraag: 'Wat doet het tijdschrift Klasse?' Om tot een beschrijving van die 

orde  te  komen  is  het  echter  van  belang  om  eerst  de  verhouding  tussen  de  verschillende 

vertogen, genres en profielen in Klasse te analyseren. Niet alle vertogen, genres en profielen 

zijn immers even dominant aanwezig of belangrijk in Klasse, en ook hier zien we op bepaalde 

vlakken een evolutie tussen de oudere en de recentere nummers. Daarna bespreken we drie 

constanten en één grote verschuiving binnen de orde van discours van het tijdschrift Klasse. 

5.1. Het relatieve belang van de verschillende vertogen, genres en 
profielen in Klasse

Tot nu toe hebben we alle vertogen,  genres en personages naast  elkaar beschreven.  Om te 

komen  tot  de  orde  van  het  discours  -  een  orde  die  deze  componenten  in  hun  onderlinge 

samenhang  in  het  leven  roepen  –  is  het  noodzakelijk  om eerst  dieper  in  te  gaan  op  hun 

onderlinge verhouding. Ook al bepalen alle vertogen, genres en profielen samen de orde van 

discours,  het  is  van  belang  om  die  verhouding  tussen  vertogen,  genres  en  profielen  te 

verkennen en meer  bepaald  door  in  te  gaan  op  hun relatieve  belang.  Het  relatieve  belang 

drukken  we  uit  in  de  graad  van  dominantie  van  de  geïdentificeerde  vertogen,  genres  en 

profielen  in  Klasse,  en  eventuele  verschuivingen  in  die  dominantie  doorheen  de  jaren. 

Sommige vertogen, genres en personages zijn immers meer dominant dan anderen, en hebben 

in die zin een groter belang. Een uitspraak over de graad van dominantie (zeer dominant, matig 

dominant, weinig dominant) in wat volgt, is een kwalitatieve aanduiding die gebaseerd is op de 

vaststelling  van  de  aanwezigheid  van  vertogen,  genres  en  personages  in  de  afzonderlijke 

tijdschriften, en ondersteund door een indicatieve telling over de tijdschriften heen (‘turven’ 

van de vertogen, genres en personages). De graad van dominantie geeft dus bijvoorbeeld aan 

welk vertoog op de voorgrond staat, en welk vertoog meer op de achtergrond een rol speelt. 
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Deze aanduiding  van de dominantie  geeft  dus  inzicht  in  de onderlinge  samenhang van de 

componenten, en is op die manier een noodzakelijke stap om te komen tot een antwoord op de 

eerste onderzoeksvraag: de beschrijving van de eigenlijke orde van het discours en mogelijke 

verschuivingen daarin.  

5.1.1. De dominante vertogen in Klasse

In de oudere en recentere nummers van Klasse zijn dezelfde vertogen het meest dominant 

aanwezig (zie  tabel 5):  dit  zijn  het  professionaliteits-  en professionaliseringsvertoog en het 

curriculum- en organisatievertoog. Het constructivistisch-leerpsychologisch vertoog is zowel in 

de oudere als in de recentere nummers het minst dominant. Het onderwijspopulatie-statistisch 

vertoog is  zowel in de oudere als in de recentere nummers matig dominant;  het  is relatief 

belangrijk in het geheel (en belangrijker dan sommige andere vertogen) maar niet uitgesproken 

bepalend.

Het  kwaliteitszorg-managementvertoog,  het  onderwijsjuridisch  vertoog  en  het 

onderwijspolitiek  vertoog  zijn  in  de  oudere  nummers  matig  dominant  en  ongeveer  even 

belangrijk, terwijl in de recentere nummers het onderwijspolitiek vertoog naar de achtergrond 

verdwijnt. Voornamelijk onderwijsbeleidskwesties komen in de recentere nummers dus bijna 

altijd  vanuit  een  ander  perspectief  dan  het  onderwijspolitieke  aan  bod  (meer  bepaald  het 

onderwijsjuridisch  of  het  kwaliteitszorg-managementperspectief).  Of  nog,  in  de  oudere 

nummers  werden  onderwijs(beleids)problematieken  nog  vanuit  een  onderwijspolitiek 

perspectief geduid en gerepresenteerd, terwijl dit in de recentere nummers van Klasse quasi 

verdwenen is. 

Het  reflectief  praktijkportret-vertoog  is  zoals  eerder  aangegeven  een  vertoog  dat 

voornamelijk in de recentere nummers voorkomt, en daar ook een belangrijke en dominante 

plaats inneemt. In de oudere nummers is dit vertoog daarentegen weinig dominant. 

We kunnen dus besluiten dat  er wat de vertogen betreft een opvallend verschil is tussen de 

oudere en de recentere nummers: het benaderen van het onderwijs in politieke termen neemt af 

in belang, terwijl het portretteren van de onderwijspraktijk aan belang wint. 
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Oudere nummers van Klasse Recentere nummers van Klasse 

Zeer dominant Professionaliteits- en 

professionaliseringsvertoog

Professionaliteits- en 

professionaliseringsvertoog

Curriculum- en organisatievertoog Curriculum- en organisatievertoog

Reflectief praktijkportretvertoog

Matig dominant Kwaliteitszorg-managementvertoog Kwaliteitszorg-managementvertoog

Onderwijsjuridisch vertoog Onderwijsjuridisch vertoog

Populatie-statistisch vertoog Populatie-statistisch vertoog

Onderwijspolitiek vertoog

Weinig dominant Constructivistisch-
leerpsychologisch vertoog

Constructivistisch-leerpsychologisch 
vertoog

Reflectief praktijkportretvertoog Onderwijspolitiek vertoog

Tabel 5: De relatieve dominantie van de vertogen in Klasse

5.1.2. De dominante genres in Klasse

Met  betrekking  tot  de  genres  zien  we  sterke  gelijkenissen  maar  ook  enkele  belangrijke 

verschuivingen wanneer  we de oudere  en  de recentere  nummers  vergelijken.  In  de oudere 

nummers zijn het beleidslegitimerend en -kritisch genre en het promotioneel-activerend genre 

het  meest  dominant.  In  de  oudere  nummers  ligt  er  dus  een  zeer  sterke  nadruk  op  het 

verantwoorden  van  het  overheidsbeleid  en  het  promoten  van  allerlei 

professionaliseringsinitiatieven.  Daarnaast  zijn  het  beleidsvertalend  genre,  het 

wetenschappelijk-populariserend  genre,  het  maatschappelijk-sensibiliserend  genre  en  het 

zelfevaluatie-genre matig dominant. Het infotainment-genre, dit wil zeggen een combinatie van 

entertainment  en  het  aanbieden  van  informatie  en  leerkansen,  is  in  deze  oudere  nummers 

relatief gezien weinig belangrijk. 

In de recentere nummers is het zelfevaluatie-genre duidelijk het meest dominant, samen met 

het promotioneel-activerend genre. Ook het beleidslegitimerend en -kritisch genre blijft relatief 

belangrijk, naast het beleidsvertalend genre, het maatschappelijk-sensibiliserend genre en het 

wetenschappelijk-populariserend  genre.  Het  infotainment-genre  is  ook  in  de  recentere 

nummers weinig dominant. 

De belangrijkste verschuiving die we dus kunnen vaststellen, is dat het beleidslegitimerend 

en -kritisch genre in de recentere nummers meer naar de achtergrond verdwijnt (maar nog 

steeds  matig  dominant  blijft).  De  expliciete  legitimatie  en  kritische  duiding  van 

beleidsinitiatieven en –voorstellen zien we minder uitdrukkelijk op de voorgrond staan. Wat 

daarentegen wel op de voorgrond staat in die recentere nummers is het zelfevaluatie-genre: het 

aanspreken van de lezer met het doel zelfevaluatie te stimuleren. Ook de de verschuiving wat 

het  wetenschappelijk-populariserend  genre  betreft  is  opvallend:  het  populariseren  van 
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onderzoek en wetenschappelijke resultaten blijft doorheen de jaren matig dominant, maar in de 

recentere nummers lijkt het meer naar de achtergrond te verdwijnen.  We moeten echter een 

belangrijke opmerking maken bij de plaats van dit wetenschappelijk-populariserend genre. In 

de recentere nummers wordt de popularisering van wetenschappelijk onderzoek bijna altijd 

gecombineerd  met  de  stimulering  van zelfevaluatie,  terwijl  dit  in  de  oudere  nummers  van 

Klasse niet vaak het geval is. In de oudere nummers van Klasse staat het wetenschappelijk-

populariserend genre dus op zichzelf, terwijl in de recentere nummers er altijd expliciet een 

praktijkcomponent aan gekoppeld wordt. 

Oudere nummers van Klasse Recentere nummers van Klasse 

Zeer dominant Beleidslegitimerend en -kritisch 

genre

Zelfevaluatie-genre

Promotioneel-activerend genre Promotioneel-activerend genre

Matig dominant Wetenschappelijk-populariserend 
genre

Beleidslegitimerend en -kritisch 
genre

Maatschappelijk-sensibiliserend 
genre

Maatschappelijk-sensibiliserend 
genre

Zelfevaluatie-genre Wetenschappelijk-populariserend 
genre

Beleidsvertalend genre Beleidsvertalend genre

Weinig dominant Infotainment-genre Infotainment genre

Tabel 6: De relatieve dominantie van de genres in Klasse

5.1.3. De dominante personages in Klasse

Met betrekking tot de graad van dominantie van bepaalde personages in Klasse kunnen we 

enkele  duidelijke  verschillen  tussen  de oudere  en  de  recentere  nummers  vaststellen.  In  de 

oudere nummers van Klasse zijn de overheid, de leerkracht en de (onderwijs)specialist, naast 

Klasse zelf, de belangrijkste personages. Vooral de overheid is bijzonder dominant aanwezig in 

de  oudere  nummers:  het  gaat  enerzijds  om  de  overheidsvisie  op  en  maatregelen  voor  de 

onderwijspraktijk, en anderzijds om toelichting bij de werking van de overheidsadministratie. 

Ook de (onderwijs)specialisten zijn prominent aanwezig. Zij worden zoals eerder aangegeven 

in de oudere nummers geprofileerd als ‘de onderwijsexperten’, en dit  zowel op het vlak van 

beleid, praktijk als innovatie. De ouder, de leerling en de andere personages zoals netkoepels, 

vakbonden, oudergroepen en NGO's zijn veel minder belangrijk en komen maar sporadisch aan 

bod (en zelden zelf aan het woord). Zij zijn meer buitenstaanders in deze oudere nummers.

In de recentere nummers echter,  is  de leerkracht het dominante personage (naast  Klasse 

zelf). In de oudere nummers wordt de mening van de leerkracht wel gevraagd en is er ook 
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plaats voor artikels over de onderwijspraktijk. Opvallend is echter dat er heel vaak óver de 

leerkracht gesproken door de overheid, door de (onderwijs)specialisten, enz. In de recentere 

nummers staat de leerkracht als personage in het middelpunt van het blad; leerkrachten (als 

concrete personen) zijn in alle artikels dominant aanwezig en komen in bijna elk artikel aan het 

woord (ook met opinies en reacties op wat anderen – de overheid, de (onderwijs)specialisten – 

aanbrengen).  De  personages  van  de  overheid  en  de  (onderwijs)specialist  verschuiven  in 

verhouding  sterk  naar  de  achtergrond.  In  de  recentere  nummers  worden  de 

(onderwijs)specialisten  in  het  algemeen  dus  minder  vaak  opgevoerd.  En  als  ze  worden 

opgevoerd worden ze erg persoonlijk, en naast andere personen (zoals de leerkracht), in beeld 

gebracht. Op die manier is het een minder exclusief personage wat het aanleveren van expertise 

betreft. Ook het personage van de overheid is in de recentere nummers van Klasse veel minder 

aanwezig  dan  in  de  oudere  nummers.  Er  wordt  veel  minder  over  en  door  de  overheid 

gesproken, en veel beleidsinformatie wordt 'anoniem' gepresenteerd (dus door Klasse zelf). Het 

personage van de leerling en de ouder krijgt daarentegen in de recentere nummers juist een 

belangrijkere rol toebedeeld; hun mening over het onderwijs klinkt duidelijk door in Klasse, er 

wordt  veel  meer  over  hen  gesproken  en  ze  komen  regelmatig  zelf  aan  het  woord.  Ze 

verschijnen  als  belangrijke  partners  voor  het  realiseren  van  goed  onderwijs.  De  andere 

personages  zoals  de  netkoepels,  vakbonden,  ouderverenigingen  en  NGO's  blijven  weinig 

dominant, en hier kunnen we opnieuw onderlijnen dat waar ze voorheen geprofileerd werden 

als belangenbehartigers ze in de recentere nummers het profiel van onderwijsspecialist (naast 

andere specialisten) toegedicht krijgen. 

Oudere nummers van Klasse Recentere nummers van Klasse 

Zeer dominant Overheid Leerkracht

(Onderwijs)specialist Klasse zelf 

Leerkracht 

Klasse zelf 

Matig dominant (Onderwijs)specialist

Ouder 

Leerling 

Overheid 

Weinig dominant Ouder Belangengroep

Leerling 

Belangengroep 

Tabel 7: De relatieve dominantie van de personages in Klasse

168



Samenvattend willen we hier onderlijnen dat de leerkracht als personage erg centraal komt te 

staan,  en  dat  het  personage  van  de  overheid  naar  de  achtergrond  verdwijnt.  Bovendien 

verdwijnt ook het personage van de onderwijsspecialist meer naar de achtergrond, en zien we 

dat dit personage – analoog aan andere personages zoals de leerling en ouder – meer in zijn of 

haar rol als persoon aan bod komt.

Dit overzicht van het relatieve belang van de vertogen, genres en personages vormt samen met 

de beschreven evoluties binnen de vertogen, genres en profielen het vertrekpunt om te komen 

tot de beschrijving van de orde van discours van Klasse in het algemeen. We stellen immers 

vast dat de combinatie van vertogen, genres en personages, ook al zijn er hier verschuivingen 

doorheen de jaren, een orde in het leven roept die de eigenheid van Klasse tot uitdrukking 

brengt. Vandaar dat we voor de beschrijving van deze orde de term ‘constante’ hanteren. We 

onderscheiden drie duidelijke constanten, en het zijn dus deze constanten die aangeven wat 

Klasse – op het niveau van de orde van het discours – doet.  

5.2. Een eerste constante: Klasse is een tijdschrift over onderwijskwaliteit

Wat in haast alle vertogen, genres en profielen van Klasse op de voorgrond staat, is de centrale 

rol  van  de  leerkracht  in  de  permanente  optimalisatie  van  de  onderwijskwaliteit.  Op  basis 

hiervan  willen  we  in  wat  volgt  argumenteren  dat  alle  vertogen,  genres  en  personages  als 

gemeenschappelijk  element  hebben  dat  de  optimalisatie  van  de  onderwijskwaliteit  als  een 

permanente zorg en opdracht naar voor wordt geschoven. Het is van belang om hier van meet 

af aan te onderlijnen dat dit verder gaat dan enkel de aanwezigheid van een kwaliteitszorg-

management  vertoog  in  Klasse.  In  dit  vertoog  wordt  natuurlijk  expliciet  het  belang  van 

kwaliteitszorg in het onderwijs ter sprake gebracht. Hetgeen we hier willen duidelijk maken is 

dat  alle  vertogen,  genres  en profielen het denken in termen van onderwijskwaliteit,  en het 

belang van permanente optimalisatie, in het leven roepen; ze refereren in zekere zin allemaal 

naar de noodzaak van de permanente verbetering van onderwijskwaliteit. Onderwijskwaliteit 

vatten  we  hierbij  op  als  een  specifieke  invulling  en  benadering  van  ‘goed  onderwijs’: 

permanent optimaliseren van onderwijskwaliteit door permanent optimaliseren van de eigen 

toegevoegde waarde (als leerkracht)32.

Voor enkele vertogen,  genres en profielen is het erg duidelijk dat ze vanuit  de idee van 

32 Simons & Masschelein (2006, p.292) geven aan dat het denken over het onderwijs vandaag gelijk gesteld wordt met het 
denken in termen van onderwijskwaliteit: “this reference to 'educational quality' is part of the way we talk about education, 
i.e.  speaking  about  education  and  speaking  about  educational  quality  seem to  converge”.  We  besluiten  dat  ook  het 
tijdschrift Klasse zich in dit denken inschrijft door de specifieke waardering van toegevoegde waarde in het onderwijs en 
de sterke nadruk op de permanente professionalisering van alle onderwijsbetrokkenen. 
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onderwijskwaliteit  functioneren.  Het  zelfevaluatie-vertoog wil  bijvoorbeeld  uitdrukkelijk  de 

leerkrachten  aanzetten  tot  reflectie  in  functie  van  onderwijsverbetering,  terwijl  het 

promotioneel-activerend  genre  voor  het  professionaliseringsaanbod  zorgt  en  het 

wetenschappelijk-populariserend genre voor de nodige achtergrondkennis over het onderwijs. 

Het gaat er dus om kennis (zowel zelfkennis als wetenschappelijke kennis) te verwerven over 

bijvoorbeeld sterke en zwakke punten, en zicht te krijgen op mogelijke toegevoegde waarde. 

Uit de verschillende profielen blijkt bovendien dat alle personages in Klasse, en dit steeds meer 

in de recente nummers, de eigen deskundigheid moeten inbrengen en op die manier verschijnen 

als  partners  in  de  zorg  om  onderwijskwaliteit.  In  het  het  professionaliteits-  en 

professionaliseringsvertoog,  het  curriculum  en  -organisatievertoog,  het  constructivistisch-

leerpsychologisch vertoog en het reflectief praktijkportretvertoog wordt niet enkel de huidige 

toestand  van  het  onderwijs  gerepresenteerd,  maar  steeds  in  functie  van  een  mogelijke 

optimalisering  van  dit  onderwijs.  Dit  geldt  ook  voor  de  andere,  minder  duidelijk 

optimaliserende  vertogen  en  genres.  We kunnen  bijvoorbeeld  stellen  dat  elk  genre  via  de 

tekstvormen die moeten aanspreken en de teksthandelingen die willen informeren, activeren, 

promoten, overtuigen enz., een benadering van het onderwijs introduceert waarin dat onderwijs 

in het teken komt te staan van de optimalisatie van de onderwijskwaliteit. Dit zien we ook 

duidelijk wanneer het gaan om de weergave van beleidsinformatie (vanuit welk perspectief of 

genre  ook).  Het  gaat  hier  duidelijk  niet  enkel  om  het  informeren  van  leerkrachten;  deze 

informatie  is  gekoppeld aan genres en perspectieven die aanzetten tot  het  bekijken van de 

huidige onderwijspraktijk als waaraan waarde kan toegevoegd worden.

Kortom, een eerste constante die de orde van discours van Klasse tot uitdrukking brengt, 

bestaat erin de onderwijspraktijk te laten verschijnen als iets dat in termen van kwaliteit kan 

worden uitgedrukt en dat bijgevolg het onderwerp moet zijn van een permanente zorg. Dit wil 

niet zeggen dat Klasse niet veel bericht over wat goed loopt; de genres, profielen en personages 

veronderstellen  echter  dat  er  altijd  ruimte  voor  verbetering  is,  en  dat  er  dus  ook  een 

voortdurende  bekommernis  om deze  verbetering  nodig  is.  Wat  Klasse  doet  is  met  andere 

woorden  permanente  kwaliteitszorg  centraal  plaatsen,  en  .de  gepresenteerde 

onderwijscontexten,  ervaringsverhalen,  statistieken,  voorbeelden  van  goede  praktijk, 

onderzoeken, beleidsinformatie en het professionaliserinsaanbod richten zich allemaal op dat 

punt.  

Het is van belang om meer precies aan te geven wat het betekent dat Klasse op het niveau van 

de orde van het discours de idee omtrent ‘de permanente optimalisatie van onderwijskwaliteit’ 

ingang doet vinden. Uit de vertogen, genres en profielen in Klasse blijkt dat onderwijskwaliteit 

niet  enkel  gezien  wordt  als  de  output  van  het  onderwijs  (de  onderwijsresultaten)  of  een 
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efficiënte onderwijsorganisatie. Deze invulling van onderwijskwaliteit is slechts in beperkte 

mate  aanwezig.  Het  gaan  echter  veelal  om  specifieke  voorbeelden,  ervaringsverhalen  en 

praktijken  die  een  uitdrukking zijn  van  onderwijskwaliteit,  en  die  ook vaak aangeven hoe 

precies die kwaliteit gerealiseerd kan worden. Het is niet dat in Klasse dit alles in termen van 

kwaliteit  beoordeeld  wordt,  maar  doorheen  de  vertogen,  genres  en  profilering  van  de 

personages wordt iets/iemand zo gepresenteerd dat het een kwaliteitsdimensie heeft,  dit wil 

zeggen: iets/iemand voegt een waarde toe aan de gangbare praktijk. In zekere zin geeft de orde 

van het discours in Klasse voortdurend de boodschap: 'Dit is een leerkracht, ouder, overheid, 

activiteit, onderzoeker, … met klasse, en voegt dus iets toe.’ En hierdoor is er dus ook steeds de 

boodschap:  de bestaande onderwijspraktijk is  een praktijk waar verbetering mogelijk  is.  In 

Klasse  verschijnen  bepaalde  visies  op  de  onderwijswerkelijkheid,  bepaalde  manieren  van 

onderwijs(beleid)  vormgeven,  bepaalde  initiatieven,  handelingen,  onderzoeken, 

karaktertrekken,  … telkens  binnen het  kader  van toegevoegde waarde en het  aanzetten tot 

verbetering. 

In  Klasse  heeft  de  toegevoegde waarde  dus  een  specifieke  betekenis.  Het  verwijst  niet 

zonder  meer naar datgene 'wat werkt'  en afgemeten wordt  aan vaste  standaarden of betere 

prestaties (cf. Ball, 2003). Het uitgangspunt is veeleer dat het onderwijs permanent verbeterd 

kan en moet worden, en dat alles (gaande van wetenschappelijke expertise tot voorbeelden van 

goede  praktijk)  gezien  of  ‘gewaardeerd’ kan  worden als  een  uitdrukking  van  toegevoegde 

waarde. Het volgende citaat uit Klasse maakt duidelijk wat we hier bedoelen: “In de reeks 

'Meesterlijk!'  volgt  TV.Klasse  leraren  voor  de klas  die  inspireren.  Geen superteachers,  wel 

leraren die nét dat snuifje peper en zout toevoegen dat hun lessen zo boeiend maakt” (Klasse 

190, 2008, p.20). Onderwijskwaliteit of toegevoegde waarde bestaat dus, om de termen van 

Klasse zelf te gebruiken, uit 'het snuifje peper en zout' dat leerkrachten, de overheid en de 

andere onderwijsbetrokkenen aan het onderwijs (moeten) toevoegen. In de vertogen, genres en 

profielen  blijkt  dan  ook duidelijk  dat  onderwijskwaliteit  niet  enkel  vastgesteld  of  gemeten 

wordt aan de hand van objectieve, wetenschappelijke of theoretische kennis, maar dat ook de 

doorleefde  ervaringen,  persoonlijkheid  en  'levenswijsheid'  van  de  leerkracht  en  de  andere 

actoren voor dat extra snuifje peper en zout zorgen.  

. Samengevat  kunnen  we  dus  stellen  dat  de  orde  van  het  discours  in  Klasse  de 

onderwijspraktijk  en  specifiek  het  functioneren  van  de  leerkracht  laat  verschijnen  als  iets 

waaraan voortdurend waarde kan toegevoegd worden. Onderwijskwaliteit centraal stellen heeft 

specifieke  implicaties  voor  de  positionering  van  de  overheid,  de  leerkracht  en  de  andere 

actoren  in  het  onderwijs,  wat  we  in  hoofdstuk  4  verder  zullen  uitwerken.  In  wat  volgt 

beschrijven we de tweede constante die uitdrukking geeft aan de eigenheid van Klasse.
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5.3. Een tweede constante: Klasse is een edutainment-tijdschrift

Gerelateerd  aan  het  centraal  plaatsen  van  kwaliteitszorg  (als  voortdurende  zorg  voor 

toegevoegde waarde), plaatst Klasse het belang van professionalisering op de voorgrond. Het 

optimalisering van onderwijskwaliteit wordt daarmee verbonden aan de professionalisering van 

leerkrachten, en ook van de andere actoren in het onderwijs. De vertogen, genres en profielen 

roepen een orde in het leven waar de deskundigheid of expertise centraal komt te staan. Ook 

hier is het van belang te onderlijnen dat dit breder is dan de expliciete focus op en reflectie over 

expertise in het professionaliteits- en professionalizeringsvertoog. Wat Klasse mogelijk maakt 

is niet enkel een reflectie over de onderwijspraktijk en het eigen functioneren (als leerkracht) in 

termen van onderwijskwaliteit, maar ook een zorg over het functioneren van actoren in termen 

van professionalisering. Professionalisering krijgt doorheen de vertogen, genres en profielen 

een  specifieke  betekenis:  door  specifieke  inhouden  en  thema’s  prikkelen  en  nieuwsgierig 

maken,  een  brede  blik  op  de  werkelijkheid  bieden,  reflectie  stimuleren,  ervaringen  delen, 

educatieve  materialen  en  belevenissen  aanbieden,  zaken  uitleggen  en  verklaren,  met  veel 

aandacht voor het welbevinden van de betrokkenen. Het is de term edutainment die toelaat om 

de tweede constante in de orde van discours op begrip te brengen. 

De term edutainment  wordt  veelal  gebruikt  om te  verwijzen  naar  de ‘ontspannende’ en 

‘informele’ dimensies, in onderwijs of educatie, en bijgevolg in het kader van het motiveren 

van kinderen en leerlingen om te leren, bijvoorbeeld via digitale of virtuele media (educatieve 

videospelletjes  en  televisie),  in  de  culturele  sector  (musea),  in  de  gezondheids-  of  milieu-

educatie,  bij  huiswerkbegeleiding,  enzovoort.  De  term  edutainment  verenigt  dus  twee 

verschillende  zaken:  enerzijds  educatie,  en  anderzijds  entertainment  –  “a  hybrid  mix  of 

education and entertainment that relies heavily on visual material, on narrative or game-like 

formats, and on more informal, less didactic styles of address” (Buckingham & Scanlon, 2005). 

Deze term is ook geschikt om op begrip te brengen wat Klasse op het niveau van de orde 

van het discours doet, en meer bepaald hoe de professionalisering van de leerkracht in functie 

van kwaliteitszorg concreet gestalte krijgt. Typisch voor de vertogen, genres en profielen van 

de personages is bijvoorbeeld de combinatie van enerzijds het aanbieden van leerkansen (door 

voorbeelden)  en  het  aanzetten  tot  reflectie  en  gedragsverandering,  en  anderzijds  ludieke, 

speelse  en  ontspannende  elementen.  Het  betreft  dus  een  combinatie  van  inspanning  en 

ontspanning, van educatie/leren en entertainment. Klasse geeft met andere woorden vorm aan 

de  gedachte  dat  professionaliseren  in  functie  van  kwaliteit  een  voortdurende  inspanning 

impliceert die door ontspannende activiteiten vorm kan krijgen. Op dit vlak verschilt Klasse 

duidelijk van andere tijdschriften die professionalisering voorop stellen, zoals vakdidactische 

of wetenschappelijke bladen. In deze tijdschriften staat veelal het overdragen of meedelen van 
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kennis centraal (eventueel naast meer ontspannende of ludieke rubrieken) vanuit de hoop of 

verwachting dat dit in het kader van professionalisering een rol zal spelen. Een constante in de 

orde van het discours van Klasse is echter dat het belang van professionalisering voortdurend 

gekoppeld wordt aan pogingen om de actoren ook hiertoe aan te zetten. Edutainment in Klasse 

gaat  dus  verder  dan  het  beschreven  infotainment-genre,  dat  ludieke  informatie  brengt  (de 

cartoons zetten ook aan het denken, de wedstrijden vereisen nieuwe kennis en opzoekingswerk, 

de  persberichtjes  zijn  humoristisch  of  absurd  van  inslag).  Alle  genres  in  Klasse  bevatten 

immers humoristische elementen via de gebruikte tekstvormen (bv. sarcasme of ironie, teasers, 

prikkelende  interviewvragen,  woordspelingen,  kwinkslagen,...).  Gepromote  uitstappen 

(promotioneel-activerend  genre)  worden  bijvoorbeeld  niet  alleen  leuk  en  ontspannend 

voorgesteld maar wijzen eveneens op een inspanning tot professionalisering in functie van de 

onderwijskwaliteit. 

Kortom, om aan te zetten tot kwaliteitszorg en het denken in termen van professionalisering 

ingaan  te  doen  vinden,  bieden  de  artikels  in  Klasse  niet  enkel  interessante  en  correcte 

informatie, maar is dit aanbod steeds verweven met een poging de aandacht te trekken en de 

betrokkenheid te stimuleren door interactieve teksttechnieken. Waar het dus om gaat is ‘graag 

gelezen worden’ en een soort van “leervermaak”33 bieden. 'Leren moet leuk zijn' geldt dus niet 

enkel  voor  de  leerlingen  in  de  klaspraktijk,  maar  ook  voor  de  professionaliteit  en 

professionalisering  van  de  leerkracht  en  de  andere  actoren  binnen  het  onderwijs. 

Professionaliseren,  zo  kunnen  we  samenvatten,  wordt  gedacht  als  een  leerproces  dat  niet 

zonder  meer  een  verplichting  is,  maar  dat  een  attractief  proces  is  waartoe  Klasse  op  alle 

mogelijke manieren probeert bij te dragen. 

5.4. Een derde constante: Klasse is een mediatizerend tijdschrift

In  de discussie over mediatizering in hoofdstuk 2 hebben we aangegeven dat het tijdschrift 

Klasse een specifiek sturingsinstrument op de grens tussen de overheid, het onderwijsveld en 

de media is. Deze mediatizering krijgt een specifieke betekenis door de vertogen, genres en 

personages in Klasse. Meer concreet zien we in Klasse specifieke mediatechnieken opduiken 

die  de  eigenheid  van  het  tijdschrijft  sterk  bepalen:  'narrativisering',  'karakterisering'  en 

'conversationalisering'. 

Met  narrativisering bedoelen we dat veel teksten in Klasse sterk narratief of verhalend zijn, 

ook  de  meer  wetenschappelijke  of  theoretische  artikels.  Met  Macdonald  (2003,  p.65-66) 
33  http://www.stichtingbeeldverhaal.nl/83/edutainment-is-nieuwe-toverwoord.htm (geraadpleegd op 10/07/2010).
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kunnen we deze artikels bekijken als ‘case studies’ van facetten van het onderwijs, “intended to 

engage our attention, provide evidence of the issue being examined, and illuminate aspects of 

the necessary exposition. They have potential merit in drawing us into stories that we might not 

otherwise  care  about  (especially  if  geographical  or  cultural  distance  intervenes)”.  Door  de 

narrativisering  van  de  inhoud  in  het  artikel  wordt  ingespeeld  op  de  herkenbaarheid  en 

aansluiting bij de ervaringswereld van de lezer, en op die manier kan er aandacht zijn voor 

thema's en problematieken die anders niet zouden aanspreken: “the fact that media products are 

usually referred to as ‘stories’ is not accidental; people are much more drawn to stories than 

they are to analyses, statistics or theoretical discourses” (Levin, 2004, p.273). Verhalen tonen 

de levenservaringen (of onderzoeks- of beleidservaringen) van anderen, maken het mogelijk 

dat men zich inleeft (de koppeling legt met eigen ervaringen) en dat men er eventueel iets mee 

doet. Een narratieve argumentatie is opgebouwd uit anekdotes (Macdonald, 2003), speelt in op 

herkenning en zoekt vaak naar een ontspannende lectuur (zie edutainment). Op deze manier 

vormen dergelijke verhalen “a public habitat of images for identification”  (Macdonald, 2003). 

Typerend voor Klasse is dus dat er een ruimte van verhalen of beelden gestalte krijgt op basis 

waarvan de leerkracht zich kan identificeren. 

Het tijdschrift Klasse werkt ‘karakteriserend’ door de grote aandacht voor persoonlijkheden, 

karakterkenmerken en contexten van de individuen en praktijken. Door een identificatie met 

(beelden van, verhalen over) specifieke karakters, is het mogelijk om verder te kijken dan de 

eigen persoon: “characterization invites our identification and our empathy with a range of 

personalities in order to implicate us in an imaginary situation capable of taking us beyond the 

limitations of our individual experience” (Macdonald, 2003, p.69). Concreet betekent dit dat 

deze karakters toelaten dat de lezer over zijn eigen ervaringen kan reflecteren vanuit het lezen 

van andere ervaringsverhalen (of ervaringsverhalen van anderen), en vanuit eigen noden en 

behoeften kan nagaan wat voor het eigen functioneren interessant, relevant of belangrijk is. Dit 

zien we duidelijk in het centraal stellen van individuele ‘karakteristieke’ meningen en opinies 

in  Klasse,  en  in  de  recentere  nummers  ook  die  van  de  beleidsbetrokkenen  of  de 

wetenschappelijk onderzoekers. 

Een belangrijk  element  dat  deze karakterisering in  Klasse tot  uitdrukking brengt,  is  het 

gebruik van de foto's bij de artikels. Hier zien we een belangrijke evolutie tussen de oudere en 

de recentere nummers, waaruit blijkt dat de karakterisering zich in de recentere nummers van 

Klasse nog veel sterker doorzet dan in de oudere nummers. In de oudere nummers zien we 

vooral  algemene  foto’s  over  de  onderwijspraktijk,  met  daarop  anonieme  leerkrachten, 

leerlingen of attributen in/uit een klas- of schoolcontext. Dit zijn geen 'personen', maar eerder 

(anonieme) figuranten bij het artikel in kwestie of een visuele illustratie van het behandelde 
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thema. In de recentere nummers krijgen we een heel ander soort foto’s te zien: een soort van 

portretten  waarop  personen  uit  het  onderwijsveld  de  lezer  rechtstreeks  aankijken.  Deze 

portretfoto’s tonen de onderwijsbetrokkenen (leerkrachten,  leerlingen,  ouders,  onderzoekers, 

medewerkers van de overheid) in close up, waardoor ze verschijnen als ‘goede kennissen’ die 

de  lezer  aanspreken  als  gelijken  in  herkenbare  contexten  en  hen  betrekken  bij  hun 

ervaringsverhaal. “To see people in close up is to see them in the way we would normally only 

see people with whom we are more or less intimately acquainted. Every detail of their face and 

their expression is visible. We are so close to them we could almost touch them. They reveal 

their  individuality  and  their  personality”  (Jewitt  &  Oyama,  2001,  p.146).  Deze  visuele 

karakterisering via de foto’s ondersteunt dus de tekstuele karakterisering: de portretfoto’s tonen 

een persoonlijk karakter, addresseren de lezer ook als persoon, waardoor de lezer zich met de 

‘lotgevallen’ van deze persoon kan identificeren, en eventueel van zijn of haar toegevoegde 

waarde en professionalisering kan leren. 

Deze ‘narrativisering’ en ‘karakterisering’ gaan in Klasse gepaard met wat Fairclough (1995) 

‘conversationalism' noemt en wat we kunnen vertalen als 'conversationalisering' of een sterke 

nadruk op alledaags taalgebruik. In dit proces worden zowel de spreker als de luisteraar, of de 

schrijver en de lezer, ge(re)presenteerd als ‘ordinary people’. Als gewone mensen maken ze 

deel uit van een gedeelde wereld: “a commonsense world of shared experience” (Fairclough, 

1995, p.10). Dit geldt in Klasse vooral voor de personages die traditioneel een sterke autoriteit 

hebben  zoals  overheidsmedewerkers,  wetenschappelijke  onderzoekers  en  andere 

(onderwijs)specialisten. Deze personages komen nog steeds aan bod, maar meer vanuit hun 

persoon-zijn en voor zover ze ook deel uitmaken van de gedeelde, alledaagse onderwijswereld. 

Dit hangt ook samen met de vaststelling dat, zeker in de recentere nummers, wetenschappelijke 

en  theoretische  informatie  niet  op  zichzelf  staat,  maar  aangevuld  wordt  met  evaluaties, 

ervaringen of opinies van de actoren uit de gewone klaspraktijk. Fairclough omschrijft dit als 

“mixing  the  public  world  of  science  and  technology  with  a  voice  from  ordinary  life” 

(Fairclough, 1995, p.9). Dit wordt bovendien versterkt omdat in de meer recente nummers van 

het tijdschrift steeds vaker de persoonlijke mening van de wetenschappelijk onderzoeker of 

overheidsmedewerker wordt gevraagd over bepaalde problemen, praktijken en fenomenen – 

deels los van concrete onderzoeksresultaten en deels ook los van hun positie als expert. Zo 

wordt de 'alledaagsheid' van deze personen beklemtoond en verschijnen ze als personen die – 

net  zoals  alle  andere  betrokkenen  –  begaan  zijn  met  onderwijskwaliteit.  Meer  algemeen 

manifesteert zich “a new public prestige for 'ordinary' values and practices, popular culture, 

including 'ordinary' conversational practices” (Fairclough, 1995, p.11).  Op het niveau van de 

orde van het discours functioneert Klasse dus niet  als  een tijdschrift dat ‘boven’ de praktijk 
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staat, maar als een tijdschrijft dat zowel inzake thema’s en onderwerpen als inzake taal in het 

verlengde ligt van wat in de praktijk van de belang is en hoe daar ook op een bepaalde manier 

gesproken wordt. 

We kunnen besluiten dat de orde van het discours in Klasse het onderwijs mediatiseert, en dat 

dit  impliceert  dat  er  sprake  is  van  narrativisering (verhalen,  herkenbaarheid,  identificatie), 

karakterisering (aansprekende  visuele  en  tekstuele  portretten  van  personen) en 

conversationalisering (alledaagse taal en een gedeelde wereld). 

5.5. Verschuiving: de waardering van bepaalde vormen van 
deskundigheid

Naast de constanten (kwaliteitszorg, edutainment, mediatisering) die uitdrukking geven aan de 

orde van het discours in Klasse en dus de eigenheid van het tijdschrift tot uitdrukking brengen, 

is  het  van  belang  om  dieper  in  te  gaan  op  een  opvallende  verschuiving.  Zowel  voor  de 

vertogen, de genres als de personages zien we een verschuiving waarbij de ‘expertise van(uit) 

de onderwijspraktijk’ dominant wordt en ‘de expertise buiten de onderwijspraktijk’ (van de 

overheid,  de  (onderwijs)specialisten)  minder  dominant  wordt.  In  zekere  zin  is  dit  een 

opmerkelijke verschuiving, omdat dit  lijkt  in te gaan gaat tegen een andere evolutie in het 

onderwijs(beleid) die veel aandacht krijgt in de huidige literatuur, namelijk het streven naar 

'evidence-based policy en practice' (zie bv. Davies, 1999; Mosteller & Boruch, 2002; Pawson, 

2006; Pirrie, 2001; Sanderson, 2003; Slavin, 2002, 2008; Thomas & Pring, 2004).

In de 'evidence based policy en practice'-stroming wordt gepleit om het onderwijsbeleid en 

de onderwijspraktijk zoveel mogelijk te baseren op 'wat werkt', ofwel onderwijsvernieuwingen 

door  te  voeren  die  een  –  in  wetenschappelijk  onderzoek  –  bewezen  effect  hebben.  De 

'hardliners'  gaan  ervan  uit  dat  het  beste  bewijs  voor  'wat  werkt'  wordt  geleverd  door 

gerandomiseerd, experimenteel-gecontroleerd vergelijkingsonderzoek met gestandaardiseerde 

metingen (Slavin, 2002, 2008; zie ook Morrison, 2001; Mosteller & Boruch, 2002). Zij pleiten 

er  dan  ook  voor  om  deze  benadering,  die  bijvoorbeeld  in  de  geneeskunde,  de 

landbouwwetenschappen, technologie en klinische biologie vaak wordt gebruikt,  ook in het 

onderwijsonderzoek meer te gebruiken (Slavin, 2002, 2008). Ook al zijn dit soort experimenten 

in het onderwijs moeilijker op te zetten, Slavin is duidelijk: “they are nevertheless possible in 

most areas of policy-relevant program evaluation, and whenever they are possible, they should 

be used” (Slavin, 2002, p.18). Dit onderwijsonderzoek is bovendien niet enkel relevant voor 

(onderwijs)overheden die steeds meer geconfronteerd worden met een verantwoordingsplicht 
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naar de internationale en nationale gemeenschap toe. Ook voor scholen is het van belang om 

methoden  te  gebruiken  die  bewezen  effectief  zijn,  en  zich  ervan  te  verzekeren  dat  de 

implementatie van deze methoden in de concrete praktijk correct gebeurt en dus het verbeteren 

van prestaties bewerkstelligt (Slavin, 2002). Kortweg: “All that matters is that they are proven 

effective  and  are  replicable  in  many  schools”  (Slavin,  2008,  p.125).  Het  pleidooi  voor 

'evidence-based policy' heeft veel weerklank gevonden, zij het meestal in een meer gematigde 

vormen waarin ook andere vormen van ‘evidence’ als bruikbaar worden gezien. Dit zien we 

ook in het Vlaamse onderwijsbeleid. In de beleidsnota van voormalig minister van onderwijs 

Vandenbroucke (2004-2009) staat bijvoorbeeld: “In de toekomst willen we de resultaten van 

wetenschappelijk  onderzoek  meer  en  beter  in  de  beleidsvoorbereiding  integreren” 

(Vandenbroucke,  2004,  p.22).  En  meer  algemeen  was  er  een  pleidooi  om zowel  voor  de 

overheid  als  voor  scholen  voldoende  ‘evidence’  ter  beschikking  te  stellen  om  een 

‘professioneel’ beleid te kunnen voeren. Minister Smet (2009-2014) continueert deze visie, en 

beklemtoont dat wetenschappelijk onderwijsonderzoek in het algemeen bruikbaar en nuttig is, 

en pleit uitdrukkelijk voor het versterken van de kennisbasis van het beleid door beleidsgericht 

onderzoek (Smet, 2009). 

De orde van het discours in Klasse laat echter een tegenovergestelde tendens zien, of liever, het 

wetenschappelijk  onderzoek  staat  hier  minder  uitdrukkelijk  op  de  voorgrond,  terwijl  de 

praktijkervaring  van  de  actoren  uit  het  onderwijsveld  meer  dominant  is.  Dit  zien  we  op 

verschillende vlakken. Zoals besproken, wijzigt het wetenschappelijk-populariserend genre op 

zich: een nog sterkere gerichtheid op het praktisch nut van het onderzoek, een nog sterkere 

koppeling van de resultaten aan de concrete en directe relevantie voor de onderwijspraktijk, en 

een  duidelijke  verwevenheid  met  het  zelfevaluatie-genre.  Terwijl  de  personages  van  de 

(onderwijs)specialist en de overheid in de oudere nummers prominent aanwezig zijn, spelen ze 

in de recentere nummers meer op de achtergrond een rol. Maar ook het feit dat in de recentere 

nummers het  reflectief  praktijkportretvertoog een dominante plaats  inneemt ten nadele  van 

bijvoorbeeld het onderwijspolitiek vertoog, toont aan dat de praktijkervaring en praktijkkennis 

(en met name die van leerkrachten) veel belangrijker wordt. Dit alles heeft als gevolg dat er 

zowel een verschuiving is in wie het statuut van ‘deskundige' heeft binnen het onderwijsveld, 

als in welke kennis als 'deskundigheid' gewaardeerd wordt.

In de oudere nummers van Klasse geeft de dominantie van de beleids- en wetenschappelijke 

genres,  en  van  de  personages  van  de  overheid  en  de  (onderwijs)specialist,  aan  dat  de 

deskundigheid  gelokaliseerd  moet  worden  bij  de  beleidsmakers  en  externe 

(onderwijs)specialisten. Het zijn zij die geacht worden over (wetenschappelijke, theoretische) 

kennis te beschikken waarover andere actoren (nog) niet beschikken, en die dus een belangrijke 
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rol spelen om het functioneren van leerkrachten op een hoger niveau te brengen. Klasse was in 

de beginjaren een tijdschrift voor leerkrachten over onderwijsdeskundigheid (de deskundigheid 

van de overheid, van de (onderwijs)specialist). Natuurlijk komen er in die oudere nummers van 

Klasse  ook  leerkrachten  aan  het  woord  die  vertellen  over  bepaalde  vernieuwingen  en 

initiatieven  in  hun  onderwijspraktijk.  Dit  is  echter  vooral  als  illustratie  bij  de  'deskundig' 

geanalyseerde fenomenen; de ervaringen van de leerkrachten zelf vormen maar in een beperkt 

aantal artikels het uitgangspunt. In de recentere nummers echter, zijn de leerkrachten zelf het 

centrum geworden van het tijdschrift. En daaraan gekoppeld is het hun kennis (zoals uitgedrukt 

in ervaringsverhalen of voorbeelden van goede praktijk) die meer dan voordien gewaardeerd en 

belangrijk geacht wordt. De verschuiving in het relatieve belang van de vertogen ondersteunt 

deze vaststelling: in de recentere nummers ligt  met de sterke dominantie van het reflectief 

praktijkportret-vertoog  de  klemtoon  nog  nadrukkelijker  op  de  stem van  de  leerkracht.  De 

(onderwijs)specialisten  en  de  overheid  zijn  in  de  recentere  nummers  naar  de  achtergrond 

verschoven,  en  hebben  een  meer  ondersteunende  (en  minder  voorschrijvende)  rol  voor  de 

onderwijspraktijk. Daarom kunnen we zeggen dat Klasse geëvolueerd is naar een tijdschrift 

voor en door de leerkracht-deskundige. 

In  de orde van  discours  van  het  tijdschrift  Klasse heeft  er  ook een  verschuiving plaats 

gevonden met betrekking tot welke soort deskundigheid er erkend en gewaardeerd wordt. In de 

oudere nummers staat  de wetenschappelijke,  theoretische en beleidskennis centraal.  Ook al 

wordt er vaak verwezen naar concrete toepassingen of situaties, het is duidelijk dat deze kennis 

op zich belangrijk geacht wordt voor de betrokkenen uit de onderwijspraktijk. Deze kennis 

functioneert als 'evidence' waarop actoren in de onderwijspraktijk zich kunnen beroepen voor 

het uitbouwen en innoveren van hun concrete onderwijspraktijk: ze brengt oplossingen aan 

voor concrete problemen, ze toont de actoren uit de onderwijspraktijk wat fundamenteel of 

belangrijk  is,  hoe  de  onderwijsrealiteit  echt  in  elkaar  zit.  In  de  recentere  nummers  is  de 

waardering voor de kennis van de actoren uit de onderwijspraktijk enorm toegenomen. Het 

gaat met andere woorden om praktijk- of ervaringskennis. Deze kennis komt nu op de eerste 

plaats, terwijl de wetenschappelijke, theoretische en beleidskennis – voor zover die aan bod 

komt – een ondersteunende functie (expliciteren, thematiseren, …) heeft ten aanzien van de 

ervaringskennis. Deze ervaringskennis wordt in Klasse voorgesteld als kennis die verkregen is 

door reflectie op concrete ervaringen opgedaan in de onderwijspraktijk. Dit kunnen we afleiden 

uit  het  grote  belang van  het  zelfevaluatie-genre  en de sterke dominantie  van het  reflectief 

praktijkportretvertoog in de orde van discours van de recentere nummers van Klasse. In dit 

genre  en  vertoog  staat  het  stimuleren  van  de  reflectie  van  de  leerkrachten  op  het  eigen 

functioneren  centraal,  en  de  reflectief  tot  uitdrukking gebrachte  ervaringen (in  verhalen  of 

voorbeelden) leveren dan een specifieke vorm van deskundigheid. Dit blijkt ook uit het feit dat 
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in  het  profiel  van  de  leerkracht  in  de  recentere  nummers  van  Klasse  een  goede 

reflectievaardigheid  als  verworven  verondersteld  wordt.  Bovendien  krijgen  in  elk  meer 

theoretisch of wetenschappelijk artikel ook de leerkrachten een stem, en worden deze artikels 

opgebouwd  vanuit  de  toepasbaarheid  voor  de  onderwijspraktijk.  Wetenschappelijke, 

theoretische  en  beleidskennis  wordt  dus  niet  langer  op  zich  als  zinvolle  deskundigheid 

gewaardeerd,  maar  slechts  voor  zover  ze  ten  dienste  staat  van  de  onderwijspraktijk  en  de 

reflectie en ervaringsdeskundigheid van leerkrachten ondersteunt.  Deze sterkere waardering 

van  de  ervaringsdeskundigheid  geldt  bovendien  niet  enkel  voor  de  leerkrachten.  Zoals  de 

uitdrukkelijke profilering van de personages van de ouders en de leerlingen laat zien, wordt 

ook hun ervaringskennis gewaardeerd als deskundigheid. 

In  die  zin  kunnen  we  stellen  dat  er  in  Klasse  een  verschuiving  is  in  de  richting  van 

“experience-based expertise” of ervaringsgebaseerde deskundigheid (cf. Eräsaari, 2009, p.62). 

Op  wetenschap  gebaseerd  deskundigheid  verdwijnt  niet,  maar  het  is  duidelijk  dat  de 

ervaringsdeskundigheid de basis vormt, en dat andere vormen van deskundigheid – als ze ter 

sprake komen - zich daarop oriënteren. In tegenstelling tot ‘evidence-based education’ – waar 

evidence veelal staat voor wetenschappelijke kennis – geeft de orde van het discours in Klasse 

eerder  uitdrukking  aan  een  vorm van 'experience-based  education'  of ‘ervaringsgebaseerd 

onderwijs’, en dit als voorwaarde tot kwaliteitsonderwijs doorheen professionalisering en het 

delen van herkenbare verhalen en voorbeelden. 

6. Samenvatting en besluit

In dit derde hoofdstuk werden de resultaten van de discoursanalyse van het tijdschrift Klasse 

gepresenteerd. Eerst beschreven we nauwkeurig de verschillende vertogen, genres en profielen 

van  de  personages  die  we  op  basis  van  de  tekstanalyse  in  Klasse  identificeerden.  We 

illustreerden de vertogen, genres en profielen van de personages aan de hand van concrete 

tekstfragmenten  of  het  'discours'  uit  het  tijdschrift  Klasse  en  gingen  na  of  er  binnen  de 

vertogen, genres en profielen van de personages evoluties vastgesteld konden worden wanneer 

de oudere en de recentere nummers vergeleken werden. We konden besluiten dat de vertogen, 

genres en profielen van de personages (uitgezonderd het profiel van de leerling) voldoende 

constant waren om van een 'orde van discours' voor het tijdschrift Klasse als geheel te kunnen 

spreken. 

In een tweede deel gingen we in op de specifieke verhoudingen tussen de vertogen, genres 

en  profielen  van  de  personages,  en  dit  als  opstap  voor  de  beschrijving  van  de  'orde  van 
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discours' die zich aftekent en die de eigenheid van het tijdschrift Klasse bepaalt. We hebben 

hier dus de eerste onderzoeksvraag, namelijk 'wat doet (het discours in) het tijdschrift Klasse?', 

proberen te beantwoorden. Wat Klasse doet is het mogelijk maken van het denken over ‘goed 

onderwijs’ in termen van onderwijskwaliteit, en meer bepaald, in termen van de permanente 

optimalisatie in functie van het toevoegen van waarde. Wat Klasse hieraan gekoppeld doet, is 

de  zorg  voor  onderwijskwaliteit  kaderen  als  een  zaak  van  het  professionaliseren  van  het 

onderwijs,  en  meer  specifiek  het  functioneren  van  de  leerkracht,  waarbij  de  noodzakelijke 

inspanningen hiertoe voorgesteld worden in termen van ontspanning. Anders gesteld: in Klasse 

staat niet enkel professionalisering voorop, maar steeds ook het motiveren van leerkrachten 

daartoe.  En  ten  slotte  maakt  Klasse  van  de  optimalisering  van  de  kwaliteit  en  het 

professionaliseren een zaak van identificatie en reflectie op basis van herkenbare en gedeelde 

visuele en tekstuele karakters. 

Ondanks deze constanten is er ook een opvallende verschuiving in wie en wat gewaardeerd 

wordt  als  deskundige  en  deskundigheid.  In  de  recentere  nummers  van  Klasse  staat  de 

ervaringskennis van de leerkrachten en de andere actoren uit de onderwijspraktijk sterk op de 

voorgrond, terwijl de theoretische, wetenschappelijke en beleidskennis van de overheid en de 

(onderwijs)specialisten sterk aan belang inboet in vergelijking met de waardering ervan in de 

oudere nummers. Er is met andere woorden een verschuiving in de richting van kwaliteitszorg 

en professionalisering op basis van ‘'experience-based education'. 

Een kritische discoursanalyse is echter geen kritische discoursanalyse zonder een kritische 

interpretatie van de orde van discours naar het niveau van de samenleving, in dit onderzoek het 

onderwijs, in het algemeen – of wat Fairclough (1997, 2003) de sociale analyse noemt. Op 

basis van dit hoofdstuk, met name de vaststelling dat Klasse gaat over onderwijskwaliteit, een 

edutainment- en mediatiserend tijdschrift is, en een specifieke waardering voor en invulling 

van  deskundigheid  toont,  kunnen  we  nu  overgaan  tot  het  beantwoorden  van  de  tweede 

onderzoeksvraag en ingaan op de effecten van deze orde van discours in Klasse: 'Wat doet het 

tijdschrift Klasse door wat het doet?'. 
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Hoofdstuk 4 

Klasse en het informatiedispositief in het onderwijs

1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk werd de eerste onderzoeksvraag beantwoord. Via een gedetailleerde 

beschrijving van de vertogen, genres en profielen van de personages in het tijdschrift Klasse 

beschreven  we  de  constanten  en  verschillen  die  de  orde  van  discours  van  het  tijdschrift 

bepalen. We kwamen tot de conclusie dat Klasse een ruimte voor permanente kwaliteitszorg in 

het  leven  roept.  Deze  kwaliteitszorg  wordt  bereikt  door  ‘edutainment’  of  een  attractief 

leerproces,  waarbij  het  onderwijs  en  de  betrokken  actoren  aan  de  hand  van  verschillende 

technieken  en  processen  gemediatiseerd  worden.  En  de  praktijkervaringen  en 

ervaringsdeskundigheid van de leerkrachten vormen in de recentere nummers de belangrijkste 

bron voor deze permanente kwaliteitszorg. 

In  dit  hoofdstuk  wordt  vanuit  het  bestuurlijkheidsperspectief  verder  gebouwd  op  deze 

resultaten en richten we de aandacht op de machtseffecten van de orde van discours van Klasse 

en op het bestuursregime dat hierdoor in het leven geroepen wordt. We willen hier de tweede 

onderzoeksvraag beantwoorden: ‘wat doet het tijdschrift Klasse door wat het doet (zijn orde 

van  discours)?’  Concreet  betekent  dit  dat  we  vertrekken  van  het  tijdschrift  Klasse  als 

informatie-instrument (2). We gaan eerst aan de hand van de orde van discours na welke types 

van informatie in het tijdschrift Klasse voorkomen, hoe deze informatie functioneert, en welke 

machtsstrategieën  er  daardoor  werkzaam kunnen zijn.  Vervolgens  bestuderen  we op  welke 

wijze  de  betrokken  actoren  bij  het  Vlaamse  onderwijs,  meer  bepaald  de  overheid  en  de 

leerkracht, hierdoor gepositioneerd worden (3). Ten slotte geven we aan hoe de resultaten van 

dit onderzoek zich verhouden tot andere bestuurlijkheidsstudies en kaderen we het tijdschrift 

Klasse in het huidige bestuursregime in het Vlaamse onderwijs (4).
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2. Het tijdschrift Klasse en de macht van het voorbeeld

2.1. De kracht van (feedback) informatie

2.1.1. Types van informatie in het tijdschrift Klasse

De orde van discours van het tijdschrift Klasse laat ons zien dat er verschillende types van 

informatie  een  rol  spelen  in  de  permanente  ruimte  van  kwaliteitszorg  die  door  Klasse 

geconstrueerd wordt. Zo is er de informatie die beleidsvoorstellen en -maatregelen vanwege de 

overheid uitgebreid verantwoordt.  Door een uitgebreide legitimatie van de maatregelen, door 

het  bieden van  inspraak  in  de  beleidsvoorbereiding  of  door  het  expliciet  activeren  van  de 

leerkrachten, heeft deze informatie de bedoeling om leerkracht te betrekken in de permanente 

zorg  voor  onderwijskwaliteit.  Informatie  over  het  'waarom'  plaatst  de  leerkrachten  in  een 

positie  waarin ze (al  dan niet)  kunnen instemmen met de overheidsmaatregelen,  waarin ze 

aangesproken worden als degenen die (al dan niet) bereidwillig zijn zich in te zetten voor de 

door  de  overheid  voorgestelde  onderwijsvernieuwingsprojecten.  Door  informatie  over  het 

professionaliseringsaanbod (vanuit de overheid of van externe partners) te verspreiden, worden 

leerkrachten  specifiek  aangesproken  als  degenen  die  moeten  toezien  op  hun  professionele 

ontwikkeling om op die manier een bijdrage te leveren tot onderwijskwaliteit. Leerkrachten 

worden  in  de  positie  geplaatst  dat  ze  zelf  een  selectie  kunnen en  moeten  maken  van  die 

professionaliseringsinitiatieven  die  bij  hun  noden  en  behoeften  aansluiten.  Ludieke 

(actualiteits)informatie  moet  de aandacht  trekken van de leerkracht  die  voortdurend geacht 

wordt te leren in functie van kwaliteitsverbetering, zoals we kunnen afleiden uit het feit dat 

Klasse als  edutainment-tijdschrift  functioneert.  De leerkracht  verschijnt  hier  als  degene die 

gemotiveerd is  en moet blijven om zich steeds verder te blijven informeren in functie van 

kwaliteitszorg. Een andere vorm van informatie is de informatie die de leerkracht aanspreekt 

als  iemand die  voortdurend reflecteert  over zichzelf  en zijn  praktijk,  en in  functie  daarvan 

voorbeelden van goede praktijk, ervaringsverhalen, tests, enz. aanbiedt. Dit soort informatie 

met het oog op reflectie is in Klasse ook voor de overheid aanwezig: Klasse verschijnt voor de 

overheid die begaan is met kwaliteitszorg als een plaats om zicht te krijgen op hoe het gesteld 

is met haar dienstverlening aan het onderwijsveld en waar er nog punten voor verbetering zijn. 

Webster (1995, p.120) reikt vier categorieën aan waarmee we deze types van informatie in 

Klasse  kunnen  benoemen  en  onderscheiden:  promotionele  informatie,  beleidsinformatie, 

actualiteits- en amusementsinformatie en informatie die ons toelaat ‘onszelf te leren kennen’. 

Uit de voorgaande opsomming blijkt duidelijk dat elk van deze types van informatie een rol 

182



speelt binnen de orde van discours van Klasse. Op het laatste type informatie, de informatie die 

ons toelaat 'onszelf te leren kennen', willen we verder ingaan omdat dit kan duidelijk maken 

wat Klasse precies doet door hetgeen het doet. 

2.1.2. Het belang van zelfkennis

Webster (1995) plaatst onder informatie die toelaat 'onszelf te leren kennen' de statistieken over 

de samenleving verzameld en verspreid door overheden. Deze informatie over “how we are 

changing, how health patterns are distributed, how families are structured, how households are 

equipped” (Webster, 1995, p.120) leert wie we zijn, hoe we evolueren en laten toe zichzelf te 

plaatsen  binnen  de  maatschappelijke  categorieën,  tendensen  en  stromingen.  Ook  in  het 

tijdschrift Klasse, zowel in de oudere als in de recentere nummers, maakt dit soort statistische 

informatie  over  trends  en  evoluties,  kenmerken  en  eigenschappen  van  de  leerlingen-  of 

leerkrachtenpopulatie, of binnen het onderwijs in het algemeen, een substantieel deel uit. Het 

gaat om kwantitatieve informatie op grond waarvan leerkrachten zichzelf,  en het onderwijs 

waarin ze een rol spelen, kunnen kennen.

Het  tijdschrift  Klasse toont  ons echter  nog andere,  niet-statistische of niet  kwantitatieve 

vormen van informatie waardoor de betrokkenen bij het onderwijs 'zichzelf leren kennen'. Zo 

tonen de vele zelftests  de leerkracht hoe hij op een bepaald domein presteert,  en koppelen 

daaraan een oordeel via de puntenscore, die leidt naar een bepaald profiel en tips over hoe hij 

zichzelf kan veranderen en vooral verbeteren. Zelfkennis heeft hier de vorm van kennis over 

prestaties en over sterke en zwakke punten, op basis van reflectie over het eigen functioneren. 

Voorbeelden  van  goede  praktijk  en ervaringsverhalen  bieden inzicht  in  de praktijk  van  de 

betrokkene,  die  zijn  vernieuwend  project  of  onderwijsvisie  voorstelt  aan  de 

onderwijsgemeenschap.  Tegelijk  wordt  er  door  de  publicatie  van  het  voorbeeld  van  goede 

praktijk ook een oordeel over die praktijk gegeven: goed bezig, 'sjapo' (cf. Kelchtermans & 

Ballet, 2009; Kelchtermans & Labbe, 2005). Ook dit normatief oordeel biedt zelfkennis aan, 

zowel voor de betrokkene uit het voorbeeld ('waw, ik sta in Klasse') als voor degenen die er 

mee aan de slag gaan. Ook de overheid vindt in Klasse veel informatie, anders dan statistische 

gegevens,  waardoor  er  een  specifieke  kennis  van  het  onderwijsveld  en  van  het  eigen 

functioneren kan ontstaan.  Immers, doordat een overzicht wordt geboden van wat er  in de 

onderwijspraktijk gebeurt, zowel de goede als de slechte praktijken (bv. in de lezersbrieven, in 

de resultaten van wetenschappelijk onderzoek),  krijgt  de overheid informatie over waar het 

Vlaamse onderwijs  ‘staat’ en  kan  men noden en probleemgebieden voor  beleidsinterventie 

identificeren (bv. de slechte toestand van het sanitair op de scholen, te zware boekentassen, 
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enz.).  De  overheid  krijgt  via  Klasse  inzicht  in  wat  er  leeft  in  het  onderwijs  en  hoe  de 

leerkrachten en scholen functioneren, maar ook in hun gedachten en reflecties. Ook krijgt de 

overheid via Klasse zicht op de effecten en evaluatie van beleidsinitiatieven in de praktijk, via 

de  reacties  van  de  actoren  uit  de  onderwijspraktijk  en  via  de  conclusies  van  de 

(onderwijs)specialisten.  De  wetenschappelijke  onderzoeken  die  in  Klasse  gepresenteerd 

worden beantwoorden eveneens aan dit type informatie, ook als ze geen statistische informatie 

verschaffen maar bijvoorbeeld wel kwalitatieve resultaten. Deze informatie leert de leerkracht 

en de overheid immers ook het onderwijs op een specifieke manier kennen door achtergrond en 

duiding te geven bij,  of verklaringen te bieden voor fenomenen, vernieuwingen, praktijken, 

enzovoort. Ook wetenschappelijke onderzoeken bevatten vaak een oordeel over hoe goed het 

onderwijs  functioneert  op  bepaalde  punten  (bv.  analyse  van  de  prestaties  op  de 

peilingsproeven, het blootleggen van de (goede of slechte) aanpak van scholen met betrekking 

tot psychosociale problemen bij de leerlingen of het personeel, enz.). 

We kunnen dus besluiten dat zowel de leerkracht als de overheid door de orde van discours 

van  Klasse  voortdurend  worden  aangezet  tot  reflectie  in  functie  van  het  verwerven  van 

zelfkennis,  en  dat  de  aangeboden  informatie  in  Klasse  precies  hierop  inspeelt.  Wat 

tegenwoordig voorgesteld wordt als  een na te  streven  'professionalisering door informatie' 

impliceert  met  andere  woorden dat  zowel  de  overheid  als  de  onderwijspraktijk  permanent 

reflecteren over zichzelf in functie van zelfkennis (Simons, 2007). 

Het belang van reflectie en zelfkennis is geen nieuw gegeven binnen het onderwijskundig 

onderzoek,  de  onderwijspraktijk  en  het  overheidsbeleid.  Geerinck,  Masschelein  en  Simons 

(2010) bijvoorbeeld toont aan dat onder andere onder invloed van het concept van de 'reflective 

practitioner' (Schön, 1983, 1991), de leerkracht in toenemende mate gezien wordt als iemand 

die  moet  beschikken  over  reflectievaardigheden  en  -attitudes  om  op  die  manier  optimale 

zelfkennis te genereren. Zelfkennis door reflectie wordt met andere woorden gezien als een 

noodzakelijke  component  van  professionaliteit  en  een  voorwaarde  tot  professionalisering: 

“This  attitude  of  reflection  is  suggested  to  be  a  major  component  of  what  it  is  to  be  a 

professional teacher today” (Geerinck et al., 2010, p.380). Over het hoe, wat en waarom van 

deze kritische reflectie wordt nog steeds grondig gedebatteerd, maar er lijkt een consensus dat 

permanente reflectie de basishouding van elke professionele leerkracht zou moeten zijn en dus 

de door reflectie verkregen zelfkennis voor een professionele leerkracht onontbeerlijk is (zie 

bv. Kelchtermans, 2001; Lyons, 2010). Deze visie komt trouwens ook duidelijk terug in het 

beleid  van  de  Vlaamse  overheid.  In  het  Besluit  van  de  Vlaamse  Regering  betreffende  de 

basiscompetenties  van  de  leraren  (Vlaamse  Regering,  2008)  bijvoorbeeld  stelt  men 

reflectievaardigheid expliciet voorop als een noodzakelijke basiscompetentie voor elke leraar.

In dit onderzoek willen we echter verder gaan dan de vaststelling dat reflectie en zelfkennis 
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vandaag gezien worden als een voorwaarde tot professionalisering en professionaliteit in het 

onderwijs(beleid). De vraag, die we vanuit het bestuurlijkheidsperspectief stellen, is wat deze 

benadering in termen van reflectie en zelfkennis 'doet', ofwel, op welke manier het verspreiden 

van informatie ‘in functie van reflectie en zelfkennis’ precies functioneert in het (be)sturen van 

het onderwijs.

2.1.3. Feedback-informatie

Het eigene van deze informatie die bedoeld is  om zichzelf  te leren kennen,  is  dat  ze  deel 

uitmaakt van de ruimte voor kwaliteitszorg. Dit betekent dat de reflectie en zelfkennis in het 

teken  staan  van  weten  hoe  en  op  welke  punten  een  bijdrage  kan  geleverd  worden  tot 

onderwijskwaliteit. Het betreft dus informatie die functioneert als een spiegel en die vertelt 

'waar men staat'. Om de sturende werking van dergelijke informatie te benadrukken willen we 

hier de term feedback-informatie introduceren (Simons, 2007; Simons & Masschelein, 2007). 

Feedback-informatie maakt duidelijk waar iemands sterke en zwakke punten liggen, of welke 

doelstellingen reeds (deels) gerealiseerd werden en welke niet, door de huidige situatie of het 

huidige  functioneren  te  vergelijken  met  eerdere  prestaties  of  de  prestaties  van  anderen. 

Feedback  brengt  als  'terugkoppeling'  eerdere  resultaten  in  om het  huidige  functioneren  te 

bekijken en te evalueren (McKenzie, 2001). Op die manier is feedback-informatie een oordeel 

over  de  toegevoegde  waarde  van  het  functioneren,  ofwel,  over  de  kwaliteit.  De  sturende 

werking van feedback-informatie bestaat er dan in dat het de leerkracht in een positie plaatst 

waarin die voortdurend zichzelf kan evalueren, voortdurend kennis heeft over waar hij zich 

bevindt  en  zich  met  kennis  van  zaken  kan  wijden  aan  kwaliteitszorg.  Zoals  Simons  en 

Masschelein (2008, p.25) aangeven met betrekking tot het belang van feedback op allerhande 

vlakken: “Zonder feedback is het onmogelijk te weten waar men staat en te bepalen wat men 

moet doen”. Dit betekent dat in de ruimte van kwaliteitszorg de voortdurende circulatie van 

feedback-informatie noodzakelijk is om het proces van permanente innovatie en optimalisatie 

van de onderwijskwaliteit, en permanente professionele ontwikkeling, in stand te houden. 

Twee  aspecten  zijn  cruciaal  wanneer  we  het  hebben  over  feedback-informatie,  dit  wil 

zeggen informatie met een specifieke sturende werking. Ten eerste werkt feedback-informatie 

altijd  via  ‘vergelijking’.  Het  kan  dan  gaan  om vergelijking  met  zowel  eerdere  resultaten, 

prestaties of ervaringen van jezelf,  als met resultaten, prestaties of ervaringen van anderen. 

Daarbij is de vergelijking geen doel op zich, maar staat de vergelijking in functie van een 

beoordeling van het eigen functioneren. Feedback leidt dus tot een reflectie waarin zelfkennis 

de vorm aanneemt van een antwoord op de vraag ‘waar sta ik in vergelijking met/tot…?’. Dit 

185



“dictaat van de vergelijking” (Bröckling, 2001) als een component van de sturende werking 

van  feedback-informatie  is  daarom  ten  tweede  ook  onlosmakelijk  verbonden  met  een 

permanente optimalisatie van het functioneren. In de ruimte van kwaliteitszorg die door Klasse 

wordt  opgelegd  het  gaat  dan  niet  om  eenmalige  verbetering  of  vernieuwing,  ofwel,  het 

wegwerken van eenmalig geformuleerde zwakke punten in het functioneren. Het dictaat van de 

voortdurende vergelijking impliceert dat elke vaststelling van verschil opnieuw input kan zijn 

voor een nieuwe optimalisatiecyclus. Open staan voor feedback-informatie betekent dan dat 

men aanvaardt dat verbeteren een continu proces is, en dat men voortdurend nieuwe sterke en 

vooral zwakke punten kan en moet bepalen waar aan gewerkt kan worden. De geïmpliceerde 

houding van de kant van de leerkracht kan als volgt samengevat worden: “Het gaat (…) om een 

basisingesteldheid die erop toeziet dat geen enkele norm, geen enkel criterium of geen enkele 

standaard een absoluut karakter krijgt. In die zin betekent het trouw blijven aan de idee dat 

beter  altijd  relatief  is”  (Simons,  2003,  p.272).  De  basisingesteldheid  in  de  ruimte  van 

kwaliteitszorg is: ‘het kan altijd beter’. Simons (2003, p.272) noemt dit het “dictaat van de 

permanente  verbetering”.  De  boodschap  is  dat  kwaliteit  een  permanente  zorg  is,  en  dat 

feedback-informatie in functie van zelfkennis en zelfoptimalisatie essentieel is om tegemoet te 

komen aan die zorg. 

Beide aspecten van feedback-informatie, het 'dictaat van de vergelijking' en het 'dictaat van 

de permanente verbetering', zien we duidelijk terug in de orde van discours van Klasse. Dit 

geldt niet enkel voor de kwantitatieve informatie in Klasse (statistische, wetenschappelijke en 

cijfermatige gegevens) zoals Webster (1995) beklemtoont. Ook de zelftests, de voorbeelden 

van goede praktijk en de ervaringsverhalen impliceren een reflectie over zichzelf volgens het 

dictaat  van  de  vergelijking,  en  het  verwerven  van  de  zelfkennis  die  nodig  is  om  aan 

kwaliteitszorg te werken. Deze 'kwalitatieve'  feedback-informatie heeft de sturende werking 

van  een  spiegel,  en  impliceert  van  de  kant  van  de  leerkracht  de  bereidheid  om het  eigen 

functioneren, de eigen ervaringen en de eigen praktijk voortdurend te vergelijken, te evalueren 

en op die manier het doen en laten in het teken te stellen van de zorg voor toevoegde waarde.

Het  belang  van  feedback-informatie  via  vergelijking  en  het  aanzetten  tot  permanente 

verbetering  kan  wellicht  ook  verduidelijken  waarom in  de  recentere  nummers  van  Klasse 

zogenaamde  ervaringskennis  even  sterk  gewaardeerd  wordt  als  wetenschappelijke  en 

theoretische kennis (zie hoofdstuk 3). Wanneer het criterium voor krachtige informatie is dat 

het  werkt  als  bruikbare  feedback,  dan  komt  concrete  ervaringskennis  en  -deskundigheid 

hiervoor even goed of zelfs beter in aanmerking dan wetenschappelijke kennis en (al dan niet) 

externe  deskundigheid.  Het  is  immers  ervaringskennis  (van  andere  leerkrachten,  uit  de 

praktijk)  die  het  nauwst  aansluit  bij  de  zelfkennis  en  ervaringen  van  leerkrachten  (de 

vergelijkbaarheid wordt geoptimaliseerd), en die in die zin het best een spiegel voorhoudt. Het 
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gaat om een directe feedback-informatie aangezien ze onmiddellijk de leerkracht aanspreekt in 

bijvoorbeeld  termen  van sterke  en  zwakke punten.  Wat  de  recentere  nummers  van  Klasse 

betreft,  kunnen  we,  parallel  aan  de  sterkere  waardering  van  ervaringsdeskundigheid  en 

ervaringskennis, daarom een steeds meer geperfectioneerde of directe vorm van de werking 

van  feedback-informatie  vaststellen.  Uitdrukking  hiervan  is  dat   bepaalde  vormen  van 

informatie (bijvoorbeeld wetenschappelijke informatie, de beleidsinformatie) die in de oudere 

nummers  meer  op  zichzelf  stonden  (of  alleszins  geen  directe  feedback-werking  hadden), 

geherformuleerd worden in termen van bijvoorbeeld ervaringskennis of voorbeelden van goede 

praktijk. In die zin houdt deze informatie de leerkracht en de praktijk rechtstreeks een 'spiegel' 

voor en haalt hen onmiddellijk binnen in de ruimte voor onderwijsverbetering en -vernieuwing.

Samenvattend kunnen we stellen dat in het tijdschrift Klasse de informatie een specifieke 

sturende werking heeft. Het gaat meer bepaald om feedback-informatie die de leerkracht en het 

gehele  onderwijsveld  een  spiegel  voorhoudt,  waardoor  de  reflectie  van  leerkrachten  en 

onderwijsveld  in  het  teken  staat  van  het  voortdurend zicht  houden op die  aspecten  die  in 

aanmerking komen voor kwaliteitsverbetering. Of omgekeerd, de orde van discours in Klasse 

roept bij de actoren in het onderwijsveld een 'wil tot feedback-informatie' in het leven. De orde 

van discours van Klasse laat bovendien vooral zien dat deze feedback-informatie niet enkel 

bestaat  uit  kwantitatieve  informatie  zoals  leerlingenresultaten  of  statistische  gegevens 

(bijvoorbeeld  de  internationale  PISA-tests  of  de  peilingsproeven  en  paralleltoetsen)  zoals 

eerder  in  onderzoek  werd  vastgesteld  (Simons,  2007).  In  Klasse  heeft  vooral  kwalitatieve 

informatie (via de beschrijving van en reflectie op ervaringen en praktijken, en het verspreiden 

van voorbeelden van goede praktijk) die spiegelfunctie. Het is van belang om dieper in te gaan 

op  hoe  deze  'kwalitatieve  feedback-informatie'  functioneert  en  welke  machtsstrategieën  er 

hierdoor werkzaam kunnen zijn.

2.2. De macht van het voorbeeld

De  'kwalitatieve  feedback-informatie'  in  het  tijdschrift  Klasse  heeft  vooral  de  vorm  van 

ervaringsverhalen  en voorbeelden van goede  praktijk.  En hierin  staat  het  tijdschrift  Klasse 

natuurlijk niet alleen. Dergelijke verhalen en voorbeelden lijken in verschillende domeinen een 

grote aantrekkingskracht uit te oefenen en gezien te worden als het middel voor bijvoorbeeld 

een optimale professionalisering van leerkrachten en geslaagde onderwijsvernieuwing (zie bv. 

Kelchtermans  &  Ballet,  2009).  We  vragen  ons  in  dit  deel  af  hoe  het  komt  dat  deze 

ervaringsverhalen en voorbeelden van goede praktijk zo ‘aantrekkelijk’ zijn en waaraan ze in 

het onderwijs hun werkzaamheid ontlenen. 
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Daarvoor grijpen we in eerste instantie terug naar de 'kwantitatieve feedback-informatie' die 

reeds uitgebreid onderzocht is in studies rond 'governance by numbers',  dit  wil  zeggen het 

besturen en sturen doorheen het verzamelen/verspreiden/aanbieden van cijfers en meer bepaald 

prestatiegegevens van scholen of onderwijssystemen (zie o.a. Ball, 1998; Grek, 2009; Lindblad 

& Popkewitz, 2000; Ozga, 2009; Rose, 1999; Simons, 2007). In dit kader is het van belang te 

onderlijnen dat statistische berekeningen (en daaraan gerelateerde aspecten zoals (numerieke) 

standaarden, indicatoren en 'targets') niet zonder meer een realiteit ‘representeren’, maar een 

specifieke realiteit in het leven roepen en precies daardoor ook de werkelijkheid (zoals scholen, 

onderwijssystemen) vergelijkbaar maken. Desrosières (1998, p.324) spreekt hier van de creatie 

van een “space of equivalence”, een ruimte van equivalentie waardoor een heterogene realiteit 

aan  de  hand  van  bepaalde  dimensies  of  indicatoren  vergelijkbaar  wordt  gemaakt.  Een 

statistische  berekening  creëert  zo  een  gemeenschappelijke  mentale  representatie  van  de 

werkelijkheid  en  een  gemeenschappelijke  taal  waarin  naar  de  werkelijkheid  gekeken  kan 

worden,  en  dus  ook,  waardoor  fenomenen  volgens  bepaalde  dimensies  of  indicatoren  met 

elkaar vergeleken kunnen worden. Een typisch voorbeeld hiervan is het 'ranken' van scholen, 

landen, enz. op basis van statistische berekeningen. Zoals Desrosières (1998) aangeeft, moeten 

we  stellen  dat  precies  deze  berekeningen  de  vergelijkbaarheid  van  o.a.  scholen  en 

onderwijssystemen  in  het  leven  roepen,  en  dus  een  schaal  installeren  op  basis  waarvan 

verschillen gemeten en beoordeeld kunnen worden. Het gaat in deze berekeningen natuurlijk 

om  het  tonen  van  verschillen,  maar  verschillen  zoals  die  objectief  verschijnen  nadat  de 

onderwijsrealiteit equivalent is gemaakt. En voor zover actoren binnen de onderwijsrealiteit die 

ruimte van equivalentie onderschrijven functioneren de statistieken als feedback-informatie.

Hetgeen  we  hier  willen  beargumenteren  is  dat  feedback-informatie  in  de  vorm  van 

ervaringsverhalen en voorbeelden van goede praktijk om te kunnen functioneren op eenzelfde 

manier een “space of equivalence” veronderstellen. Om te kunnen functioneren als bron van 

feedback-informatie moeten immers zowel degene die het ervaringsverhaal of voorbeeld van 

goede praktijk openbaar maakt, als degene die het gebruikt om zich te laten inspireren en ervan 

te leren, veronderstellen dat wie hij is, wat hij doet, waar hij in geïnteresseerd is en wat hij 

nastreeft,  vergelijkbaar  is  en  dus  equivalent.  Het  is  echter  geen  equivalentie  doorheen 

statistische berekening.  Het  zijn  de beschreven mediatiseringsprocessen van narrativisering, 

karakterisering en conversationalizering (als deel van de orde van discours van Klasse) die 

aangeven  waarin  de  vergelijkbaarheid  op  basis  van  ervaringsverhalen  en  voorbeelden  van 

goede  praktijk  schuilt.  Door  het  gebruik  van  deze  mediatechnieken  wordt  een  ruimte  van 

herkenbaarheid in het leven geroepen; wat leerkrachten delen is dat ze allemaal als personen 

betrokken  zijn  bij  het  onderwijs,  dat  ze  elk  in  een  context  werken  waarin  ze  bepaalde 

ervaringen  hebben  en  waarin  ze  met  bepaalde  uitdagingen  geconfronteerd  worden,  dat  ze 
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allemaal hun verhaal hebben en dat wat ze doen in meer of mindere mate een toegevoegde 

waarde  heeft.  Wat  in  de  ervaringsverhalen  en  voorbeelden  van  goede  praktijk  duidelijk 

verondersteld wordt is  dat  elke leerkracht in een gelijkaardige context gelijkaardige doelen 

nastreeft  en  gelijkaardige  persoonskenmerken  heeft.  Of  anders  nog,  wat  we  delen  is  dat 

iedereen  met vallen en opstaan, met successen en mislukkingen en met de inzet van zijn hele 

persoon voortdurend werkt aan de optimalisatie van de onderwijskwaliteit. Het is dan binnen 

deze ruimte van herkenbaarheid dat er gedacht kan worden in termen van verschillen. Verschil 

verwijst  hier  dan naar  een ander  verhaal,  een andere omgang met uitdagingen, een andere 

vormgeving  aan  de  onderwijspraktijk.  Maar  telkens  herkenbaar  omdat  het  allemaal 

uitdrukkingen zijn  van hoe een leerkracht  in  een bepaalde context  zorgt  voor toegevoegde 

waarde. Het is juist in dit tonen of ervaren van andersheid dat de informatie functioneert als 

feedback en kan aanzetten tot  optimalisatie.  Maar  het  is  van belang te  onderlijnen dat  die 

andersheid herkenbaarheid impliceert; het gaat om andere manieren van de leerkracht om als 

persoon vorm te geven aan kwaliteitsvol onderwijs en waarde toe te voegen. We kunnen hier 

opnieuw het citaat uit het tijdschrift Klasse aanhalen, dat treffend verwoordt dat ‘het andere’ 

zoals verwoordt of ‘verhaald’ in de ervaringsverhalen en voorbeelden van goede praktijk, de 

gemeenschappelijke  ruimte  en  herkenbaarheid  steeds  in  het  leven  roept:  “In  de  reeks 

'Meesterlijk!'  volgt  TV.Klasse  leraren  voor  de klas  die  inspireren.  Geen superteachers,  wel 

leraren die nét dat snuifje peper en zout toevoegen dat hun lessen zo boeiend maakt” (Klasse 

190,  2008,  p.20).  Dus voor  zover  leerkrachten zich herkennen als  op toegevoegde waarde 

gerichte personen in de ruimte van kwaliteitszorg die Klasse open legt, kunnen deze (andere) 

verhalen en voorbeelden van andere personen functioneren als feedback.

Voortbouwend  op  deze  stelling  dat  Klasse  een  ruimte  van  herkenbaarheid  en  andersheid 

installeert, willen we verder argumenteren dat ‘het voorbeeld’ – in bestuurlijk opzicht - een 

bijzondere  rol  speelt.  We willen  hier  spreken van  'de  macht  van  het  voorbeeld',  en  dit  in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld ‘de macht van de expert’ of ‘de macht van de norm’. 

De permanente circulatie van feedback-informatie verzekeren betekent niet alleen zichzelf 

met  anderen  vergelijken  en  permanent  op  zoek  gaan  naar  ervaringen  en  voorbeelden.  Het 

betekent ook dat iedereen in principe bereid moet zijn of in aanmerking komt om de eigen 

ervaringen als feedback-informatie voor anderen ter beschikking te stellen, en dus, het statuut 

te krijgen van een voorbeeld. Dit is wat de orde van discours als mediatizerend tijdschrift ook 

doet: alle onderwijsbetrokkenen als personen in de schijnwerpers zetten, met foto, ervaringen, 

meningen,  hun levensverhaal.  De anderen  zijn  de  toeschouwers  die  deze  voorbeelden  van 

goede praktijk en de beleefde ervaringen aanschouwen en aangrijpen als een uitdaging om hun 

functioneren  en  onderwijspraktijk  te  optimaliseren.  Klasse  levert  op  die  manier  niet  enkel 
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voorbeelden voor leerkrachten,  maar opent tegelijkertijd de ruimte waarin eenieder zelf  als 

voorbeeld van goede praktijk erkend kan worden (en een plaats in Klasse kan krijgen). Wat we 

hier willen beklemtonen is dat het tijdschrift Klasse de feedback-informatie op een specifieke 

wijze zichtbaar maakt: het organiseert een ‘spektakel’ waar vele toeschouwers zich verzamelen 

rond voorbeelden (van goede praktijken, ervaringen). Juist dit spektakel van voorbeelden van 

creativiteit, vernieuwing en effectiviteit, of toegevoegde waarde – 'het snuifje peper en zout' 

zoals  Klasse het  noemt – maakt  dat  anderen hun eigen toegevoegde waarde leren kennen, 

beoordelen en optimaliseren, en wellicht ook dat er de wil ontstaat om zelf een voorbeeld te 

worden.  

Het  is  deze  werkzaamheid  van  het  voorbeeld  –  ‘de  macht  van  het  voorbeeld’ –  die 

bijkomende aandacht verdient omdat het duidelijk maakt dat doorheen Klasse een specifieke 

strategische machtsconfiguratie gestalte krijgt. Met machtsconfiguratie bedoelen we dat er zich 

nieuwe machtsverhoudingen aftekenen die samenhangen met nieuwe vormen van zelfverstaan 

bij  actoren  in  het  onderwijs  (Bröckling,  2006).  Voor  een  beknopte  beschrijving  van  deze 

machtsconfiguratie is het interessant om terug te grijpen naar het werk van Michel Foucault. 

Foucault (1972/1989) maakt een onderscheid tussen twee machtsconfiguraties, het 'panopticon' 

en  het  ‘synopticon’.  Het  panopticon staat  voor  de  machtsstrategie  van  het  toezicht  en  de 

normalisering,  waarbij  enkele experten een (onzichtbare) controle uitoefenen over velen en 

handelen in naam van normaliteit. In het panopticon wordt macht uitgeoefend op basis van een 

vaste  norm  of  vaste  principes,  waar  men  zich  moet  aan  houden  en  waardoor  men 

gedisciplineerd  wordt.  Het  zijn  de  experten  die  in  naam  van  deze  normen  en  principes 

disciplinerend  optreden.  Een  typische  eigenschap  van  een  panoptische  machtsconfiguratie 

(zoals  bijvoorbeeld werkzaam in de moderne school,  maar  ook de moderne fabriek en het 

ziekenhuis)  is  dat  iedereen  geobserveerd  en  beoordeeld  wordt,  en  meer  bepaald  dat  ieder 

individu zichzelf leert kennen in relatie tot de normaliteit die de experten voorstaan: “Modern 

panoptical power seeks to discipline human beings through an internalized gaze of the other 

(i.e. the normalizing gaze of experts)” (Simons, 2007, p.543).  Typerend voor de panoptische 

macht is dus dat er geen permanente, zichtbare controle moet zijn, maar dat mensen zichzelf 

leren zien in termen van normaliteit en disciplinering, en ten allen tijde mogelijk overgeleverd 

zijn aan de experten in normalisering en disciplinering. “In the Panopticon, the peripheral mass 

cannot see their observers, and must assume that someone may be watching them all of the 

time” (Boyne, 2000, p.288). In de internationale literatuur werd vooral deze normaliserende en 

disciplinerende machtsuitoefening beschreven en vooral ook hoe die werkzaam is binnen het 

onderwijs (bv. Perryman, 2006; Piro, 2008). 

Foucault  onderscheidt  echter  nog een  andere  klassieke  machtsconfiguratie,  namelijk  het 

synopticon, ook al hecht hij daar in zijn analyse van moderne vormen van machtsuitoefening 
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weinig belang aan. Boyne (2000), Mathiesen (1997) en Vinson en Ross (2001) argumenteren 

echter dat precies de ontwikkeling van de massamedia die deze synoptische machtsconfiguratie 

opnieuw naar  voor  brengt.  Terwijl  de  moderne  gevangenis  (met  individuele  cellen  en  een 

centrale toezichtstoren) een typische uitdrukking is van het panopticon, zijn publieke straffen 

een  typische  uitdrukking  van  synoptische  macht.  Het  synopticon  functioneert  dus  als  een 

‘spektakel’  waarbij  velen  de  toeschouwers  zijn  van  enkelen  (en  dus  niet,  zoals  in  de 

panoptische configuratie, waar enkelen een massa observeren).  Anders gesteld: “Not only is 

our  society  marked  by  small  numbers  watching  large  numbers,  it  is  also  marked  by  the 

phenomenon of very large numbers watching the activities of very few” (Boyne, 2000, p.299). 

En Mathiesen betrekt dit op fenomenen in onze hedendaagse samenleving: deze enkelen zijn 

“the VIP’s, the reporters, the stars, almost a new class of public sphere” (Mathiesen, 1997, 

p.231). Typerend voor het synopticon is dus niet de macht van de expert, maar de macht zoals 

die uitgeoefend wordt door het voorbeeld waarrond een massa zich verzamelt.

Het is in deze zin dat we hier willen spreken van ‘de macht van het voorbeeld’, en meer 

bepaald dat het bekijken van, en zichzelf vergelijken met, de (goede of slechte) praktijken van 

anderen  een  bepaalde  machtsconfiguratie  impliceert.  Typerend  is  dat  men  met  z'n  allen 

gefocust  is  op hetzelfde,  dat  iedereen in  confrontatie  met  dat  voorbeeld (zoals  in  publieke 

straffen  bijvoorbeeld)  zichzelf  leert  kennen,  en  dat  men  in  zekere  zin  zo  de  massa  kan 

aansturen (Simons & Masschelein, 2008). Precies dit mechanisme zien we in de orde van het 

discours van Klasse. In de configuratie van het synopticon, waar voorbeelden en ervaringen in 

het middelpunt staan, is er dus geen vaste/onderliggende norm, en geen (al dan niet aanwezige) 

toezichthouder  of  expert  die  normaliserend  optreedt.  Personen  en  praktijken  worden 

daarentegen  zelf  centraal  geplaatst,  en  verschijnen  vervolgens  als  voorbeelden  en 

ervaringsverhalen voor een massa die zich daarrond verzamelt.  In principe kan alles in het 

middelpunt van de belangstelling komen te staan, en verheven worden tot voorbeeld via de 

ruimte van herkenbaarheid en andersheid. De basisassumptie is dat het nooit goed genoeg is (er 

is geen vaste norm), er is altijd wel een beter voorbeeld of nieuwe inspiratie te vinden. Of 

anders  nog:  er  is  een  permanente  stroom aan  vergelijkende  informatie  of  feedback nodig, 

waardoor men zich voortdurend kan herevalueren en herpositioneren tegenover de anderen en 

tegenover zichzelf (Simons & Masschelein, 2008).  Waar de panoptische machtsconfiguratie 

werkt  doorheen de macht  van  de expert  (en de externe/vaste  norm),  werkt  de synoptische 

configuratie via de macht van het voorbeeld (en de herkenbaarheid/andersheid). 

Belangrijk is hier te beklemtonen dat de macht van het voorbeeld in zekere zin de twee 

zijden  van  de munt  omvat  die  noodzakelijk  zijn  voor  de  permanente  optimalisatie  van  de 

onderwijskwaliteit. Aan de ene kant dat men voortdurend van de ervaringen van anderen die 

als 'goed voorbeeld' functioneren wil leren en deze ervaringen als feedback-informatie voor het 
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eigen functioneren bekijkt; aan de andere kant de wil om zelf ook als 'voorbeeld van goede 

praktijk' beschouwd te worden, in de belangstelling te staan en zo als inspirerende feedback-

informatie voor anderen te functioneren. In het kader van rankings en performantie-indicatoren 

beschrijft Simons deze dynamiek als volgt: “Above all, the spectacle of performance puts states 

and  schools  into  a  position  in  which  they  long  themselves  to  become an  image  of  'good 

performance', to be part of the 'happy few' being watched and admired by the many, and to be a 

'champion'  themselves”  (Simons,  2007,  p.544).  Zoals  eerder  aangegeven,  zien  we  een 

soortgelijke synoptische dynamiek optreden wanneer het gaat om kwalitatieve informatie in de 

vorm van praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Panoptische en synoptische machtsconfiguraties zijn echter geen kwestie van ‘of-of’;  in en 

door het tijdschrift  Klasse komen beide vormen van machtuitoefening tegelijk  voor,  en dit 

zowel in de oudere als in de recentere nummers. We bespraken al dat er in de orde van discours 

van  Klasse  een  duidelijke  tendens  te  zien  is  naar  een  sterke  waardering  van  de 

ervaringsdeskundigheid van de leerkrachten en andere actoren uit  de onderwijspraktijk,  ten 

nadele  van  de  (wetenschappelijke,  theoretische,  beleids-)kennis  en  deskundigheid  van  de 

(onderwijs)specialisten. Deze laatste kennis en deskundigheid is typerend voor de panoptische 

macht  of  de  macht  van  de  expert.  We herkennen dus  het  panopticon vooral  in  de  oudere 

nummers van Klasse, waarin allerlei (onderwijs)specialisten en de overheid centraal staan, en 

hun  expertise  leerkrachten  in  de  positie  plaatst  waarin  ze  kennis  moeten  verwerven  over 

algemene normen of  principes.  Experten zijn  dan de woordvoerders  van de achterliggende 

normen en principes binnen het onderwijs die ze via het wetenschappelijk onderzoek en de 

beleidsstatistieken verzameld hebben. 

In de recentere nummers van Klasse herkennen we echter steeds meer het spektakel van het 

synopticon en de macht van het voorbeeld, waarin de leerkrachten als toeschouwers worden 

samengebracht  rond  de  voorbeelden  van  goede  praktijk  en  ervaringsverhalen.  De 

(onderwijs)specialisten komen in deze nummers minder aan bod als de ‘wetende’ experts die 

vanuit  hun  (onderzoeks)kennis  uitspraken  doen  over  de  achterliggende  principes  en 

dieperliggende processen van het onderwijs of over 'wat het geval is'. Als ze aan bod komen 

dan worden ze bovendien steeds meer in dezelfde positie geplaatst waarin iedereen geplaatst 

wordt,  namelijk  als  personen betrokken bij  het  onderwijs  met  hun persoonlijke opinies  en 

ervaringen die relevant kunnen zijn voor de optimalisatie van de onderwijskwaliteit. Kortom, 

het wetenschappelijk onderzoek en theoretische kennis ontlenen, net zoals de praktijkkennis en 

ervaringsdeskundigheid, in een synoptische machtsconfiguratie hun legitimiteit aan het bieden 

van inspirerende voorbeelden en feedback-informatie volgens het principe van herkenbaarheid 

en inspirerende andersheid.
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We kunnen besluiten dat Klasse vooral een synoptische machtsconfiguratie in het leven roept 

waarin de macht van het voorbeeld centraal staat. Het is deze macht van het voorbeeld die 

samenhangt met de sturende werking van informatie, of wat we feedback-informatie hebben 

genoemd. De dynamiek van de macht van het voorbeeld bestaat erin dat ze iedereen oproept 

om zowel voortdurend feedback-informatie te verzamelen door zichzelf te vergelijken met de 

voorbeelden  van  goede  praktijk,  als  dat  men ernaar  moet  streven om zelf  een  inspirerend 

voorbeeld  van  goede  praktijk  te  worden  voor  anderen,  en  dus  als  realisator  van 

onderwijskwaliteit  herkend  en  erkend  te  worden.  Het  is  door  deze  synoptische 

machtsconfiguratie dat de permanente zorg voor kwaliteit gestalte krijgt, dit wil zeggen een 

kwaliteitsdenken  in  termen  van  het  voortdurend  zoeken  naar  en  zichtbaar  maken  van 

toegevoegde waarde en de beweging van de permanente optimalisatie van het onderwijs door 

de optimalisering van het eigen, persoonlijke functioneren als leerkracht. 

2.3. De dubbele binding van personalisering en gemeenschapsvorming

2.3.1. De dubbele binding van individualisering en totalisering

In hoofdstuk 2 werd uitgebreid toegelicht hoe vanuit het perspectief van bestuurlijkheid naar 

macht en besturen gekeken wordt, namelijk als het besturen van zelfsturingen. Dit betekent dat 

effectief besturen gebeurt wanneer anderen zichzelf gaan sturen op een specifieke wijze, en op 

welbepaalde  wijze  naar  zichzelf  gaan  kijken.  Dit  betekent  dus  niet  dat  een  bestuursvorm 

determineert hoe men naar zichzelf moet kijken en zich moet gedragen. Het gaat er wel om dat 

een bestuursvorm inspeelt op de vrijheid van actoren om in een bepaalde relatie tot zichzelf te 

staan (die in elk bestuursregime op specifieke wijze vorm krijgt) en tegelijk appelleert aan de 

bestuurde actoren om zich op welbepaalde wijze te bekijken en te gedragen. Foucault (2001) 

geeft aan dat deze band tussen besturen en zelfsturing in de moderne samenleving de vorm 

aanneemt van een ‘dubbele  binding van individualisering en totalisering’.  Individualisering 

duidt op de relatie die het subject tot  zichzelf  heeft.  Typerend voor de moderne vorm van 

individualisering (bijvoorbeeld via de norm) is dat wat een individu tot individu maakt, het 

individu ook van meet af aan bindt aan een totaliteit. Zoals is het aan de hand van de norm dat 

de mens zijn/haar individualiteit kan uitdrukken, maar de normaliteit is tegelijkertijd datgene in 

naam waarvan de totaliteit aangestuurd kan worden. In wat volgt willen we aangeven dat ook 

de  'macht  van  het  voorbeeld'  en de machtsconfiguratie  van het  synopticon werkt  via  deze 
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dubbele binding tussen individualisering en totalisering, en waardoor besturen aan de hand van 

feedback-informatie en voorbeelden precies mogelijk wordt. Het gaat echter om een specifieke 

vorm  van  individualisering  en  totalisering  binnen  deze  machtsconfiguratie:  het  type  van 

individualisering  willen  we  beschrijven  in  termen  van  ‘personalisering’ en  het  type  van 

totalisering als ‘gemeenschapsvorming’.

2.3.2. Individualisering als personalisering

Het grote belang van feedback-informatie in de vorm van ervaringsverhalen en voorbeelden 

van goede praktijk in het tijdschrift Klasse, maakt duidelijk dat de onderwijsbetrokkenen zich 

op welbepaalde wijze moeten bekijken en in een specifieke relatie tot zichzelf moeten staan. 

feedback-informatie  en  de  macht  van  het  voorbeeld  stellen  immers  iedereen  individueel 

verantwoordelijk  voor  de  (verbetering  van  de)  eigen  onderwijskwaliteit,  voor  de  eigen 

professionele  ontwikkeling,  en  voor  de  zoektocht  naar  steeds  nieuwe  feedback-  en 

ervaringsinformatie. Van belang is hier echter dat feedback-informatie en de macht van het 

voorbeeld een specifiek type van individualisering instellen. De betrokkenen bij het onderwijs 

worden  niet  aangesproken  vanuit  hun  positie  of  rol  binnen  het  onderwijs  (dan  moeten  ze 

(enkel) hun deskundigheid inzetten), of vanuit hun rechten en plichten als leerkracht (met een 

bepaalde functie-omschrijving),  maar wel als  personen.  De feedback-informatie in de vorm 

van  ervaringsverhalen  en  praktijkvoorbeelden  brengt  de  hele  persoon  van  de 

onderwijsbetrokkenen mee in het spel en spreekt de onderwijsbetrokkenen aan als personen die 

met hun hele wezen betrokken zijn op en zich inzetten voor het onderwijs. Het persoon-zijn 

van de leerkracht drukt zich dan uit in de eigen ervaringen en het eigen verhaal. Kennis en 

deskundigheid en ook rechten, plichten en competenties zijn ook van belang, maar als aspecten 

van  de  persoon  van  de  leerkracht  en  gekoppeld  aan  hun  persoonlijke  betekenisgeving  en 

levensverhalen waarin opinies,  'life-style',  passies en emoties een rol  spelen.  Om die reden 

willen  we  stellen  dat  de  individualisering  door  het  tijdschrift  Klasse  gestalte  krijgt  als 

personalisering.

We willen benadrukken dat deze personalisering, die steeds sterker werd door de jaren heen 

en die we dus meer terugvinden in de recentere dan in de oudere nummers van het tijdschrift, 

een duidelijk herkenbaar 'effect' is van (de evolutie in) de orde van discours van het tijdschrift 

Klasse.  We gaven aan dat Klasse een tijdschrift  is over onderwijskwaliteit  (waarvoor ieder 

individueel  verantwoordelijk  wordt  gesteld),  een  edutainment-tijdschrift  (waardoor  iedereen 

individueel  wordt  aangesproken)  en  een  mediatizerend  tijdschrift  (waarbij  door  de 

mediatiseringstechnieken  –  narrativizering,  karakterizering,  conversationalizering  –  de 
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betrokkenen  in  het  tijdschrift  als  'personen'  geprofileerd  worden).  Hierdoor  worden  alle 

betrokkenen bij het onderwijs in eerste instantie aangesproken in hun persoon-zijn, en dus op 

het vlak van hun ervaringen en levensverhalen. Deze evolutie wordt ook bij uitstek duidelijk in 

het gebruik van de foto's bij de artikels. Op de portretfoto's in de recentere nummers kijken de 

onderwijsbetrokkenen met open blik en van dichtbij naar de lezer. Ze lijken contact te zoeken 

en iedereen persoonlijk aan te spreken. In deze context is de beschrijving van Jewitt en Oyama 

(2001) van toepassing: “Many pictures show people who, from inside the picture frame, look 

directly  at  the  viewer.  In  this  way  they  ‘make  contact’  with  the  viewers,  establish  an 

(imaginary) relation with them.” Ze verwijzen hier ook naar Kress en Van Leeuwen (1996) die 

dergelijke foto’s “demand pictures” noemen: “the people in the picture symbolically demand 

something  from  the  viewer”  (Jewitt  &  Oyama,  2001,  p.145).  Bij  de  foto’s  in  de  oudere 

nummers van Klasse gebeurt dit veel minder. Daar figureren de anonieme personages in een 

afstandelijk  decor  en  lijken  ons  niets  te  zeggen  of  te  vragen,  maar  de  gecommuniceerde 

expertise te illustreren: “We ‘observe’ them in a detached way and impersonally as though they 

are specimens in a display case” (Jewitt & Oyama, 2001, p.146). Kortom, zowel de orde van 

het discours in het tijdschrift Klasse als de foto’s spreken de onderwijsbetrokkenen aan in hun 

persoon-zijn, en geven de boodschap 'net als ik, werk jij toch ook mee aan de optimalisering 

van je/de onderwijskwaliteit?'

Deze personalisering van elke onderwijsbetrokkene in Klasse impliceert ook een specifieke 

responsabilisering en activering: ieder moet zichzelf zien als persoonlijk verantwoordelijk voor 

zijn  eigen  onderwijskwaliteit  en  zijn  eigen  'goede  praktijken'  en  moet  zijn  persoon  actief 

inzetten  om  het  onderwijs  permanent  te  optimaliseren  (cf.  Edwards,  2002).  feedback-

informatie en de macht van het voorbeeld leggen de verantwoordelijkheid voor de permanente 

optimalisatie van het eigen functioneren en van het onderwijs immers in de persoon van elk 

individu,  en  niet  langer  in  de  mate  waarin  het  individu  afwijkt  van  algemene  normen  of 

principes zoals in de panoptische machtsconfiguratie. Het is dus niet omdat het individu niet 

aan de norm zou voldoen dat hij zichzelf en zijn onderwijs moet veranderen; deze permanente 

verbetering en vernieuwing wordt beschouwd als een basisconditie voor elke persoon in het 

onderwijs.  Het  'persoonlijk  ontwikkelingsplan',  zoals  dat  nu  vaak  gebruikt  wordt  in 

opleidingscontexten (bv. voor studenten en docenten hoger onderwijs) en in bedrijfscontexten, 

brengt deze personalisering, responsabilisering en activering van elke betrokkene erg duidelijk 

tot uitdrukking (zie bv. Arets, Heijnen & Ortmans, 2004; Clement, 2008; Tillema, 2004; Van 

den  Berg,  2005).  Ieder  moet  zelf  zijn  persoon-zijn   updaten  en  sterktes,  zwaktes  en 

vernieuwingskansen identificeren, de ontwikkeling van zichzelf als persoon in de hand nemen 

en hiervoor de permanente stroom van feedback-informatie en voorbeelden van goede praktijk 

voortdurend laten circuleren. De personalisering door het tijdschrift Klasse werkt dus als het 
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ware als het voortdurend herinneren van de betrokkenen bij het onderwijs aan hun 'persoonlijk 

ontwikkelingsplan', dat als voorwaarde geldt voor het realiseren van de optimalisatie van de 

onderwijskwaliteit  in  het  algemeen  en  voor  de  persoonlijke  ontwikkeling  en  dus  de 

professionaliteit van de leerkracht in het bijzonder.

2.3.3. Totalisering als gemeenschapsvorming

Feedback-informatie en de macht van het voorbeeld spreken niet enkel iedere leerkracht op het 

niveau van zijn persoon-zijn aan, maar creëren ook de verwachting of zelfs verplichting dat 

men zijn persoonlijke ervaringen deelt  als  feedback-informatie en voorbeelden van (goede) 

praktijk voor anderen. Op die manier ontstaat er door de personalisering en de werkzaamheid 

van de macht van het voorbeeld een gemeenschap van personen die allen voortdurend op zoek 

zijn naar feedback-informatie en voorbeelden van goede praktijk, en daardoor noodzakelijk in 

relatie staan tot elkaar. De macht van het voorbeeld roept dus met de personalisering van elke 

leerkracht tegelijk ook een specifiek type gemeenschap in het leven. Deze gemeenschap is niet 

gebaseerd  op  het  behoren  tot  eenzelfde  net  of  ideologie  (een  belangengroep),  niet  op  het 

juridisch  'gelijk  zijn  voor  de  wet',  niet  op  het  behoren  tot  eenzelfde  vakgroep  of 

onderwijsniveau,  en  is geen  ook  beroepsgroep  waarin  de  specifieke  beroepspositie  en 

-deskundigheid  centraal  staat.  Het  tijdschrift  Klasse  creëert  wel  een  'wij-gevoel'  of  een 

gemeenschap  doordat  iedereen  –  als  persoon  –  betrokken  is  op  dezelfde  voorbeelden  en 

ervaringsverhalen. Wat de leerkrachten delen is die ruimte van herkenbaarheid op het niveau 

van ervaringen en voorbeelden. De leuze van Klasse,  “samen ijveren voor een betere school  

voor  iedereen”  (Klasse  142,  2004,  p.49),  articuleert  dus  goed  wat  er  hier  gebeurt.  De 

personalisering door de macht van het voorbeeld en feedback-informatie hangt dus samen met 

het vormen van een gemeenschap die alle leerkrachten doorheen de specifieke verhalen en 

ervaringen  verbindt.  Daardoor  wordt  elke  leerkracht  als  persoon  apart  en  als  collectief 

betrokken op, en gevraagd verantwoordelijkheid op te nemen voor, de optimalisatie van de 

onderwijskwaliteit. 

Feedback-informatie en de macht van het voorbeeld zorgen er dus voor dat het tijdschrift 

Klasse  het  persoon-zijn  van  elke  onderwijsbetrokkene  mobiliseert  'in  naam  van'  de 

onderwijskwaliteit (cf. Rose, 1999; Simons, 2003). Alle talenten, passies, bekwaamheden en 

competenties moeten worden ingezet, ook en zeker deze van buiten het schoolleven. Het gaat 

erom dat iedereen zijn persoon in het spel brengt. Deze inzet van de hele persoon(lijkheid) is 

daarbij het cruciale kwaliteitskenmerk en de inzetbaarheid de verwachting die aan feedback-

informatie en voorbeelden van (goede) praktijk ten grondslag ligt. De orde van het discours 
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van Klasse, feedback-informatie en de macht van het voorbeeld articuleren in die zin een soort 

van 'ethiek van zelf-mobilisatie' (Masschelein & Simons, 2003). Met die toevoeging dat het 

zelf hier begrepen wordt als allerhande persoonseigenschappen die voor de optimalisatie van 

de onderwijskwaliteit en dus het garanderen van toegevoegde waarde in aanmerking komen. 

2.3.4. De dubbele binding tussen personalisering en gemeenschapsvorming: besturen 

door ervaring

De orde  van  discours  van het  tijdschrift  Klasse,  feedback-informatie  en de  macht  van  het 

voorbeeld hebben dus als 'machtseffect' dat de leerkrachten tegelijk gepersonaliseerd worden 

en tot een gemeenschap gaan behoren. Het is echter van belang om dieper in te gaan op dit 

‘tegelijk’  en  meer  bepaald  dus  de  dubbele  binding  tussen  de  personalisering  en  de 

gemeenschapsvorming zoals die binnen deze machtsconfiguratie wordt gelegd. Wat is precies 

datgene wat iemand tot persoon maakt en hem of haar tegelijkertijd deel laat uitmaken van een 

gemeenschap?

Onze stelling is hier dat precies ‘de ervaring’ die dubbele binding mogelijk maakt. Het gaat 

dan  om  de  bereflecteerde  ervaringen  zoals  die  centraal  staan  in  de  ervaringsverhalen  en 

voorbeelden van goede praktijk. Wat iemand tot een unieke persoon maakt, zijn zijn specifieke 

ervaringen. Maar het delen en ter beschikking stellen van deze ervaringen (in unieke verhalen 

en voorbeelden, en dus onder de vorm van feedback-informatie), maakt dat men van meet af 

aan deel uitmaakt van een ‘wij’ dat deze ervaringen deelt.  Het is de herkenbaarheid op het 

niveau van de ervaringen die een gemeenschap in het leven roept, en doorheen andersheid of 

verschil kan het persoon-zijn ervaren worden. Of anders gesteld: de dubbele binding bestaat er 

dan in dat elke leerkracht zich moet begrijpen als een persoon met unieke ervaringen, maar dat 

de  uitdrukking  van  de  eigen  individualiteit  in  termen  van  persoonlijke  ervaringen  iemand 

tegelijk plaatst binnen een hele (onderwijs)gemeenschap.

Het is door deze dubbele binding tussen personalisering en gemeenschapsvorming (als een 

specifieke invulling van individualisering en totalisering) dat het besturen als het 'sturen van 

zelfsturingen'  gestalte  kan  krijgen.  Zelfsturing  wordt  dan  vormgegeven  als  persoonlijke 

ontwikkeling gekoppeld aan gemeenschapsvorming, en de sturing van deze zelfsturing gebeurt 

doorheen  het  ter  beschikking  stellen  van  feedback-informatie.  Voor  zover  elke  leerkracht 

zichzelf  bekijkt  als  een  persoon die  ervaringen en voorbeelden  kan en moet  delen,  en die 

voortdurend feedback-informatie wil,  kan sturen gestalte krijgen in het organiseren van een 

synoptische configuratie waarin ervaringsverhalen en voorbeelden in het centrum staan. Of nog 

anders  gezegd:  binnen  een  synoptische  bestuursvorm  worden  feedback-informatie  en 
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voorbeelden van goede praktijk de strategische instrumenten die aangewend kunnen worden 

om het onderwijs te besturen. Een overheid moet zich hier niet meer zien als een instantie die – 

al dan niet door middel van experten – vaste normen en principes voorstaat en voorschrijft, 

maar als een instantie die leerkrachten aanspreekt op het niveau van hun persoon-zijn en het 

onderwijsveld op het niveau van hun gedeelde ervaringen. Beleid stelt zich in deze configuratie 

tot doel te responsabiliseren en te mobiliseren, in te spelen op de 'wil tot (feedback) informatie', 

en de dynamiek van het streven naar het worden van een voorbeeld van goede praktijk zijn 

werk  te  laten  doen.  Beleid  voeren  kan  zo  gelijkgesteld  worden  met  het  verstrekken  van 

(feedback) informatie (zie ook verder bij de positionering van de overheid).  

Wanneer we besturen opvatten als het sturen van zelfsturing, dan zien we dat dit in Klasse 

concreet gestalte krijgt als het besturen van het onderwijs aan de hand van feedback-informatie 

en voorbeelden van goede praktijk,  via  het aanspreken en delen van de ervaringen van de 

leerkrachten. Dit laat ons nu toe om dieper in te gaan op de specifieke rol en plaats van het 

tijdschrift Klasse binnen deze synoptische machtsconfiguratie.

2.4. Klasse als ervaringscentrum in het Vlaamse onderwijs 

In  het  bestuurlijkheidsperspectief  wordt  ervan  uitgegaan dat  we de werking  van  beleid  en 

sturing niet moeten verklaren vanuit één centrale overheid. Besturen heeft immers te maken 

met het sturen van zelfsturingen, en hierin spelen tal van actoren en instrumenten een rol die 

elk een meer of minder centrale plaats in dit besturen innemen. Rose en Miller (1992, p.185) 

geven aan dat er zo meerdere bestuurs- of machtscentra kunnen zijn: “In arguing against a 

'state-centred' conception of political power, we do not mean to suggest that government does 

not produce centres. But centres of government are multiple: it is not a question of the power of 

the centralised state, but of how, in relation to what mentalities and devices, by means of what 

intrigues, alliances and flows – is this locale or that able to act as a centre”. Het vertrekpunt is 

dan niet de zogenaamde macht van de (centrale) overheid, maar de wijze waarop bepaalde 

vormen van centralisering vorm krijgen (en dat kan op het niveau van een overheid zijn, maar 

dat is niet noodzakelijk) waardoor de gecreëerde centra machtcentra worden. 

Rose en Miller (1992; Rose, 1999. zie ook Latour, 1987) beschrijven zo bijvoorbeeld het 

functioneren  van  'centres  of  calculation';  het  verzamelen,  berekenen  en  verspreiden  van 

statistische informatie roept een centrum in het leven dat specifieke verbindingen legt tussen 

degenen die willen besturen (bijvoorbeeld de centrale overheid of andere actoren die toegang 

hebben tot dit centrum) en de subjecten die bestuurd worden. Deze centra functioneren dus als 

machtscentra  of  noodzakelijke  ‘knooppunten’  omdat  enkel  doorheen  die  centra  toegang 
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verkregen wordt tot het te besturen domein. In 'centres of calculation' kan men dan bijvorbeeld 

via  statistische  data  of  'feiten'  over  gezinnen,  gezondheid,  de  economie,  het  onderwijs,  de 

arbeidsmarkt, … vat krijgen op de samenleving om dan met kennis van zaken die samenleving 

te  besturen.  Het  is  dus  mogelijk  dat  een  dergelijk  'centre  of  calculation'  als  een  centrum 

functioneert “by means of its centrality in the flows of information that 're-present' that over 

which it is to calculate” (Rose, 1999, p.211). Kortom, deze 'centres of calculation' functioneren 

als machtscenta doordat ze toegang geven tot specifieke informatie (cijfers, berekeningen) die 

verondersteld worden de kennisbasis te zijn om te kunnen besturen (Rose & Miller, 1992). 

Analoog  aan  de  'centres  of  calculation'  kunnen  we  het  tijdschrift  Klasse  een 

ervaringscentrum of ‘centre of experience’ noemen. We gaven immers aan dat het tijdschrift 

Klasse functioneert als een plaats waar voorbeelden van goede praktijk en ervaringsverhalen 

verzameld en verspreid worden als feedback-informatie voor de betrokkenen in het onderwijs. 

Het tijdschrift centraliseert dus de ervaringen van de onderwijsbetrokkenen, en speelt daardoor 

een cruciale rol  in de personalisering en gemeenschapsvorming die door de macht van het 

voorbeeld  en  feedback-informatie  tot  stand  komen.  Het  tijdschrift  Klasse  spreekt  via  de 

feedback-informatie en gedeelde ervaringen en voorbeelden elke leerkracht aan als 'persoon in 

de  (onderwijs)gemeenschap'.  Als  centrum van  ervaringen  (en  verhalen  en  voorbeelden)  is 

Klasse dan een machtscentrum, precies voor zover de onderwijsbetrokkenen zichzelf via de 

gecentraliseerde  feedback-informatie  in  Klasse  leren  kennen  en  gaan  toezien  op  hun 

kwaliteitszorg.  Het  tijdschrift  Klasse  wordt  op  die  manier  een  centraal  ‘knooppunt’  of 

‘passagepunt’ in  de informatiestromen binnen het  onderwijslandschap.  En dit  betekent  dan 

natuurlijk dat toegang krijgen tot  of vat hebben op Klasse – voor zover het dat  unieke en 

strategische knooppunt is - ook betekent dat men vat heeft op het onderwijsveld zelf. . 

2.5. Besluit

In dit deel zijn we nagegaan op welke manier het tijdschrift Klasse door de orde van discours 

het  onderwijs  bestuurt.  De circulatie  van feedback-informatie,  en dan meer specifiek in  de 

vorm van ervaringsverhalen en voorbeelden van goede praktijk, maakt duidelijk dat in en door 

Klasse de 'macht van het voorbeeld' werkzaam is (en bijvoorbeeld niet zozeer de ‘macht van 

experten’). De feedback-informatie en de macht van het voorbeeld roepen een specifieke vorm 

van  individualisering  en  totalisering  van  de  leerkrachten  in  het  leven,  namelijk  als 

personalisering en gemeenschapsvorming. Door deze dubbele binding tussen personalisering 

en gemeenschapsvorming, waarbij ervaringen als feedback-informatie een cruciale rol spelen, 

kan het onderwijs bestuurd worden via de specifieke zelfsturing van de onderwijsbetrokkenen 
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– via hun 'wil tot feedback-informatie' en de zoektocht naar ervaringen en voorbeelden van 

goede  praktijk  die  hen  een  spiegel  voorhouden.  Als  'ervaringscentrum'  kan  het  tijdschrift 

Klasse  in  deze  machtsconfiguratie  een  specifieke  centrale  positie  innemen;  een  strategisch 

knooppunt waarlangs de onderwijsbetrokken moeten passeren in het proces van persoonlijke 

ontwikkeling  en  gemeenschapsvorming.  Klasse  is  dus  de  spiegel  zonder  dewelke  de 

leerkrachten  niet  langer  weten  waar  ze  staan.  Op  dat  punt  functioneert  Klasse  als 

ervaringscentrum als een (het) centrum van (de) macht.

Deze duiding laat  toe om in het  volgende deel  nog specifieker  in  te  gaan op wat  deze 

synoptische  machtsconfiguratie  betekent  voor  de  specifieke  verwachtingen  die  aan  de 

zelfsturing van de onderwijsbetrokkenen,  en meer  bepaald de overheid en de leerkrachten, 

gesteld worden. We stellen ons dus de vraag hoe door de orde van discours van Klasse, en via 

de machtsstrategieën van feedback-informatie en de macht van het voorbeeld, de overheid en 

de leerkrachten op specifieke wijze gepositioneerd worden. 
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3. De positionering van de overheid en de leerkracht

3.1. Inleiding

In het derde hoofdstuk definieerden we de positionering van de actoren uit het onderwijsveld 

door (de orde van) het discours als: hoe deze actoren door het discours opgeroepen of gevraagd 

worden zichzelf te bekijken, te gedragen en te verhouden tot elkaar. Of nog, de positionering 

van  de  actoren  geeft  aan  welke  posities  ze  (wel  of  niet)  geacht  worden  in  het 

onderwijslandschap  in  te  nemen  en  hoe  ze  ten  opzichte  van  elkaar  moeten  staan.  De 

positioneringen zijn dus een gevolg van de machtsconfiguratie zoals die door Klasse in het 

leven wordt geroepen, en van de strategische processen van individualisering en totalisering. 

We willen hier opnieuw beklemtonen dat deze positioneringen niet moeten gezien worden als 

beschrijvingen van hoe reële leerkrachten of overheidsmedewerkers zich concreet gedragen. 

Het zijn ook geen voorschriften voor hoe concrete medewerkers bij de overheid of concrete 

leerkrachten  zich  in  hun dagelijkse  praktijk  zouden  moeten  gedragen.  Het  uitgangspunt  is 

daarentegen dat de orde van discours in het tijdschrift Klasse een kader, in de betekenis van 

specifieke posities en verhoudingen daartussen, in het leven roept waarbinnen de overheid en 

de leerkracht verwacht worden zichzelf te plaatsen. 

In wat volgt analyseren we op welke manier de overheid en de leerkracht door de orde van 

discours  in  Klasse  gepositioneerd  worden.  Ook  hier  geldt  hetzelfde  principe  als  voor  de 

beschrijving van de vertogen, genres en profielen en de orde van discours in Klasse: in de 

eerste plaats worden de positioneringen van de overheid (3.2.) en de leerkracht (3.3.) voor het 

tijdschrift Klasse als geheel beschreven – ze volgen immers in de eerste plaats uit de specifieke 

(synoptische)  machtsconfiguratie  in  het  onderwijs.  We  gaan  echter  ook  in  op  wat  de 

beschreven evolutie  in  de  orde van discours  van Klasse  betekent  voor  de  evolutie  van de 

positionering  van  de  overheid  en  de  leerkracht.  Deze  analyse  vormt  het  derde  deel  in  de 

beschrijving van de positioneringen en gaat dus in op hoe de positionering van de overheid en 

de leerkracht geëvolueerd is (3.4).  

De analyse in dit deel is dus beperkt tot de positioneringen van de overheid en de leerkracht. 

Het  zou natuurlijk  ook mogelijk  zijn  om de positioneringen van de andere actoren uit  het 

onderwijsveld te analyseren zoals bijvoorbeeld de (onderwijs)specialisten, de ouders34, enz. Dit 

ligt  echter  buiten  het  bereik  van  dit  onderzoek,  en  vermits  Klasse  in  eerste  instantie  een 

tijdschrift is van de overheid voor leerkrachten is het aangewezen om dieper in te gaan op de 

positionering van beide actoren. 

34 De positionering van de ouders door 'Klasse voor Ouders' werd reeds onderzocht door Struyve (2010).
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3.2. De overheid als coachende informatie-manager

Een synoptische machtsconfiguratie die werkt doorheen de 'wil tot (feedback) informatie’ en 

‘de macht van het voorbeeld’, brengt welbepaalde verwachtingen met zich mee over hoe een 

onderwijsoverheid  zichzelf  moet  bekijken  en  gedragen.  We  zullen  eerst  aangeven  dat  het 

mogelijk maken van de circulatie van feedback-informatie in deze positionering centraal staat: 

het gaat om zowel feedback-informatie voor het onderwijsveld, als feedback-informatie voor 

de overheid zelf.  

Met  het  opduiken  met  de  'wil  tot  feedback-informatie'  in  het  onderwijsveld  wordt  de 

overheid  in  een  specifieke  positie  geplaatst.  De  overheid  is  dan  de  instantie  die 

verantwoordelijk wordt geacht om het onderwijsveld een spiegel voor te houden, en dus te 

garanderen dat er voortdurend terugkoppeling voorzien is. Van belang is hier te onderlijnen dat 

de overheid op die manier kwaliteitszorg door permanente verbetering en vernieuwing kan 

garanderen.  In  tegenstelling  tot  een  panoptische  configuratie  is  de  overheid  niet  langer  de 

instantie die in naam van algemene normen of principes, en ondersteund door experten, het 

onderwijs van ‘bovenaf’ (grootschalig, door centrale interventie) hervormt. De overheid wordt 

daarentegen in de positie geplaatst van een soort ‘informatie-manager’ die erop toeziet dat er 

voortdurend feedback-informatie voorhanden is opdat het vernieuwingsproces blijft lopen. Of 

nog:  de  overheid  wordt  gepositioneerd  als  een  instantie  die  de  macht  van  het  voorbeeld 

mogelijk maakt: het verzamelen en verspreiden van voorbeelden van goede praktijk en het 

verzamelen van de actoren in het onderwijs rondom die voorbeelden. 

Deze positionering van de overheid als de 'informatie-manager' (of manager van feedback-

informatie)  betekent  dat  de  dienstverlenende,  faciliterende,  stimulerende en  coördinerende 

functie  van de overheid die  we in  het  eerste  hoofdstuk beschreven hebben,  een specifieke 

invulling krijgt. Dienstverlening betekent het verstrekken van goede en voldoende (feedback) 

informatie  aan  de  onderwijsbetrokkenen.  Faciliteren  betekent  voor  een  dergelijke  overheid 

voorzien  in  de  kanalen  voor  het  verspreiden  van  feedback-informatie,  en  stimuleren  en 

sensibiliseren  betekent  erop  toezien  dat  actoren  toegang  hebben  tot  deze  informatie  en  er 

gebruik van maken. De coördinerende rol betekent dat alle instrumenten en instanties afgesteld 

worden op een optimale verzameling en verspreiding van feedback-informatie (cf. Rose, 1999). 

Feedback-informatie  verschijnt  dus  als  een  krachtig  bestuursinstrument  'vanop  afstand'  en 

impliceert een specifiek gepositioneerde overheid (cf. Bröckling, 2006). Of anders nog, het is 

in termen van het verspreiden van feedback-informatie en voorbeelden van goede praktijk dat 

de  overheid  haar  taken  kan  legitimeren  en  bovendien  de  noodzaak  van  haar  bestaan  en 

optreden kan rechtvaardigen. Een centrale overheid garandeert als het ware dat er permanente 

feedback-informatie voorhanden is die de permanente optimalisatie in functie van toegevoegde 
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waarde mogelijk maakt. 

De overheid moet echter niet enkel zorgen voor een permanente circulatie van feedback-

informatie voor het onderwijsveld. De overheid wordt in een positie geplaatst waarin ze zelf 

permanent bezig moet zijn met het verzamelen van feedback-informatie over de prestaties van 

het onderwijs ('monitoring van de output') en over het eigen functioneren (door permanente 

zelfevaluatie). De overheid heeft zelf ook nood aan een spiegel, dit wil zeggen terugkoppeling 

over  de  kwaliteit  van  de  eigen  dienstverlening.  Een  synoptische  machtsconfiguratie  geeft 

daarom ook een andere betekenis aan de controlerende rol van de overheid. Het gaat niet langer 

om input-controle (van de middelen bijvoorbeeld) of om een proces-controle (op basis van 

regels  of  normen),  maar  om  output-controle  van  de  resultaten  of  het  rendement  van  het 

onderwijs  (cf.  Gordon  &  Whitty,  1997;  Karsten,  1999).  Deze  resultaten  kunnen  worden 

teruggekoppeld als feedback-informatie naar de onderwijsbetrokkenen, maar ook als feedback 

gebruikt worden om de kwaliteit van de eigen dienstverlening te beoordelen. Dit sluit aan bij 

vaststellingen in ander onderzoek waar de overheid voor zichzelf en voor het onderwijs een 

‘informatierijke’  omgeving,  dit  wil  zeggen  ‘feedback-omgeving'  creëert  door  tal  van 

technieken en  instrumenten:  zelfevaluties,  internationale  vergelijkingen,  en controle  van  de 

onderwijsprestaties  door  steekproeven,  …(zie  bv.  Simons,  2007).  Kortom:  “new  forms  of 

surveillance and self-monitoring are put in place, e.g. appraisal systems, target setting,  and 

output  comparisons”  (Ball,  1998,  p.123).  De  overheid  als  ‘informatie-manager’ van  het 

onderwijsveld is op die manier ook de informatie-manager van het eigen overheidsbedrijf en 

haar  dienstverlening  en  ziet  ook hier  toe  op  het  “proces  van  permanente  en  competitieve 

zelfverbetering” (Haahr, 2004; Simons, 2007).

De  positionering  als  informatie-manager  door  de  circulatie  van  feedback-informatie  en  de 

macht  van het  voorbeeld,  is  echter  maar  één aspect  van de positionering  van de overheid 

binnen  deze  machtsconfiguratie.  Zoals  eerder  aangegeven,  kenmerkt  de  synoptische 

machtsconfiguratie  zich  door  de  dubbele  binding  van  personalisering  en 

gemeenschapsvorming,  en  speelt  ‘de  ervaring’ (uitgedrukt  in  verhalen of  voorbeelden)  een 

cruciale rol in deze dubbele binding. Dit betekent dat de overheid door het tijdschrift Klasse 

niet  zozeer  in  een  zakelijke  rol geplaatst  wordt  (het  rationeel,  berekend  beheer,  met 

bijvoorbeeld  aandacht  voor  transparante  financiën,  efficiënte  procedures  van  evaluatie  en 

zelfevaluatie, de coördinatierol, …). In relatie tot de personalisering en gemeenschapsvorming 

moeten  we  precies  de  coachende  rol  van  de  overheid  naast  de  informatie-managende  rol 

beklemtonen.  De overheid  wordt  niet  zozeer  geplaatst  tegenover  burgers  (met  rechten  en 

plichten) of ambtenaren (in een bureaucratische organisatie), maar tegenover leerkrachten die 

in hun persoon-zijn betrokken zijn op de kwaliteit van het onderwijs. Het is een overheid die 
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zich  geplaatst  weet  tegenover  individuen  die  hun  persoonlijke  kenmerken,  persoonlijk 

ontwikkelingsproces,  motivatie  en   welbevinden  in  het  spel  (moeten)  brengen.  Precies  de 

coachende rol van de overheid maakt duidelijk dat feedback-informatie in zekere zin altijd ‘op 

maat’ is. Het verspreiden van voorbeelden van goede praktijk en ervaringen van anderen, die 

inspelen op de herkenbaarheid, spreken individuen altijd persoonlijk (en dus in hun persoon-

zijn)  aan  en  kunnen  leerkrachten  en  andere  betrokkenen  zo  'op  maat'  stimuleren  en 

sensibiliseren om zich met hun hele persoon in te zetten voor het onderwijs. Typerend voor de 

taak  van  coach  is  bijvoorbeeld  ook  de  onderwijsbetrokkenen  te  doen  geloven  dat  ze  deel 

uitmaken  van  een  grote  onderwijsgemeenschap,  waarvoor  ze  zich  persoonlijk  kunnen  en 

moeten inzetten om kwaliteit te realiseren.  Het gaat dus om een overheid die het als haar taak 

ziet  om iedereen te mobiliseren,  om iedereen persoonlijk aan te spreken om het beste  van 

zichzelf te geven en zich in te zetten voor de eigen concrete onderwijspraktijk, en daardoor ook 

voor het grote geheel. Het is de coachende overheid die spreekt in termen van ‘jij’ en ‘wij’, 

zoals  we  duidelijk  naar  voor  zien  komen  in  de  actuele  beleidsteksten,  bijvoorbeeld  in  de 

beleidsnota van voormalig minister Vandenbroucke (2004, p.7): “Als we het voor een grote 

groep leerlingen zo buitengewoon goed doen in internationale vergelijkingen, moeten we er 

ook in slagen om het voor de leerlingen die met minder bagage vertrekken, béter te doen”. Dit 

coachende aspect betekent natuurlijk niet dat de overheid geen managende rol blijft hebben, en 

dus de bedoeling heeft om iedereen (als persoon en deel van de gemeenschap) te mobiliseren 

om de algemene kwaliteit en toevoegde waarde te realiseren. Het blijft in het onderwijs immers 

gaan  om een  ‘kampioenschap’ of  om een  ‘tienkamp’ –  zoals  het  beleid  van  bijvoorbeeld 

voormalig minister Vandenbroucke duidelijk articuleerde (Vandenbroucke, 2007).   

De overheid als een coachende (informatie-) manager staat dus niet op een klassieke manier 

‘boven’ het onderwijsveld, maar werpt zich op als degene die – met voeling voor de persoon en 

de gemeenschap – ‘het beste’ in de onderwijsbetrokkenen naar boven kan halen en hen kan 

doen  ‘excelleren’ (cf.  Rose,  1999;  Simons,  2003).  Hiervoor  moet  de  coachende  overheid 

zichzelf ook opstellen als ‘persoonlijk’ betrokken bij het onderwijs. Dit komt tot uitdrukking in 

het  belang  dat  gehecht  wordt  aan  persoonlijke  contacten  tussen  de  overheid  en  het 

onderwijsveld, en een zogenaamde open relatie waarin persoonlijke ervaringen en verhalen aan 

bod kunnen komen – zoals bijvoorbeeld tijdens de ontmoetingen tussen leerkrachten en de 

minister  die  Klasse  organiseert  (bv.  Klasse  15,  Klasse  179).  Kernelementen  van  deze 

'menselijke' relatie zijn dan wederzijds respect en vertrouwen, en het steeds opnieuw inspelen 

op het basisgevoel dat iedereen – hoe verschillend personen ook zijn - naar hetzelfde streeft: 

onderwijskwaliteit.  Dus niet  enkel  de inhoud van de beleidsmaatregelen van de coachende 

overheid is belangrijk, maar ook de verankering ervan in de persoonlijke meningen en verhalen 

van de beleidsmakers. Het voortdurend verstevigen en bevestigen van de herkenbaarheid is in 
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dit  opzicht dus van groot belang.  Maar opnieuw is  het van belang te  onderlijnen dat  deze 

herkenbaarheid, en een relatie van wederzijds vertrouwen en waardering, ten dienste staat van 

het optimaal mobiliseren van iedereen – op het niveau van het persoon-zijn – in functie van 

optimale kwaliteit. Of nog anders gezegd: in haar coachende rol ziet de managende overheid 

het persoon-zijn en de gemeenschap – en dus aspecten rond (gedeelde) ervaringen, meningen, 

verhalen – als behorend tot het hele ‘menselijk kapitaal’ dat gemobiliseerd moet worden.

Deze positionering van de overheid als  een 'coachende manager'  sluit  erg nauw aan bij 

hedendaagse  opvattingen  in  de  managementliteratuur.  Daarin  worden  voor  een  coachende 

manager twee belangrijke taken voorop gesteld: “first to help the team, the organization, or the 

business achieve results and second to help the people in the team, organization or business 

grow from their work” (Hunt & Weintraub, 2010, p.11). Het gaat dus niet enkel om het behalen 

van de resultaten of output,  maar tegelijkertijd  ook om het persoonlijk  groeiproces van de 

betrokkenen. Het realiseren van de optimale output en kwaliteit doorheen het mobiliseren van 

de gehele persoon staat centraal voor de coachende manager, en niet enkel formele aspecten 

gerelateerd  aan  de  functie.  Het  stimuleren  van  de  persoonlijke  verantwoordelijkheid  en 

betrokkenheid van werknemers, zo stelt men, moet leiden tot 'empowerment' en uiteindelijk tot 

het telkens verbeteren van eerdere prestatieniveaus (Ellinger & Bostrom, 1999). Daarvoor is 

het bijvoorbeeld belangrijk om het 'ownership' over de praktijken, doelstellingen en processen 

bij de betrokkenen zelf te laten, en dus om hen zichzelf verantwoordelijk te laten voelen voor 

de  behaalde  prestaties  en  de  optimalisatie  van  de  kwaliteit  van  de  organisatie  (Hunt  & 

Weintraub, 2010). Hiervoor mag er niet enkel gefocust worden op de resultaten of de cijfers, 

maar moet ook gezorgd worden voor werknemers die kunnen reflecteren over hun persoonlijk 

groeiproces,  hun potentieel,  hun welbevinden en  die  op  basis  daarvan voortdurend blijven 

leren; “controlling, directing, and telling employees what to do is replaced with empowering 

and guiding employees and helping them to learn and discover” (Ellinger & Bostrom, 1999, 

p.754).  De coachende manager is dus degene die inspeelt  op de zogenaamde behoefte aan 

‘zelfverwerkelijking’ van  de  werknemer  in  zijn  job,  en  op  die  manier  de  creativiteit,  de 

motivatie, het welbevinden en het nemen van verantwoordelijkheid kan mobiliseren voor het 

bedrijf. En ook in deze managementliteratuur zien we dat een wederzijdse vertrouwensrelatie 

tussen het management en de werknemers onontbeerlijk is: “trust between the parties here is 

obviously  a  critically  important  enabling  factor”  (Hunt  &  Weintraub,  2010,  p.4).  In  het 

verlengde van Rose (1999) kunnen we dit omschrijven als een soort van ‘kapitalisering van de 

persoon’ en  meer  bepaald  van  aspecten  zoals  vertrouwen,  creativiteit,  rijke  ervaringen  en 

behoeften aan zelfverwerkelijking. 
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3.3. Actief leraarschap

Feedback-informatie en de werking van de macht van het voorbeeld betekenen ook dat de 

leerkracht op een specifieke wijze gepositioneerd wordt, ofwel, dat de leerkrachten gevraagd 

worden op een welbepaalde manier naar zichzelf te kijken en zich te gedragen om als 'goede' 

leerkrachten aanzien te worden. In wat volgt willen dit verduidelijken door aan te geven hoe 

deze synoptische machtsconfiguratie gevolgen heeft voor de idee van professionalisering van 

de leerkracht, voor de idee van professionaliteit, en voor de idee van verantwoording.

Een synoptische machtsconfiguratie plaatst leerkrachten in een positie waarin ze hun doen 

en  laten  voortdurend  moeten  spiegelen,  en  dus  hun  functioneren  voortdurend  moeten 

onderwerpen  aan  feedback.  In  deze  configuratie  krijgt  professionalisering  een  specifieke 

betekenis: voor de op deze manier gepositioneerde leerkracht betekent dit het aangrijpen van 

elke ervaring (praktijkvoorbeeld, onderzoek, beleidsbeslissing, uitstap, …) als een spiegel om 

te reflecteren over  de eigen praktijk,  en zichzelf  als  de verantwoordelijke te zien voor het 

optimaliseren van het onderwijs. De leerkracht in dit proces van professionalisering ziet in feite 

elke vorm van informatie als een bron van feedback. In een synoptische machtsconfiguratie 

betekent professionalisering dus een basishouding van permanente optimalisatie, wat betekent 

dat de leerkracht een zeer specifieke houding ten opzichte van zichzelf moet aannemen: een 

dispositie die uitgaat van de idee dat alles voortdurend voor verbetering vatbaar is en die geen 

ander doel heeft dan zichzelf steeds nieuwe verbeterdoelen te stellen (Simons, 2003, p.221). De 

leerkracht die op deze manier gepositioneerd is, wordt dus gevraagd op een specifieke wijze 

met zichzelf om te gaan en over zichzelf te reflecteren: hij moet voortdurend op zoek gaan naar 

nieuwe  uitdagingen,  nieuwe  inzichten,  nieuwe  ervaringen  die  zijn  functioneren  in  het 

onderwijs  zouden  kunnen  optimaliseren  en  moet  daarbij  alert  zijn  voor  alle  mogelijke 

informatie over eender welk onderwerp aangezien dit feedback over het eigen functioneren kan 

opleveren. De professionalisering van de leerkracht impliceert dus een kritisch-objectiverende 

houding  ten  opzichte  van  zichzelf:  zijn  hele  persoon-zijn  is  als  het  ware  voortdurend 

onderwerp  van  een  sterkte-zwakte  analyse.  In  die  zin  kunnen  we  hier  spreken  van  een 

professionalisering van de persoon van de leerkracht.

De  strategische  processen  van  personalisering  en  gemeenschapsvorming  binnen  de 

synoptische machtsstructuur laten ook toe om dieper in te gaan op hoe een specifieke idee 

vormt krijgt van wat een professionele leerkracht is. Het tijdschrift Klasse maakt duidelijk dat 

de professionaliteit van de leerkracht uit meer bestaat dan enkel zijn specifieke deskundigheid 

als leerkracht, dit wil zeggen het 'wat' en 'hoe' van het onderwijzen. Zoals we al herhaaldelijk 

hebben aangeven gaat het om de leerkracht als persoon: de totale persoon van de leerkracht, 

uitgedrukt in zijn ervaringen, karaktereigenschappen, attitudes en emoties, zijn steeds mee in 
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het spel en moeten steeds mee in het spel gebracht moet worden. Dit wil zeggen dat het 'wie' 

van  de  leerkracht  integraal  deel  uitmaakt  van  zijn  professionaliteit  –  hetgeen  we  ook 

aangegeven hebben met de term ‘professionalisering van de persoon van de leerkracht’. Het is 

op het niveau van de ‘passies', persoonlijke ervaringen, waarden en gevoelens dat een ruimte 

van herkenbaarheid gecreëerd wordt, en het is hierdoor dat de macht van het voorbeeld (van 

persoonlijke ervaringen, praktijken) kan functioneren. De leerkracht verschijnt dan als wat men 

noemt  'een  authentieke  en  inspirerende  persoonlijkheid'  voor  de  anderen,  hij  toont  een 

andersheid die ‘het verschil  kan maken'  en de feedback-beweging op gang brengt.  Of nog 

anders geformuleerd: de professionele leerkracht is de leerkracht wiens persoonlijkheid een 

belangrijke  bron  van  'toegevoegde  waarde'  vormt  en  wiens  persoonlijkheid  dus  in  het 

onderwijs moet gemobiliseerd worden. 

De  mobilisatie  en  inzetbaarheid  van  de  persoon  van  de  leerkracht  die  we  hier  willen 

beklemtonen,  gaat   dus  verder  dan de  opvatting  in  het  onderwijskundig  onderzoek dat  de 

persoonlijke en professionele identiteit van de leerkracht elkaar onlosmakelijk beïnvloeden (zie 

bv.  Day,  Kington,  Stobart  & Stammons,  2006;  Goodson & Hargreaves,  1997;  Nias,  1989; 

Sleegers & Kelchtermans, 1999). In deze studies wordt aangetoond dat ook de persoonlijke 

elementen uit het leven van leerkrachten cruciaal zijn voor hun professionele identiteit: “There 

are, then, unavoidable interrelationships between professional and personal identities, if only 

because the overwhelming evidence is that teaching demands significant personal investment” 

(Day  et  al,  2006,  p.603).  In  deze  studies  werd  bovendien  vastgesteld  dat  de  persoonlijke 

betrokkenheid  van  leerkrachten  bij  hun  professionele  taken  een  verschil  maakt  in  de 

beoordeling van hun professionaliteit  door  anderen.  “It  was  through reference  to  levels  of 

'commitment', also, that the teachers distinguished between those who were seen to 'care about 

the children' and 'take the job seriously' and those who did not, between those who were 'real 

teachers' and those whose interests were elsewhere, between those who are 'professionals' and 

those who are not” (Nias, 1989, p.30). Wat we willen beklemtonen in onze beschrijving van de 

positionering  van  de  leerkracht  door  het  tijdschrift  Klasse  is  dat  precies  die  persoonlijke 

dimensie zelf het aanspreekpunt vormt en inzetbaar gemaakt wordt, en dat de persoonlijkheid 

van de leerkracht – zoals die tot uitdrukking komt in ervaringsverhalen en voorbeelden – de 

kerndimensie is van zijn professionaliteit, en de inzet van voortdurende professionalisering. 

De positionering van de leerkracht impliceert bovendien ook specifieke verwachtingen naar 

de  verantwoording van de leerkrachten over  hun functioneren.  De professionele  leerkracht 

verschijnt  hier  als  de  leerkracht  wiens  ervaringen  en  praktijken  in  principe  voortdurende 

mededeelbaar zijn, die een openheid toont om permanent en vrijwillig de eigen persoon te laten 

doorlichten door anderen en zo zijn ervaringen te delen met anderen. In dit alles gaat het niet in 

de  eerste  plaats  om  het  zichtbaar  maken  van  objectieve  onderwijsresultaten  zoals 
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leerlingenprestaties  of  andere  ‘harde’  indicatoren  die  de  graad  van  professionaliteit 

verantwoorden. Als persoon in de onderwijsgemeenschap wordt de leerkracht daarentegen wel 

in een positie geplaatst waarin hij voortdurend kan en moet aantonen en beargumenteren dat 

wat hij doet in meerdere of mindere mate een voorbeeld van goede praktijk is. We kunnen het 

tijdschrift  Klasse dan ook bekijken  als  een instrument  op basis  waarvan leerkrachten  deze 

verantwoording ten aanzien van de onderwijsgemeenschap, die streeft naar kwaliteit, kunnen 

afleggen.  Met  Codd kunnen  we deze  vorm van verantwoording  benoemen  als  “high  trust  

accountability”, waarbij het van belang is dat er procedures zijn die leerkrachten de kans geven 

“to communicate  their  values,  interpretations  and judgements  to  others,  making public  the 

reasons and evidence which provide the grounds for holding them” (Codd, 2005, p.203). De 

ruimte van herkenbaarheid en andersheid – op basis van verhalen en ervaringen – maakt dus 

een  bepaald  type  van  verantwoorden  mogelijk  en  noodzakelijk.  Het  verduidelijken  en 

communiceren van de professionele waarden, oordelen en persoonlijke interpretaties door de 

leerkracht heeft  de kracht van een verantwoording in deze machtsconfiguratie. Dit wil  ook 

zeggen  dat  de  in  veel  internationale  beleidsliteratuur  beschreven  processen  van 

deprofessionalisering van de leerkracht, waarbij de leerkracht een ’werknemer’ wordt die slaafs 

het curriculum uitvoert dat door de overheid of een andere instantie wordt voorgeschreven en 

enkel  les  geeft  in  functie  van  de  meetbare  output-indicatoren,  niet  herkenbaar  is  in  de 

positionering van de Vlaamse leerkracht door Klasse (zie bv. Ball, 1993, 2003; Codd, 2005; 

Ranson,  2003).  Maar  dit  wil  niet  zeggen  dat  de  positionering  door  Klasse  niet  een  erg 

specifieke  vorm  van  professionele  autonomie  en  verantwoording  in  het  leven  roept:  de 

leerkracht neemt voortdurend de verantwoordelijkheid op voor zijn (ontwikkeling van zijn) 

‘professionele persoon’ en onderwerpt zich aan de wet of ‘nomos’ van de feedback, dit wil 

zeggen een onderwerping aan de macht van het voorbeeld (uitgedrukt als ervaring, verhaal). 

Dit wil dan ook zeggen dat de leerkracht gepositioneerd wordt als iemand die voortdurend kan 

tonen en verantwoorden dat hij zijn persoon en de ontwikkeling daarvan inzet voor de kwaliteit 

van het onderwijs.

We  kunnen  deze  specifieke  invulling  van  professionalisering,  professionaliteit  en 

verantwoordingsplicht door de orde van discours van het tijdschrift Klasse, samenvatten als 

een oproep tot actief leraarschap. De positie van de leerkracht die door Klasse in het leven 

wordt geroepen is dus de positie van de actieve leraar. We kunnen hier de vergelijking maken 

met de opvatting over actief burgerschap die vandaag erg actueel is, en die als oplossing naar 

voor geschoven werd om het zogenaamde 'democratisch deficit' op te lossen en dus de afstand 

tussen de overheid en de burger te verkleinen (cf. Smet, 2009). In deze opvatting wordt er 

gepleit  voor  een  maximale  invulling  van  burgerschap,  in  tegenstelling  tot  een  minimale 
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invulling.  Een  minimale  invulling  van  burgerschap  beperkt  zich  tot  de  status,  rechten  en 

plichten van burgers binnen een bepaalde rechtsorde. Een maximale invulling ziet burgerschap 

als  het volwaardig mee vorm geven aan de samenleving,  en dus als een actieve vorm van 

burgerschap (Evans,  1998,  2001).  Goed burgerschap,  zo stelt  men dan,  toont  zich  in  deze 

actieve houding en de concrete activiteiten die ondernomen worden. Het gaat dan om allerlei 

manieren  waarop  burgers  binnen  de  samenleving  verantwoordelijkheid  en  engagement 

opnemen, met als doel actief bij te dragen aan een democratische samenleving (Mathijssen, 

Wildemeersch,  Stroobants & Snick,  2003).  Burgers  kunnen en mogen niet  langer  ‘passief’ 

overheidsinitiatieven afwachten, maar moeten pro-actief  zich inzetten voor de samenleving. 

Burgerschap is dus iets dat gestalte krijgt doorheen (zelf)activering waarbij iemand zijn eigen 

situatie en die van anderen bewust probeert te beïnvloeden en te verbeteren (Benn, 2000). Het 

gaat hier echter niet enkel om een beschrijving van hoe burgers zich vandaag gedragen, maar 

vooral om een oproep om zich op die manier tot de maatschappij en andere betrokkenen in de 

samenleving te verhouden. De goede burger is met andere woorden de actieve burger. Steyaert, 

Bodd en Linders (2005, p.24) verwoorden het als volgt: “Het gaat niet alleen om het genieten 

van het niveau van maatschappelijke ontwikkeling dat de samenleving bereikt heeft, maar er 

ook de handen voor uit de mouwen steken”. Een actieve burger is dus “een burger die zelf 

inziet, en wil inzien, dat openbare orde en rechtshandhaving in de publieke sfeer op zijn minst 

óók een opgave van en voor hemzelf is. En die dus bereid is om daar mede voor in te staan.” 

(ibid., p.6). En volgens deze auteurs kan (en moet) iedereen uit alle lagen van de bevolking een 

actieve burger worden: “Het is een kwestie van mentaliteit: verantwoordelijkheid moet worden 

aangeleerd en overgedragen.” (Steyaert et al., 2005, p.6). 

Op een analoge wijze kunnen we stellen dat de actieve leerkracht degene is die een soort 

van ‘kwaliteitsdeficit’ oplost. De actieve leerkracht is dan degene die nooit 'stilstaat', die ervan 

uitgaat  dat  streven  naar  toegevoegde  waarde  een  permanente  opdracht  is,  en  die  zichzelf 

verantwoordelijk voelt om actief bij te dragen tot kwaliteitszorg. Het is de leerkracht die actief 

zoekt naar nieuwe feedback, ervaringen en voorbeelden om zichzelf mee te vergelijken, en om 

zijn persoon beter in te kunnen zetten voor de kwaliteitszorg.  De actieve leerkracht is dan 

degene die zich niet zonder meer reactief opstelt, en dus slechts reageert op wat hem (vanuit de 

overheid,  vanuit  de leerlingen,  vanuit  de maatschappij)  gevraagd wordt.  De positie  van de 

actieve leerkracht impliceert een proactieve, zelfs hyperactieve houding. De actieve leerkracht 

kan  en  mag  er  niet  vanuit  gaan  dat  de  overheid  alleen  de  verantwoordelijkheid  voor  de 

kwaliteit van het onderwijs draagt; het is iemand die zichzelf voortdurend responsabiliseert en 

mobiliseert om (pro)actief aan de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs bij te dragen door het 

eigen  functioneren  te  onderwerpen  aan  de  macht  van  het  voorbeeld.  Actief  leraarschap 

impliceert met andere woorden ook dat de leerkracht naar zichzelf kijkt als iemand die zijn 
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'persoonlijk ontwikkelingsplan' moet 'managen', en daarvoor voortdurend moet nagaan waar er 

nog verbetering van zijn functioneren mogelijk is en hoe hij zichzelf beter kan inzetten en ter 

beschikking stellen voor het onderwijs (cf. Edwards, 2002). In deze configuratie is de leraar 

dan niet iets wat men 'is' (in de zin van een bepaalde positie, bepaalde rechten en plichten of 

bepaalde competenties die men heeft) maar iets wat men 'wordt' door de activiteiten die men 

onderneemt (cf. Rose, 1999). Leraarschap impliceert dus voortdurend activiteiten waarin het 

persoon-zijn ingebracht wordt om toegevoegde waarde te realiseren.

 

3.4. De relatie tussen de overheid als coachende manager en de actieve 
leerkracht

Één  aspect  van  de  positionering  van  de  leerkracht  en  de  overheid  willen  we  hier  apart 

bespreken.  We hebben in Klasse een opvallende evolutie  vastgesteld in de waardering van 

kennis en deskundigheid, die een grote invloed heeft op de positionering van de leerkracht en 

de overheid (zie hoofdstuk 3, 5.5.). We stelden vast dat in de oudere nummers van Klasse de 

overheid  en  de  (onderwijs)specialisten  als  de  deskundigen  wat  betreft  onderwijs  bekeken 

worden en hun theoretische, wetenschappelijke en beleidskennis sterk gewaardeerd wordt. De 

kennis en deskundigheid van de overheid en de (onderwijs)specialisten wordt als uitgangspunt 

genomen voor de onderwijspraktijk  en om te  bepalen wat onderwijskwaliteit  is  en hoe dit 

gerealiseerd  moet  worden.  Klasse  was  toen  een  tijdschrift  voor leerkrachten  over 

onderwijsdeskundigheid (de deskundigheid van de overheid, van de externe deskundigen).  In 

de  recentere  nummers  stelden  we  daarentegen  vast  dat  de  leerkrachten  centraal  geplaatst 

worden in het tijdschrift, en meer bepaald staat hun praktische ervaringskennis hier centraal. 

als bijzonder belangrijk beschouwd en hun deskundigheid wordt minstens evenwaardig geacht 

als  die  van  de  overheid  of  de  (onderwijs)specialisten.  Daarom  gave  we  aan  dat  Klasse 

geëvolueerd is naar een tijdschrift voor en door de leerkracht-deskundige.

Deze verschuiving in de waardering van en het type van kennis en deskundigheid, hangt 

samen met een verschuiving in de machtsconfiguratie: van een panoptische configuratie (de 

macht van de expert) naar een synoptische configuratie (de macht van het voorbeeld). Hetgeen 

we hier willen onderlijnen is dat dit niet betekent dat er geen sprake meer is van expertise of 

deskundigheid. De plaats van de deskundigheid – en daaraan gekoppeld het type van kennis dat 

doorgaat als expertise – is veranderd. De 'wil tot feedback-informatie' die verwacht wordt van 

leerkrachten, hangt samen met een specifieke vorm van zelfkennis:  de actieve leerkracht is de 

leerkracht die voortdurend weet waar hij staat, kent zijn sterke en zwakke punten, heeft kennis 

over  persoonskenmerken  en  hoe  die  bijdragen  tot  onderwijskwaliteit,  herkent  goed 
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voorbeelden  en  kan zijn  toekomstige  optimaliseringactiviteiten  baseren  op die  kennis.  Met 

Rose (1999; Rose & Miller, 2008) kunnen we zeggen dat de relatie die de actieve leerkracht tot 

zichzelf heeft in het teken komt te staan van ‘expertise’: de leerkracht als 'expert-van-zichzelf'. 

Leerkrachten  worden  dus  niet  gepositioneerd  als  degenen  die  nood  hebben  aan  externe 

experten/expertise (zoals in de panoptische configuratie), maar als degenen die als eerste expert 

van hun persoon-zijn functioneren en ook zo aangesproken moeten worden. Het is de leraar in 

de positie van actieve leraar die op een kritisch-objectiverende wijze zijn ervaringen in de vorm 

van feedback-informatie inzichtelijk maakt. Dit wil zeggen dat de leraar zelf  kan (en moet) 

beslissen  waar  hij  nog  toegevoegde  waarde  kan  realiseren,  en  zelf  moet  nagaan  welke 

feedback-informatie  (extra  kennis,  voorbeelden,  ondersteuning,  en  bijvoorbeeld  van  de 

overheid, van de (onderwijs)specialisten, van collega's) nodig is om door het optimaliseren van 

het  eigen,  persoonlijk  functioneren  de  onderwijskwaliteit  van  de  onderwijsgemeenschap te 

optimaliseren. Het circuleren van voorbeelden van goede praktijk en ervaringsverhalen maakt 

dit strategisch mechanisme duidelijk. De leerkracht, voor zover hij gepositioneerd wordt als 

een expert-van-zichzelf,  is degene die kan reflecteren over zijn persoon-zijn in functie van 

toegevoegde waarde,  die zichzelf  kan presenteren (bijvoorbeeld in termen van persoonlijke 

ervaringsverhalen)  voor  de  onderwijsgemeenschap,  die  op  die  manier  zijn 

ervaringsdeskundigheid inzetbaar maakt in het onderwijs, en die ten slotte zichzelf blootstelt 

aan feedback-informatie over zijn persoon als leerkracht. 

De  positionering  van  de  actieve  leraar  als  expert-van-zichzelf  in  de  synoptische 

machtsconfiguratie  heeft  ook  gevolgen  voor  de  positionering  van  de  overheid,  en  bij 

uitbreiding de (onderwijs)specialisten. Zij worden in een positie geplaatst waarbij ze eerst en 

vooral geacht worden deskundig te zijn in het verzamelen en terugkoppelen van feedback-

informatie naar het onderwijsveld. Het gaat dus niet in eerste instantie om een positionering als 

deskundigen  wat  betreft  de  (principes/normen  van  de)  dagelijkse  onderwijspraktijk.  De 

overheid  moet  een  faciliterende,  stimulerende,  coördinerende  en  controlerende  –  kortom, 

coachende en managende – houding aannemen ten opzichte van de leerkrachten als 'experts-

van-zichzelf'. Op eenzelfde wijze kunnen de (onderwijs)specialisten zich niet meer wentelen in 

een positie waarin ze 'paternalistisch' de behoeften formuleren, de normen opstellen en in naam 

daarvan  leerkrachten  en  het  onderwijsveld  de  nodige  kennis  bijbrengen  (Masschelein  & 

Simons, 2003). Deze gewijzigde configuratie en positionering komt ook tot uitdrukking in de 

wijze  waarop externe  expertise  in  de  recentere  nummers  van  Klasse  aan  bod komt.  Deze 

expertise  wordt  verweven  met  ervaringsverhalen  en  voorbeelden  en  op  die  manier 

gepresenteerd als mogelijke feedback-informatie. Met Rose kunnen we hier spreken van een 

positionering  van  de  overheid  en  de  (onderwijs)specialisten  als  “concerned  professionals” 

(Rose,  1999,  p.87).  Vertrekkend  vanuit  de  persoon  van  de  leerkracht  in  de 
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onderwijsgemeenschap  positioneren  ze  zich  als  actoren  die  de  leerkrachten  bijstaan  en 

ondersteunen in de optimalisatie van hun onderwijspraktijk, en dit op het niveau van feedback-

informatie die leerkrachten aanspreekt als experten-van-zichzelf. In deze configuratie en door 

deze positionering  kunnen we ook wijzen op wat Rose en Miller (1998, p.215) omschrijven als 

“the 'reversebility' of relations of authority”: “(…) What starts off as a norm to be implanted 

into citizens can be repossessed as a  demand which citizens can make of  authorities”.  De 

actieve leerkracht, als expert-van-zichzelf, kan het in zekere zin als zijn ‘recht’ gaan zien om 

voortdurend over feedback en voorbeelden van goede praktijk te beschikken, en vanuit deze 

claim de overheid en de (onderwijs)specialisten in een specifieke positie van verantwoording 

en  verantwoordelijkheid  plaatsen  (cf.  Rose,  1999).  Anders  gesteld:  met  de  leerkracht  als 

expert-van-zichzelf kunnen vanuit het onderwijsveld nieuwe patronen van autoriteit en nieuwe 

verwachtingen naar de overheid en de (onderwijs)specicialisten ontstaan.

3.4. Besluit

In  dit  deel  gingen we na  hoe  de  overheid  en  de  leerkracht  gepositioneerd  worden in  een 

synoptische machtsconfiguratie en meer bepaald door de orde van discours van het tijdschrift 

Klasse. De overheid wordt niet langer gezien als een centraal interveniërende en hervormende 

instantie, maar wordt verwacht naar zichzelf te kijken en zich te gedragen als de coachende 

manager  van  het  onderwijs.  Het  faciliteren,  stimuleren,  coördineren  en  controleren  van  de 

circulatie van feedback-informatie, persoonlijke ervaringen en voorbeelden van goede praktijk 

staan  centraal.  Van  belang  is  hier  dat  de  overheid  in  een  dienstverlenende  relatie  tot  het 

onderwijsveld wordt geplaatst, en meer bepaald het streven naar kwaliteit ziet als een proces 

van  persoons-  en gemeenschapsvorming;  het  mobiliseren  en  responsabiliseren,  en  dus  ook 

kapitaliseren,  van  de  persoon  en  onderwijsgemeenschap  door  ervaringsverhalen  en 

voorbeelden. 

De leerkracht wordt in deze machtsconfiguratie gepositioneerd als de actieve leerkracht, die 

voortdurend  proactief  op  zoek  is  naar  feedback-informatie  (ervaringen  van  anderen  en 

voorbeelden van goede praktijk) om onderwijskwaliteit te garanderen door zelf-optimalisatie. 

Daarbij moet hij een kritisch-objectiverende relatie tot zichzelf aannemen, die in het teken staat 

van zelfkennis en het inzichtelijk en expliciet maken van zijn unieke ervaringen – hij wordt 

gepositioneerd als een expert-van-zichzelf. De actieve leerkracht, die expert is van zichzelf, 

gaat ervan uit dat zijn persoon uit uitdrukking is van zijn professionaliteit, en onderwerpt zich 

als deel van de onderwijsgemeenschap voortdurend aan de macht van het voorbeeld. Overheid 

en  (onderwijs)specialisten worden dan ook verwacht om in te spelen op de verwachtingen van 
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de leerkracht als expert-van-zichzelf. 

Nadat de machtsstrategieën en positioneringen die het 'effect' zijn van de orde van discours 

van het tijdschrift Klasse verhelderd zijn, is het van belang om dieper in te gaan op de wijze 

waarop  dit  alles  zich  verhoudt  tot  andere  bestuursinstrumenten  en  -technieken  die  in  het 

Vlaamse onderwijs actueel zijn. We zullen het concept informatiedispositief introduceren om 

vanuit  het  bestuurlijkheidsperspectief  dat  we  voor  dit  onderzoek  hanteren  deze  bredere 

bestuurscontext te beschrijven.
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4. De assemblage van een informatiedispositief

4.1. Inleiding

De onderzoeksinteresse naar de rol van het tijdschrift Klasse kwam voort uit de vaststelling dat 

‘informeren en geïnformeerd worden’ vandaag een centrale plaats inneemt in het onderwijs en 

onderwijsbeleid.  Het  lijkt  dus  dat  er  een  specifiek  probleemveld  in  het  besturen  van  het 

onderwijs is ontstaan, waarbij de centrale vraag 'hoe kan er best bestuurd worden?' beantwoord 

wordt met 'door het ter beschikking stellen van (feedback) informatie'. Kenmerkend voor dit 

probleemveld  is  dat  diverse  beleidsproblemen  geformuleerd  worden  als  problemen  met 

betrekking tot (voldoende, betere, correcte, …) informatie. Uit de voorgaande analyse moet 

duidelijk zijn dat Klasse, door de specifieke orde van het discours, concreet uitdrukking geeft 

aan dit probleemveld. De vraag is echter of Klasse hier alleen staat, en meer bepaald of Klasse 

deel  uitmaakt  van  een  bredere  ontwikkeling  van  een  probleemveld  waarin  ‘informeren  en 

geïnformeerd worden’ centraal staan. Hiervoor is het van belang om na te gaan of er indicaties 

zijn dat zich een specifiek – wat we in hoofdstuk 2 genoemd hebben – dispositief vormt in het 

onderwijs, waarbinnen Klasse een rol speelt naast andere instrumenten.  

Een dispositief hebben we in de lijn van Foucault gedefinieerd als een strategisch complex, 

dat mee vormt geeft aan een bepaald bestuursregime, bestaande uit verschillende heterogene 

componenten of bestanddelen die een strategie vorm en zo mee gaan bepalen hoe we bestuurd 

worden en onszelf besturen (zie hoofdstuk 2, 2.2.3.). De verschillende componenten van een 

dispositief zoals instrumenten, technieken, procedures, vormen van kennis hebben vaak elk hun 

eigen (onafhankelijke) historiek, maar roepen een specifieke strategie in het leven doordat ze 

op  een  gegeven  moment  op  elkaar  gaan  inwerken  en  in  dezelfde  richting  'besturen'.  Een 

dispositief en zijn strategie zijn niet intentioneel opgezet; er is niet 'iemand' die bewust een 

bepaalde strategie  uitdenkt  en  dan de nodige instrumenten ontwikkelt  of  uitvindt  om deze 

strategie  te  realiseren.  Het  is  eerder  een  assemblage  van  heterogene  componenten  die  op 

mekaar gaan inwerken, elkaar gaan veronderstellen, en die op die manier een min of meer 

stabiele strategie vormen. 

De vaststelling dat 'informeren en geïnformeerd worden' een centrale activiteit geworden is 

binnen de huidige onderwijs- en beleidscontext, kan er precies op wijzen dat zich hier een 

welbepaald dispositief gevormd heeft of zich aan het vormen is. Een specifieke analyse van 

een dergelijk dispositief valt echter buiten de opzet van het onderzoek. Maar toch willen we op 

basis  van  onze  analyse  van  Klasse,  en  gecombineerd  met  de  vaststelling  omtrent  andere 
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ontwikkelingen  in  onderwijs  en  beleid,  de  aanwezigheid  van  een  dergelijk  dispositief 

exploreren, en meer specifiek nagaan of Klasse een component vormt in een bredere strategie. 

Dit  betekent dus ook dat wanneer  het tijdschrift  Klasse één bepaalde component  is  in een 

dispositief,  er dan ook andere componenten geïdentificeerd moeten kunnen worden, en dan 

moet  de sturende  werking van Klasse – het  terugkoppelen van  feedback-informatie  en  het 

spektakel van de macht van het voorbeeld – ons ook op het spoor zetten zicht te krijgen op een 

mogelijke strategie. Aangezien een bestuursregime bestaat uit verschillende dispositieven of 

strategische complexen is vervolgens ook van belang na te gaan hoe het dispositief waarin 

Klasse een rol speelt zich verhoudt tot eerder geïdentificeerde dispositieven in het Vlaamse 

onderwijs, en binnen het voortgezet liberale bestuursregime.

4.2. Componenten van het informatiedispositief

We gaan beknopt in op een selectie van enkele andere bestuursinstrumenten en -technieken die 

vandaag  in  het  Vlaamse  onderwijs(beleid)  opduiken  en  waarin  ook  ‘informeren  en 

geïnformeerd  worden’  centraal  staat:  informatierijke  omgevingen  voor  scholen 

(peilingsproeven  en  schoolfeedback),  de  verkiezing  van  'de  leerkracht  van  het  jaar'  en  de 

doorlichting van de scholen door de onderwijsinspectie. Een beknopte analyse van deze andere 

bestuursinstrumenten laat zien dat ze eveneens een synoptische machtsconfiguratie installeren 

en personaliserend en gemeenschapsvormend werken. Deze analyse laat volgens ons toe te 

spreken van een soort van 'informatiedispositief'. 

In de inleiding van deze studie gaven we reeds aan dat in het Vlaamse onderwijs sinds enige 

jaren het idee van een 'informatierijke omgeving' voor de overheid en de scholen circuleert (zie 

bv.  Vandenbroucke,  2005a,  2005b).  Een  belangrijke  component  van  deze  'informatierijke 

omgeving'  waar  men  naar  streeft,  zijn  de  zogenaamde  peilingsproeven die  nagaan  of  de 

Vlaamse scholen de eindtermen bereiken.  Oorspronkelijk zijn deze peilingsproeven dus als 

feedback-informatie voor de overheid bedoeld. Op basis van deze proeven worden nu echter 

ook ‘paralleltoetsen’ opgesteld die andere scholen die niet tot de steekproef behoorden zelf van 

hun leerlingen kunnen afnemen, vanuit het idee dat scholen graag prestatie-informatie over hun 

leerlingenresultaten willen om zich te kunnen positioneren in vergelijking met andere scholen 

of gemiddelde prestaties (van soortgelijke scholen). Meer algemeen kunnen ook andere 'data' 

aan deze informatierijke omgeving voor de scholen bijdragen en op die manier zorgen voor 

voldoende feedback-informatie  voor de scholen (Vandenbroucke,  2005b;  Smet,  2009).  Ook 

vanuit  het  onderwijskundig  onderzoek  wordt  er  gezocht  naar  bijdragen  aan  deze 
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informatierijke  omgeving  voor  scholen.  Zo  pleiten  De  Fraine,  Van  Damme  en  Verhaeghe 

(2009) voor het ontwikkelen van een systeem van schoolfeedback35, dat “een spiegel voor elke 

school” biedt en dus vraaggestuurde informatie over de leerlingenprestaties aan scholen wil 

aanbieden waardoor 'informatierijke scholen' een realiteit kunnen worden. Zij pleiten er dus 

voor  om het  schoolbeleid  sterker  te  onderbouwen met  feedback-informatie  verkregen door 

“outputmetingen”  over  het  functioneren  van  de  school,  met  als  doel  de  kwaliteit  van  het 

onderwijs te optimaliseren doordat het scholen “toelaat zichzelf qua leerwinst of toegevoegde 

waarde te positioneren”33. Het onderwijskundig onderzoek waarin effectiviteit en toegevoegde 

waarde (van de school) centraal staan wil dus het beleidsidee van de 'informatierijke omgeving' 

mee  vormgeven  en  concretiseren  (zie  bv.  De  Fraine  & Verhaeghe,  2007;  Vanhoof  & Van 

Petegem, 2006a; Verhaeghe, 2008).  

Hoewel  het  hier  in  eerste  instantie  gaat  om 'kwantitatieve'  feedback-informatie  die  via 

verschillende wegen aan de scholen en de overheid wordt bezorgd, zien we op een analoge 

wijze de werking van een synoptische machtsconfiguratie en de macht van het voorbeeld. Hier 

verschijnt  de  actieve  school  als  een  school  wiens  zelfkennis  vormt  krijgt  op  basis  van 

prestaties, en voor wie meer bepaald het zogenaamde ‘beleidsvoerend vermogen’ (zie bv. De 

Fraine, 2007; Van Petegem, Devos & Mahieu,  Dang Kim & Warmoes,  2006; Vanhoof & Van 

Petegem, 2006b) verschijnt als het aangrijpingspunt voor het optimaliseren van toegevoegde 

waarde. De feedback-informatie (op basis van prestaties) hangt met andere woorden samen met 

een responsabilisering van de school, en de strategische rol van het ‘beleidsvoerend vermogen’, 

in functie van het toezien op de toegevoegde waarde. Maar deze synoptische configuratie zien 

we  ook  opduiken  in  de  conferenties  die  georganiseerd  worden  om  de  resultaten  van  de 

peilingsproeven  terug  te  koppelen  (zie  bv.  het  rapport  van  de  conferentie  na  de  peiling 

wiskunde,  200936).  Tijdens  deze  openbare  conferentie  reflecteren  de  verschillende 

onderwijsbetrokkenen in werkgroepen over de resultaten van de peilingen. Op basis van de 

kwantitatieve gegevens  (en de ‘space of equivalence’ in  termen van prestaties)  ontstaat  de 

ruimte  waarin  persoonlijke  of  schoolgebonden  ‘ervaringen’ ingebracht  kunnen  en  moeten 

worden  in  functie  van  'verklaringen  voor  de  positieve  resultaten',  'verklaringen  voor  de 

negatieve  resultaten'  en  'hefbomen  voor  verbetering'35.  Ook  enkele  'onderwijsspecialisten' 

formuleren hun aanbevelingen, maar eveneens vertrekkend vanuit de prestaties waarrond de 

actoren verzameld worden. Deze conferentie functioneert dus als een concreet instrument om 

de hele onderwijsgemeenschap te mobiliseren in functie van het optimaliseren van kwaliteit 

(hier begrepen als leerlingenprestaties). Of zoals minister Smet het verwoordt: “Ik hoop dat 

iedereen deze aanbevelingen ernstig overweegt en dat iedereen bereid is om over te gaan tot 

verbeteracties.  Kwaliteitsverbetering  in  het  onderwijs  is  een  continu  proces  dat  maar  echt 

35 http://ppw.kuleuven.be/schoolfeedback/ (geraadpleegd op 10/03/2011).
36 http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/412.pdf (geraadpleegd op 25/04/2011).
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slaagt als verschillende actoren een bijdrage leveren in de richting van een gezamenlijk doel”37. 

In tegenstelling tot een panoptische configuratie waarin experten en/of de overheid in naam 

van  allerhande  principes  of  normen  centraal  interveniëren  en  hervormen,  is  er  via  deze 

initiatieven duidelijk sprake van een synoptische configuratie waar de macht van het voorbeeld 

(in  dit  geval:  voorbeelden  van  excellente  prestaties)  het  vertrekpunt  vormt  om  het  eigen 

functioneren  (van  de  school)  en  daarmee  ook  dat  van  het  hele  Vlaamse  onderwijs  te 

optimaliseren.

Een tweede voorbeeld waarin ‘informeren en geïnformeerd worden’ in het Vlaamse onderwijs 

centraal staat is de verkiezing van 'de leerkracht van het jaar' zoals die door de redactie van 

Klasse wordt  georganiseerd als  een jaarlijks evenement.  Leerkrachten kunnen op voorhand 

genomineerd  worden  door  hun  'stakeholders'  (de  leerlingen,  ouders,  collega's,  directie, 

familie, ...) die beschrijven waarom deze leerkracht de titel van 'de beste leerkracht van het jaar' 

verdient. Enkele honderden genomineerden worden uitgenodigd voor een evenement waarop 

deze beschrijvingen voorgelezen worden aan het publiek. Uiteindelijk wordt dan één of enkele 

leerkrachten van het jaar verkozen, die symbool staan voor alle leerkrachten die genomineerd 

werden38. In deze 'wedstrijd' en dit evenement zien we bij uitstek de 'macht van het voorbeeld' 

en  zijn  personaliserende  en  gemeenschapsvormende  werking  terug.  De  verkiezing  van  de 

'leerkracht van het jaar' is letterlijk een spektakel van voorbeelden van goede praktijk, waarbij 

een  hele  onderwijsgemeenschap  verzameld  wordt  rondom  de  positieve  eigenschappen  en 

succesvolle prestaties van de genomineerde leerkrachten. De leerkracht wordt op het niveau 

van zijn persoon-zijn en dus zoals zich dat uit in ervaringen en voorbeelden in het middelpunt 

geplaatst:  “Elke  genomineerde  heeft  een  verhaal  van  liefde  voor  de  job  en  engagement” 

(Klasse 136, 2003, p.41). Dit wordt tijdens het evenement ook ondersteund door bijvoorbeeld 

de spot tijdens het voorlezen van hun nominatie individueel op hen te richten en op die manier 

de leerkracht als voorbeeld te laten verschijnen en letterlijk een gezicht te geven37. Het tonen 

van de unieke en persoonlijke ervaringen van de leerkracht (als personalisering) hangt hier van 

meet af aan samen met een gemeenschapsvorming; de leerkracht van het jaar is herkenbaar als 

‘iemand van ons’,  maar  tegelijkertijd  anders  en  geeft  op die  manier  relevante  feedback in 

functie van het optimaliseren van de kwaliteit. Aan de hand van persberichten, videoverslagen 

en artikels in het tijdschrift Klasse én in de dagbladpers worden vervolgens deze processen van 

personalisering  en  gemeenschapsvorming  versterkt;  het  gehele  onderwijs  en  de  bredere 

maatschappij worden verzameld rondom deze voorbeelden van goede praktijk39. 

37 Zie bijvoorbeeld het verslag van de conferentie na de peiling voor wiskunde in de eerste graad van de B-stroom, 2009: 
www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/412.pdf (geraadpleegd op 25/04/2011).

38 Zie bv. http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2009/0527-lvhj.htm (geraadpleegd op 25/04/2011).
39 Een  videoreportage  van  de  verkiezing  van  'de  leerkacht  van  het  jaar  2008'  is  te  vinden  op  volgend  adres: 

http://www.youtube.com/watch?v=CrsSmXZSNao
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Een laatste voorbeeld is de doorlichting door de onderwijsinspectie. Wat hierbij van belang is, 

is dat de idee van wat de evaluatie en controle van het onderwijs moet zijn, sterk geëvolueerd 

is. In de recente doorlichtingsprocedure staat immers de zelfevaluatie van de school centraal, 

waardoor  de doorlichting  vooral  een  'meta-controle'  van  het  functioneren  van de school  is 

geworden. Op deze manier hoopt men dat de school zichzelf beter leert kennen, haar eigen 

sterke en zwakke punten identificeert en een houding van permanente aandacht voor interne 

kwaliteitszorg verwerft. Dat deze zelfevaluatie een zeer belangrijke plaats inneemt, blijkt uit de 

wens van de inspectie om de doorlichting te differentiëren tussen scholen, waarbij de kwaliteit 

van de zelfevalutie een van de parameters is die kan bepalen of men een 'risico-school' is of 

niet. 

Ook al bestaat de inspectie van het onderwijs al veel langer, toch kunnen we dus vaststellen 

dat  ook deze doorlichting de laatste  jaren een transformatie  heeft  ondergaan.  De klassieke 

inspectie, waarbij een kleine groep van ‘experten’ een grote groep controleren en waarbij het 

gevoel  ‘in  principe  altijd  gecontroleerd  te  kunnen  worden’ van  strategisch  belang  is,  is 

natuurlijk  bij  uitstek  een  uitdrukking  van  een  traditioneel  panoptische  machtsconfiguratie. 

Maar de transformatie, o.a. door de centrale plaats die de zelfevaluatie inneemt, lijkt meer en 

meer in de richting van een synoptische machtsconfiguratie te gaan. Het gaat nu immers om 

een 'audit' (cf. Rose, 1999), of het verzamelen van feedback-informatie voor de overheid (en de 

bredere maatschappij) over de prestaties van het onderwijs en het formuleren van feedback-

informatie  aan  de  betrokken  school.  Deze  feedback-informatie  staat  niet  langer  alleen  ten 

dienste van de controle, erkenning en financiering van scholen, maar ook in functie van de 

permanente  kwaliteitszorg  en  onderwijsoptimalisatie.  De  onderwijsinspectie  schrijft 

bijvoorbeeld letterlijk 'de onderwijsspiegel' (het jaaroverzicht van de doorlichtingsresultaten) 

waarbij recent ook voorbeelden van goede praktijk worden vermeld40. Wil deze idee van een 

doorlichting van scholen als een audit, gestuurd door een risico-analyse en de zelfevaluatie van 

de school, effect hebben, dan betekent dit dat scholen zichzelf eerst moeten bekijken als in het 

bezit van een 'wil tot feedback-informatie'. 

Dit  zijn  slechts  enkele  voorbeelden  van  beleidsinstrumenten  waarbij  ‘informeren  en 

geïnformeerd worden’ van belang zijn, en waarvan de beknopte analyse aangeeft dat er ook 

synoptische elementen aanwezig zijn en de macht van het voorbeeld en het circuleren van 

feedback-informatie  een  belangrijke  rol  lijken  te  spelen.  Er  zijn  natuurlijk  nog  andere 

voorbeelden zoals het gebruik van resultaten van internationale studies (PISA, TIMMS) en de 

40 Zie bv. de onderwijsspiegel van het jaar 2009-2010,
 http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/onderwijsspiegel/spiegel/2009-2010.pdf (geraadpleegd op 25/04/2011).
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Europese benchmarks waar de ‘goede presteerders’ het voorbeeld zijn voor de ‘minder goede 

presteerders’ (Simons, 2007). Ook het werken met ‘proeftuinen voor onderwijsvernieuwing'41 

toont  soortgelijke  kenmerken.  In  plaats  van  een  centraal  interveniërende  en  hervormende 

overheid, zien we een overheid die lokale vernieuwingsinitiatieven aanmoedigt,  die kunnen 

functioneren als voorbeelden van goed praktijk en vervolgens een feedback functie voor andere 

scholen of actoren kunnen krijgen. Nog een ander voorbeeld is de nadruk die komt te liggen op 

het opstellen van ‘literatuur reviews’ rond specifieke onderwijskundige thema’s (opgezet door 

de  Vlor),  met  de  bedoeling  om het  onderwijsveld  ‘evidence’ aan  te  reiken  in  functie  van 

mogelijke optimalisering42. Deze reviews hebben uitdrukkelijk de bedoeling om een selectie 

van het  relevante  wetenschappelijk onderzoek te  vertalen en verteerbaar te maken voor de 

onderwijspraktijk, zodat het wetenschappelijk onderzoek als feedback-informatie gebruikt kan 

worden in functie van de onderwijskwaliteit. 

We kunnen besluiten dat er naast Klasse dus nog tal van andere instrumenten en procedures 

zijn waarin aspecten van de synoptische machtsconfiguratie en de macht van het voorbeeld op 

de voorgrond treden, en daarom zijn er goede redenen om te spreken van de assemblage van 

een informatiedispositief. 

4.3. De assemblage en strategie van het informatiedispositief

Wat de verschillende instrumenten en procedures delen, en waarin ze elkaar ook versterken, is 

dat optimaal beleid in functie van kwaliteitszorg impliceert dat er specifieke informatie moet 

aangeboden worden (aan scholen, leerkrachten) en dat de actoren in het onderwijsveld over 

specifieke informatie moeten beschikken. In de lijn van de synoptische machtsconfiguratie gaat 

het over feedback-informatie; informatie waarin de sturende werking erin bestaat dat ze actoren 

een spiegel voorhoudt om op die manier de eigen sterke en zwakke punten te leren kennen en 

op basis van die zelfkennis gerichte activiteiten ter optimalisering te ondernemen. Met de term 

‘de macht van het voorbeeld’ (en bijvoorbeeld niet de ‘macht van de expert’ die eigen is aan 

een panoptische configuratie) hebben we deze sturende werking geduid. Wat Klasse betreft, 

stuurt de ‘macht van het voorbeeld’ de zelfsturing van de onderwijsbetrokkenen via feedback-

informatie  op  het  niveau  van  persoonlijke  ervaringen  (uitgedrukt  in  ervaringsverhalen  en 

voorbeelden). Klasse heeft op die manier een personaliserende werking en tegelijkertijd draagt 

het bij tot een gemeenschapsvorming (rond voorbeelden van goede praktijk bijvoorbeeld). In 

de andere voorbeelden zien we op een soortgelijke wijze deze sturende werking van informatie, 

en meer bepaald de assumptie dat optimale kwaliteitszorg voortdurende feedback impliceert. 
41 Zie bijvoorbeeld http://www.ond.vlaanderen.be/proeftuinen/ (geraadpleegd op 25/04/2011).
42 http://www.vlor.be/publicatie/praktijkgerichte-literatuurstudies-onderwijsonderzoek-reeks (geraadpleegd op 25/04/2011).
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Op basis hiervan kunnen we spreken van de assemblage van een informatiedispositief en meer 

bepaald het ontstaan van een strategie die erin bestaat om alle actoren permanent informatie ter 

beschikking te stellen die functioneert als feedback. De strategie van het informatiedispositie 

kunnen  we  dan  samenvatten  als  het  verzekeren/garanderen  van  de  toegang  tot  feedback-

informatie.  Deze  feedback-informatie  kan  diverse  vormen  aannemen  gaande  van 

ervaringsverhalen en voorbeelden van goede praktijken (met equivalentie op het niveau van de 

ervaringen) tot  overzichten van evoluties in prestaties of rankings (met equivalentie op het 

niveau van de prestaties/output). Ondanks deze diverse vormen, bestaat de strategie er telkens 

in  om actoren  voortdurend een  spiegel  voor  te  houden met  de bedoeling  om doorheen de 

optimalisering van het eigen functioneren bij te dragen tot de kwaliteit van het onderwijs. 

Het gevolg van de werking van dit informatiedispositief is dat feedback-informatie, dit wil 

zeggen ervaringsverhalen of prestatiegegevens, de toegangspoort is om zicht te krijgen op wat 

er in het onderwijs gaande is en hoe het met de onderwijskwaliteit gesteld is. Concreet betekent 

dit  dat  problemen in  het  onderwijs  ook vertaald kunnen worden in  termen van problemen 

inzake  ‘feedback-informatie’;  onvoldoende  (circulatie)  van  informatie,  onvoldoende 

inspanningen  vanwege  de  overheid  om  informatie  te  managen,  onvoldoende  openheid  en 

inspanningen vanwege actoren (leerkrachten/scholen)  om zich te  informeren en hetgeen ze 

doen te spiegelen, of onvoldoende openheid van de leerkrachten/scholen om hun ervaringen te 

delen en zich als voorbeeld voor anderen open te stellen. Binnen het informatiedispositief is er 

dan  niet  zozeer  nood  aan  algemene  expertise  over  specifieke  normen,  principes  of 

fundamenten, maar behoefte aan concrete voorbeelden (verhalen/prestaties) die het permanente 

proces van optimalisatie in beweging houden. Opnieuw is het van belang te benadrukken dat 

deze strategie niet intentioneel en voorafgaand aan het ontstaan van het informatiedispositief is 

uitgedacht  of  ingevoerd.  Deze  strategie  komt  wel  tot  stand  in  en  door  de  verschillende 

componenten,  instrumenten  en  technieken  die  'informeren  en  geïnformeerd  worden'  in  het 

onderwijs centraal stellen en daardoor gezamenlijk inspelen op de 'wil tot feedback-informatie' 

maar tegelijk deze ook versterken. 

4.4.  Het  informatiedispositief  binnen  het  voortgezet  liberale 
bestuursregime

Het is van belang om in een laatste stap de strategische werking van het informatiedispositief, 

waarin Klasse een rol speelt, te plaatsen binnen wat men vanuit het bestuurlijkheidsperspectief 

het algemene bestuursregime noemt. In hoofdstuk 1 werden hiervan reeds een aantal elementen 

verduidelijkt  en  werd  aangegeven  dat  verschillende  auteurs  spreken  van  een  voortgezet 
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liberaal  bestuursregime in  het  (Vlaamse)  onderwijs  vandaag  (Dean,  1999;  Masschelein  & 

Simons, 2003; Peters, 2001; Rose & Miller, 1992; Rose, 1999; Simons, 2003). De kern van dit 

voortgezet  liberale  bestuursregime  bestaat  uit  de  ondernemende  houding  ten  opzichte  van 

zichzelf en het leven, die gevraagd wordt van allerhande actoren (burgers, gezinnen, scholen, 

bedrijven, professionals…). Kenmerkend is dat men in een positie wordt geplaatst waarin men 

het  (eigen)  leven  ziet  als  een  onderneming  waarin  men  telkens  opnieuw  streeft  naar  het 

realiseren  van  toegevoegde  waarde,  en  waarin  het  eigen  leven  verschijnt  als  iets  wat  een 

permanente investering (in functie van mogelijke opbrengsten) vraagt. Het begrip 'permanent 

economisch tribunaal' geeft weer dat alles wat men als ondernemer (van het zelf) doet vanuit 

een economische blik bekeken wordt, en waarbij men zich voortdurend onderwerpt aan het 

oordeel van de klant (of de vraagzijde) in een marktomgeving (Simons, 2003). 

In  deze  studies  omtrent  het  voortgezet  liberaal  bestuursregime  ziet  men  het 

ondernemerschap (en het inspelen op behoeften/vraagzijde) als scharnierpunt voor de dubbele 

binding tussen individualisering en totalisering. Wanneer iedereen zichzelf bekijkt en bestuurt 

vanuit een ondernemende houding, dan wordt ook de vooruitgang van de hele samenleving 

veilig gesteld. De overheid verschijnt hier dan als een instantie die via het stimuleren van deze 

ondernemende  houding  zowel  ieders  vrijheid  verzekert  als  de  welvaart  van  het  geheel 

verzekert. De centrale visie met betrekking tot besturen is dus: “To govern better, the state must 

govern  less;  to  optimize  the  economy,  one  must  govern  through  the  entrepreneurship  of 

autonomous actors – individuals and families, firms and corporations. Once responsibilized 

and entrepreneurialized, they would govern themselves within a state-secured framework of 

law and order” (Rose, 1999, p.139). 

Simons (2003) heeft binnen het voortgezet liberale bestuursregime waar ondernemerschap 

centraal staat, twee dispositieven beschreven en meer bepaald aangegeven hoe ze werkzaam 

zijn in de Vlaamse onderwijs(beleids)context: het kwaliteitsdispositief en het leerdispositief. 

We  gaan  hier  kort  op  in  om  vervolgens  te  exploreren  hoe  we  de  werking  van  het 

informatiedispositief  kunnen  duiden  en  hoe  dit  informatiedispositief  zich  verhoudt  tot  het 

ondernemerschap.

Het kwaliteitsdispositief benadrukt dat vandaag het denken in termen van (een gebrek aan) 

kwaliteit  in  het  onderwijs,  net  als  in  de  bredere  samenleving,  centraal  staat.  Allerhande 

problemen worden opgevat als ‘kwaliteitsproblemen’ en in kwaliteitszorg (en controle) wordt 

een oplossing gezien hiervoor. De strategie van het kwaliteitsdispositief wordt benoemd als 'het 

verzekeren/garanderen  van  toegevoegde  waarde'.  Dit  betekent  dat  het  dispositief  wil 

garanderen dat elke actor zich ondernemend gedraagt en meer bepaald zich onderwerpt aan een 

permanent  kwaliteitstribunaal,  en zijn  doen en laten  beoordeelt  en  bijstuurt  in  functie  van 

toegevoegde  waarde.  Binnen  het  voortgezet  liberaal  bestuursregime  wordt  er  bovendien 
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gewezen  op  het  ontstaan  van  een  leerdispositief.  De  werking  van  dit  dispositief  komt  tot 

uitdrukking  in  het  definiëren  van  allerlei  problemen  (niet  alleen  met  betrekking  tot  het 

onderwijs,  maar ook wat  betreft  tewerkstelling,  armoede,  burgerschap,  enz.)  in  termen van 

'leerproblemen', en bijgevolg ziet men het versterken van het leervermogen (van individuen en 

organisaties) als een oplossing. Het leerdispositief veronderstelt met andere woorden een 'wil 

tot  leren'  en  meer  bepaald  een  wil  om  door  specifieke  verandering  (op  het  niveau  van 

competenties,  menselijk  kapitaal,  organisatievormen,  …)  beter  aangepast  te  zijn  aan  de 

omgeving waarin men geacht wordt te functioneren. De strategie van het leerdispositief moet 

dan ook gezien worden als het 'verzekeren/garanderen van verandering', en geeft de boodschap 

aan elke individu: “Verandering is verzekerd van zodra eenieder het eigen leervermogen in 

beheer neemt en aanwendt om in elke omgeving over de geschikte vorm van menselijk kapitaal 

te beschikken” (Simons, 2003, p.292). Beide dispositieven staan echter niet  los van elkaar; 

“door het op mekaar ingrijpen van de strategie van het kwaliteitsdispositief en die van het 

leerdispositief,  van de 'wil  tot  kwaliteit'  en de  'wil  tot  leren'  is  het  nieuwe bestuursregime 

verzekerd  van  vooruitgang”  (Simons,  2003,  p.292).  Vooruitgang  heeft  hier  natuurlijk  een 

specifieke betekenis: permanent veranderen (‘leren’) in functie van het optimaliseren van de 

toegevoegde waarde (‘kwaliteit’). 

Op basis van onze beknopte analyse van het informatiedispositief, kunnen we stellen dat dit 

informatiedispositief  een  alliantie  kan  aangaan  met  het  kwaliteitsdispositief  en  het 

leerdispositief.  Het  'optimaliseren  van  kwaliteit'  en  ‘permanent  leren’ vereist  immers  de 

circulatie  van  een  specifiek  soort  van  informatie;  waar  nood  aan  is,  is  informatie  (over 

resultaten,  ervaringen en  voorbeelden  van  goede  praktijk)  die  enerzijds  aangeeft  welke  de 

toegevoegde waarde is en anderzijds aangeeft welke de nodige initiatieven tot verandering zijn. 

Het is op deze manier dat het verzekeren van feedback-informatie (en door de macht van het 

voorbeeld) kan inspelen op het verzekeren van verandering (leren) in functie van toegevoede 

waarde (kwaliteit) (cf. Simons, 2007, p.538). Of anders nog: binnen het liberaal voortgezette 

bestuursregime  kunnen  leren-kwaliteit-feedback  op  elkaar  ingrijpen  en  elkaar  versterken 

(bijvoorbeeld, meer kwaliteit impliceert meer feedback en meer leren). 
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5. Samenvatting en besluit

In  dit  hoofdstuk  hebben  we de  tweede  onderzoeksvraag  naar  het  'effect'  van  de  orde  van 

discours van Klasse in het Vlaamse onderwijs beantwoord. Daarbij gingen we na op welke 

wijze het specifieke type informatie in Klasse,  namelijk feedback-informatie, het onderwijs 

bestuurt. We kwamen tot de conclusie dat de werkzaamheid van feedback-informatie, en dan 

specifiek in de vorm van ervaringsverhalen en voorbeelden van goede praktijk, een synoptische 

machtsconfiguratie in het leven roept waarin 'de macht van het voorbeeld' centraal staat. De 

orde  van  discours  van  Klasse  toont  ons  dat  deze  synoptische  machtsconfiguratie  een 

personaliserende en gemeenschapsvormende werking heeft binnen het onderwijsveld, waarbij 

de persoonlijke ervaringen van de leerkrachten het scharnierpunt vormen tussen de individuele 

responsabilisering van het persoon-zijn van de leerkracht en de collectieve mobilisering voor 

de  permanente  optimalisatie  van  de  onderwijskwaliteit.  Hierbij  wordt  duidelijk  dat  het 

tijdschrift  Klasse  een  centrale  positie  in  deze  machtsconfiguratie  kan  innemen  als 

'ervaringscentrum',  vermits  het  de  toegang  tot  de  feedback-informatie  in  de  vorm  van 

ervaringen en voorbeelden van goede praktijk verzekert en zo een belangrijk knooppunt vormt 

in de stroom van feedback-informatie in het Vlaamse onderwijs.

Deze specifieke machtsconfiguratie in het Vlaamse onderwijs verwacht van de overheid en 

de leerkrachten dat ze zichzelf op een welbepaalde manier bekijken en gedragen, wat we de 

positionering van de overheid en de leerkracht genoemd worden. Uit de orde van discours van 

Klasse  wordt  duidelijk  dat  de  overheid  gepositioneerd  wordt  als  de  coachende informatie-

manager  van  het  onderwijs,  waarbij  het  verzekeren  en  stimuleren  van  de  circulatie  van 

feedback-informatie in de vorm van ervaringen en voorbeelden van goede praktijk centraal 

staat. Hiervoor is een persoonlijke, coachende relatie tussen de overheid en het onderwijsveld 

vereist, opdat de overheid 'vanop afstand' de betrokkenen in hun persoon-zijn kan aanspreken 

en hen kan mobiliseren om zich in te zetten voor de optimalisatie van de onderwijskwaliteit. 

De leerkracht wordt door deze machtsconfiguratie gepositioneerd als een actieve expert-van-

zichzelf,  waarbij  een  specifieke  invulling  van  de  professionaliteit,  professionalisering  en 

verantwoordingsplicht  van  de  leerkracht  centraal  staan.  Ook  hier  gaat  het  erom  dat  de 

leerkracht werkt aan de 'professionalisering van de persoonlijkheid', waardoor hij aan de hand 

van de (hyper)actieve en continue zoektocht naar nieuwe feedback-informatie, ervaringen en 

voorbeelden zijn hele persoon inzetbaar maakt voor het onderwijs. Dit betekent ook dat er een 

verschuiving in de waardering van deskundigheid in het onderwijs is opgetreden, waarbij (de 

professionalisering van de) persoon van de leerkracht  centraal  moet  staan en de leerkracht 

daardoor  als  expert-van-zichzelf  die  toegang  heeft  tot  de  ervaringen,  als  de  belangrijkste 
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deskundige in het onderwijs wordt beschouwd.

We gaven aan dat deze synoptische machtsconfiguratie, die zich uitdrukkelijk toont in het 

tijdschrift Klasse, ook in andere bestuursinstrumenten en -technieken in het bredere onderwijs 

kan waargenomen worden. We hebben beargumenteerd dat er zich in hetVlaamse onderwijs 

dus een informatiedispositief lijkt af te tekenen, waarvan het verzekeren van de toegang tot 

feedback-informatie, over ervaringen en over prestaties, de kern uitmaakt. Bovendien hebben 

we geduid dat dit informatiedispositief een alliantie kan aangaan met het eerder beschreven 

kwaliteitsdispositief en leerdispositief in het voortgezet-liberale bestuursregime in het Vlaamse 

onderwijs, waardoor leren-kwaliteit-feedback op elkaar ingrijpen en het Vlaamse onderwijs op 

specifieke wijze besturen.

We willen hier nog kort verder ingaan op deze situering van het informatiedispositief binnen 

het voortgezet-liberale bestuursregime in het onderwijs. We hebben immers nadrukkelijk de 

positionering  van  de  leerkracht  door  het  tijdschrift  Klasse  niet  gelijkgesteld  aan  de 

'ondernemende  leerkracht'  of  het  'ondernemende  zelf'  zoals  dit  beschreven  wordt  in  de 

bestuurlijkheidsliteratuur  (zie  bv.  Dean,  1999;  Masschelein  & Simons,  2003;  Peters,  2001; 

Rose,  1999; Simons, 2003). Veel kenmerken van de ondernemende houding zijn weliswaar 

herkenbaar in de positionering van de leerkracht door Klasse als actieve leerkracht en expert-

van-zichzelf:  de permanente zelfevaluatie in functie  van zelfkennis van de eigen noden en 

behoeften,  het  invullen  van  deze  noden  en  behoeften  door  een  keuze  te  maken  uit  een 

(markt)aanbod, de voortdurende alertheid voor kansen tot professionalisering en optimalisatie 

van de onderwijskwaliteit, het actief investeren in de eigen ontwikkeling, en het durven nemen 

van risico's en het opzetten van experimenten om zo te komen tot creatieve innovatie. Maar 

andere kenmerken van het ondernemerschap herkennen we net niet in de positionering van de 

leerkracht  door Klasse,  zoals  de permanente concurrentie,  de sterk berekende houding wat 

betreft de 'opbrengsten' van alles wat men doet, het marktdenken wat betreft het onderwijs, en 

het afhankelijk zijn van de 'klant' voor het oordeel over de toegevoegde waarde. De leerkracht 

zoals deze door Klasse gepositioneerd wordt lijkt dus niet volledig samen te vallen met het 

'ondernemende zelf'  zoals  deze figuur  eerder  beschreven werd.  Dit  kan erop wijzen dat  er 

binnen  het  voortgezet-liberale  bestuursregime  een  evolutie  heeft  plaatsgevonden  in  de 

subjectivering van de leerkracht. De beschreven machtseffecten van de orde van discours van 

Klasse kunnen dan duidelijk maken dat er een radicalisering van 'de ondernemende leerkracht' 

heeft plaatsgevonden. Met deze radicalisering bedoelen we dat nu ook de hele persoon van de 

leerkracht, inclusief alle persoonlijke ervaringen, tot onderwerp van de ondernemende houding 

gemaakt moet worden en inzetbaar moet zijn om toegevoegde waarde te leveren en aan de 

optimalisatie van de onderwijskwaliteit bij te dragen. Het gaat dan om de kapitalisering van de 

persoon van de leerkracht, waarbij het permanent economisch tribunaal een uitbreiding krijgt 
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naar het persoon-zijn van de leerkracht toe door de alliantie tussen leren-kwaliteit-feedback. De 

individualisering en totalisering door de orde van discours van Klasse en de macht van het 

voorbeeld, die we benoemd hebben als personalisering en gemeenschapsvorming, versterkt dan 

de individualisering en totalisering door het kwaliteits- en leerdispositief. De orde van discours 

van Klasse lijkt dus een nieuwe fase binnen het voortgezet-liberale bestuursregime in te luiden, 

waarbij voor de actieve leerkracht als expert-van-zichzelf de ondernemende houding tot in het 

diepst van zijn wezen – zijn persoon-zijn – moet verworven zijn.  
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Hoofdstuk 5 

Het tijdschrift Klasse en het publieke

1. De schaduwzijde van het informatiedispositief

We begonnen aan onze studie van het tijdschrift Klasse vanuit een specifieke kritische attitude, 

ofwel een bepaalde gevoeligheid voor wat er vandaag in het onderwijs gebeurt. We waren (en 

zijn) gefascineerd door de werking van het tijdschrift Klasse in het Vlaamse onderwijs, en de 

vanzelfsprekendheid waarmee het  kan doen wat  het  doet.  Een kritische discoursanalyse en 

bestuurlijkheidsstudie heeft aangegeven wat het tijdschrift 'doet', en meer bepaald wat dit ons 

zegt over het onderwijs vandaag en hoe de leerkracht en de overheid worden verwacht zichzelf 

te  begrijpen  en  te  gedragen.  Doorheen  de  orde  van  het  discours  van  Klasse  staat  de 

optimalisatie van de onderwijskwaliteit centraal, en functioneert de macht van het voorbeeld 

als  een  personaliserende  mediatizeringsstrategie  die  alle  onderwijsbetrokkenen 

responsabiliseert  en  mobiliseert  als  een  onderwijsgemeenschap.  De  positionering  van  de 

leerkracht als actieve expert-van-zichzelf en de overheid als coachende manager heeft vandaag 

wellicht een zekere vanzelfsprekendheid. Ook de 'wil tot (feedback) informatie', het belang van 

ervaringsverhalen en voorbeelden van goede praktijk hebben een zekere evidentie. Voor zover 

die  vanzelfsprekendheid  er  inderdaad  is,  betekent  dit  dat  de  strategie  van  het 

informatiedispositief – het garanderen van feedback-informatie – zich ingeschreven heeft in het 

onderwijs. En dit betekent meer bepaald dat het tijdschrift Klasse dit dispositief mee in het 

leven roept. Het zijn volgende uitspraken die deze specifieke strategie tot uitdrukking brengen: 

natuurlijk streven we naar onderwijskwaliteit en moet iedereen zich daar ook persoonlijk voor 

inzetten, natuurlijk moet de overheid een informatierijke omgeving creëren, natuurlijk moet de 

leerkracht voortdurend werken aan zijn inzetbaarheid via permanente professionalisering, en 

vanzelfsprekend is  informatie in de vorm van ervaringsverhalen en voorbeelden van goede 

praktijk hiervoor noodzakelijk. Die 'wil tot (feedback) informatie' is in die zin niet iets dat 

wordt opgelegd, maar maakt deel uit van hoe we onszelf ervaren, en eveneens van wat we 

beschouwen als 'de goede leerkracht' en 'de goede overheid'. Men zou zich aan het einde van 

onze  argumentatie  in  dit  proefschrift  dan  ook  kunnen  afvragen:  “En  dan?  Wat  is  het 

probleem?”

Het probleem met deze vanzelfsprekendheid van de 'wil tot feedback-informatie' is dat ze 

ertoe  bijdraagt  een  specifieke  machtsconfiguratie  in  het  leven  te  roepen,  daarenboven  dat 

zowel  deze  synoptische  configuratie  als  het  informatiedispositief  een  schaduwzijde  hebben 
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(Simons  &  Masschelein,  2008a).  Door  nu  expliciet  in  te  gaan  op  de  nachtzijde  van  een 

dispositief, vestigen we de aandacht op dat wat door onze 'welwillendheid' mee in het leven 

geroepen  wordt,  en  wat  we  dus  kunnen  beschouwen  als  de  'neveneffecten'  van  de 

machtsconfiguratie die in het leven geroepen wordt door  de orde van discours van Klasse. 

Immers,  voor  zover  onze  'wil  tot  feedback-informatie'  een  aangrijpingspunt  is  voor  een 

machtsconfiguratie  (die  personaliserend  en  gemeenschapsvormend  werkt),  is  het  natuurlijk 

door deze welwillendheid dat de actuele machtsstrategieën mee in stand worden gehouden. Op 

dit punt is het interessant Foucault opnieuw aan het woord te laten: “people know what they 

do, they frequently know why they do what they do, but what they don't know is what what 

they  do  does”  (Foucault  in  Dreyfus  &  Rabinow,  1982,  p.187).  De  schaduwzijde  van  de 

synoptische machtsconfiguratie in het onderwijs verwijst dan expliciet naar dit 'niet weten wat 

hetgeen we doen/willen, doet'. En dit betekent dat er binnen deze machtsconfiguratie andere 

zaken  gebeuren  of  ontstaan  die  we  misschien  liever  niet  willen.  Dat  noemen  we  de 

schaduwzijde van de machtsconfiguratie. 

We richten deze vraag naar de geïmpliceerde schaduwzijde van het informatiedispositief en het 

functioneren  van  het  tijdschrift  Klasse  daarbij  specifiek  op  hoe  de  publieke  ruimte  in  het 

onderwijs door de huidige machtsconfiguratie gestructureerd wordt. Het uitgangspunt van dit 

onderzoek is immers van meet af aan geweest om na te gaan hoe de overheid vandaag de 

publieke ruimte in het onderwijs  vorm geeft,  ofwel,  hoe een welbepaalde invulling van de 

relatie tussen de overheid en het onderwijsveld een specifieke ruimte in het onderwijs in het 

leven roept. Vanuit het bestuurlijkheidsperspectief krijgt deze vraag naar de publieke ruimte 

dan betekenis als  de vraag naar het besturen van zelfsturingen,  of anders,  hoe de overheid 

vandaag het onderwijsveld bestuurt doorheen de zelfsturing van dat onderwijsveld, en in die 

zin het onderwijsveld gebruikt om de publieke ruimte in het onderwijs op specifieke wijze in te 

vullen (cf. Simons, 2003). Met het informatiedispositief hebben we aangeduid dat dit besturen 

van de zelfsturingen vandaag vorm krijgt als 'informeren en geïnformeerd worden', en dat de 

circulatie  van  feedback-informatie  als  voorbeelden  van  goede  praktijk  en  als 

(leerlingen)prestaties in het actuele Vlaamse onderwijs. De ruimte tussen de overheid en het 

onderwijsveld wordt dan vandaag gestructureerd als een 'informatierijke omgeving', waarin het 

tijdschrift Klasse als ervaringscentrum een centrale (machts)positie inneemt. 

In  dit  hoofdstuk  willen  we  echter  specifiek  ingaan  op  de  'neveneffecten'  van  deze 

machtsconfiguratie  en  'informatierijke  omgeving'  voor  de  idee  van  het  publieke  in  het 

onderwijs, en daarbij de vraag stellen of en op welke manier deze onderwijsruimte, met Klasse, 

nog een  publieke  ruimte  is  en  kan  zijn.  Daarvoor  gaan  we in  een  eerste  deel  na wat  het 

tijdschrift  Klasse en het  informatiedispositief  'doen'  met  betrekking tot  het  publieke  in  het 
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onderwijs. In een tweede deel gaan we specifiek in op de positionering van de leerkracht door 

het  tijdschrift  Klasse  en  in  het  informatiedispositief,  waarbij  we  de  vraag  stellen  naar  de 

publieke betekenis van de leerkracht in het onderwijs43.

2. Klasse en de publieke ruimte in het onderwijs: 'matters of 
experience' en de depolitisering van het onderwijs 

2.1. 'Matters of experience' en ‘matters of feedback’

Uit  de  orde  van  discours  van  het  tijdschrift  Klasse  en  de  beschrijving  van  het 

informatiedispositief kwam duidelijk naar voor dat de ervaringen van de betrokkenen centraal 

staan in het tijdschrift, en dat deze ervaringen bekeken moeten worden als feedback-informatie 

om de kwaliteit van het eigen functioneren en van het onderwijs voortdurend te optimaliseren. 

Deze ervaringen moeten leiden tot meer en betere zelfkennis voor de leerkrachten, maar ook 

voor  de  overheid.  Bovendien  krijgen  deze  ervaringen  vanuit  de  hoge  waardering  van  de 

ervaringsdeskundigheid  van  de  leerkrachten  een  specifiek  statuut.  Ze  worden  gezien  als 

minstens even belangrijk en noodzakelijk als feedback-informatie dan bijvoorbeeld statistieken 

en cijfergegevens.  Voorbeelden en ervaringen kunnen het  onderwijs  even goed een spiegel 

voorhouden van waar men staat en de toegevoegde waarde van de onderwijspraktijk tonen 

door  weer  te  geven  'wat  werkt'  én  'wat  innoverend  is'.  We  stellen  dus  vast  dat  in  de 

onderwijsruimte  de  circulatie  van  feedback-informatie  tussen  de  verschillende  betrokkenen 

noodzakelijk wordt geacht, dat er overal en altijd 'spiegels' voorgehouden en gebruikt moeten 

worden,  en  dat  ook  in  de  relatie  tussen  de  overheid  en  het  onderwijsveld  persoonlijke 

ervaringen een belangrijke rol spelen.

Om na te gaan hoe de publieke ruimte in het onderwijs door deze feedback-informatie in de 

vorm van ervaringen gestructureerd wordt, laten we ons inspireren door het werk van Latour 

(2005,  2008).   Hij  geeft  aan dat  in  een typisch moderne  benadering van het  politieke  het 

onderscheid tussen 'matters of fact' en 'matters of value' centraal staat. Een moderne benadering 

gaat uit van het bestaan van 'matters of fact': het is objectieve kennis en feiteninformatie die op 

zichzelf overtuigend is. Deze feitenkennis geldt als 'evidence', en verwijst naar “transparent, 

unmediated, undisputable facts” (Latour, 2005, p.19). Doordat deze 'matters of fact' op zichzelf 

overtuigend zijn, zou iedereen die rationeel denkt er overeenstemming over moeten kunnen 

43 Met dit tweede deel sluiten we  beknopt aan bij de andere studies die binnen het onderzoeksproject 'Education and the 
public' werden uitgevoerd. Zie ook de doctoraatsproefschriften van Geerinck (2011) en Vlieghe (2010) en de publicaties 
van Cornelissen (2010) en Simons en Masschelein (2010, 2011).
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bereiken: “those who remain unconvinced prove by their resistance how irrational they are; 

they  have  unfortunately  fallen  prey  to  subjective  passions”  (ibid.  p.19).  Deze  'subjectieve 

passies'  zijn de 'matters of value';  het zijn de opinies, attitudes en waarden zoals die in de 

samenleving en het politiek bedrijf een rol spelen. Typisch voor de moderne benadering is dat 

‘matters of value’ gezien worden als ondergeschikt aan ‘matters of fact’, en dat het uiteindelijk 

de  wetenschapper  of  expert  is  die  de  feiten  voor  zich  laat  spreken en  op  die  manier  een 

feitelijke grond geeft aan normatieve beslissingen, zoals bijvoorbeeld beleidsbeslissingen. Dus 

typerend  voor  de  moderne  benadering  is  dat  (wetenschappelijke)  expertise  nodig  is  om 

politieke besluitvorming te organiseren: “the experts can now present themselves as the only 

ones capable of grasping these matters and thus, as the main actors, should be consulted by 

decision-makers in figuring out what to do” (Marres, 2005, p.208). De moderne benadering 

gaat dus niet enkel uit van een onderscheid tussen ‘matters of fact’ en ‘matters of value’, maar 

ook van een specifieke verhouding: expertise vormt de basis voor (politieke) beslissingen en 

niet de subjectieve waarden. 

Het is duidelijk dat de panoptische machtsconfiguratie – en de macht van de expert – deze 

typische moderne benadering tot uitdrukking brengen. De vraag is dan of de orde van discours 

van Klasse en de synoptische machtsconfiguratie – en de macht van het voorbeeld – nog wel 

steeds werken volgens deze moderne assumpties.  Het  is  duidelijk dat er  in de synoptische 

configuratie  niet  langer  sprake  is  van  het  onderscheid  tussen  externe  deskundigheid  (van 

experten) en de subjectieve oordelen en visies (van bijvoorbeeld leerkrachten). Er lijkt zich een 

ander onderscheid te manifesteren, maar het gaat volgens ons om een onderscheid dat op zich 

nog steeds deze moderne verhouding impliceert. Het uitgangspunt vandaag zijn de ervaringen 

(zoals uitgedrukt in persoonlijke verhalen en voorbeelden). Deze hebben ook – analoog aan de 

‘matters of fact’ – het statuut dat ze geacht worden voor zichzelf te spreken; ze zijn overtuigend 

op zichzelf en hebben geen verdere toelichting of uitwerking nodig dan louter gepresenteerd te 

worden. Dit zien we bij uitstek in de werkzaamheid van de ‘macht van het voorbeeld’, waarbij 

de voorbeelden van goede praktijk geacht worden voor zichzelf te spreken en geen verdere 

legitimatie nodig hebben (cf. Kelchtermans & Labbe, 2005). Vandaar dat we de term ‘matters  

of experience’ willen introduceren, die zoals typisch aan een moderne benadering onmiddellijk 

gezien worden als ‘matters of feedback’, die we kunnen beschouwen als de actuele invulling 

van ‘matters of value’. De 'matters of experience'  maken dan duidelijk 'wat het geval is', en 

wanneer ze als voorbeelden van goede praktijk worden gepresenteerd, fungeren ze als feedback 

en dus ook als basis voor 'wat hoort'. Typerend voor de synoptische machtsconfiguratie (en de 

macht  van het  voorbeeld)  is  dus niet  alleen dat ervaringen geacht worden voor zichzelf  te 

spreken maar dat dit spreken ook steeds een voorbeeldfunctie heeft voor anderen. Dit betekent 

concreet dat in deze synoptische configuratie ‘ervaringsdeskundigheid’ centraal staat, en dat 
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deze vorm van deskundigheid van meet  af  aan de basis  vormt voor optimalisatie door het 

verstrekken van voorbeeldige ervaringen.  Ervaringen zijn dan tegelijkertijd een uitdrukking 

van ‘wat het geval is’ als een mogelijke richtingaanwijzer voor ‘wat hoort’. Vandaar dat we de 

synoptische configuratie niet zonder meer zien als een breuk met de moderne benadering van 

het politieke, maar misschien eerder als een soort ‘hoog moderne’ variant ervan: ervaringen 

verschijnen  als  datgene  wat  voor  zichzelf  spreekt  (doorheen  de  ervaringsdeskundige)  en 

tegelijkertijd als datgene wat een voorbeeld is en dus feedback geeft in functie van verbetering.

2.2. Het publieke, het politieke en 'matters of concern'

Interessant is dat Latour voorstelt om niet uit te gaan van deze moderne benadering om over 

het  politieke  en  de  samenleving  te  denken,  maar  te  vertrekken  vanuit  een  niet-moderne 

benadering.  Dit  is  volgens  hem interessant  omdat  het  op  die  manier  mogelijk  is  om ‘het 

publieke’ te denken. En dat laatste is net problematisch geworden in een moderne benadering 

waar men vertrekt vanuit het onderscheid en de verhouding tussen 'matters of fact' en 'matters 

of  value'  –  en  in  het  geval  van  Klasse  en  het  Vlaamse  onderwijs(beleid)  ook  'matters  of 

experience' en 'matters of feedback'.

Typerend voor een niet-moderne benadering in de lijn van Latour (2005) is dan men uitgaat 

van het bestaan van ‘matters of concern’ en ‘het publieke’.  Een ‘matter  of concern’ is een 

publieke kwestie wanneer er aan twee voorwaarden voldaan is: er is een zaak of kwestie die 

openbaar  gemaakt  moet  worden  (“the  issue,  the  thing”)  en  er  moet  een  groep  betrokken 

mensen rond die zaak verzameld worden,  “an assembly of relevant parties” (Latour,  2005, 

p.15). Het onderscheid tussen 'openbaar maken' en 'publiek maken' is hierbij cruciaal. Enkel het 

openbaar  maken  van  iets  is  voor  Latour  niet  voldoende  om van  een  publieke  kwestie  te 

spreken. De reden hiervoor is immers dat dan de kwestie verschijnt als een 'matter of fact' (of 

'matter of experience'), waarbij men er vanuit gaat dat dit geopenbaarde ‘iets’ voor zichzelf 

spreekt en – voor zover men inziet dat dit iets voor zichzelf spreekt – zo aanzet tot handelen. 

Een  geopenbaarde  kwestie  wordt  pas  een  publieke  kwestie  als  er  een  diversiteit  aan 

“woordvoerders” rond verzameld is, die elk vanuit hun eigen bekommernis en gehechtheid aan 

de zaak deze als hun kwestie “re-presenteren” (ibid., p.16). “Matters of concern are things that 

create a public, not in view of finding agreement (on facts or values), but by gathering people 

for whom something is at stake” (Simons, Olssen & Peters, 2009a). Datgene wat geopenbaard 

wordt is dan een publieke kwestie voor zover woordvoerders in hun verschillen betrokken zijn 

op de zaak. Een publieke kwestie impliceert dus eerder dissensus dan consensus. Rond een 

‘matter of concern’ ontstaat een publiek als een soort van “community of strangers” (Marres, 
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2005,  p.214).  Het  gaat  hier  niet  om  een  gemeenschap  waartoe  de  woordvoerders  al  op 

voorhand behoren. Het is daarentegen precies hun zorg om en betrokkenheid op de zaak die 

hen errond samenbrengt. 

Het  is  van  belang  om  te  onderlijnen  dat  'matters  of  concern'  die  zaken,  thema's  en 

problematieken  zijn  die  niet  voor  zichzelf  spreken  (zoals  het  geval  is  in   een  moderne 

benadering die uitgaat van ‘matters of fact’) maar enkel door een publiek van woordvoerders 

verschijnen. Deze woordvoerders brengen de kwestie ter sprake, maken de zaak publiek en 

daardoor meteen ook datgene waar men om geeft, waaraan men gehecht is. De focus daarbij is 

niet het bereiken van een soort overeenstemming over de zaak. 'Matters of concern' zijn geen 

problematieken, uitdagingen of kwesties waarvan we kunnen zeggen: “the dispute has ended 

because the facts are there” (Latour, 2008, p.47). Volgens Latour zijn het net de 'matters of 

concern' die een publiek in het leven roepen, dit wil zeggen mensen samenbrengen rond een 

zaak die hen verdeelt. “We might be more connected to each other by our worries, our matters 

of  concern,  the issues  we care  for,  than  by any other  set  of  values,  opinions,  attitudes  or 

principles” (Latour, 2005, p.14). En precies dit publiek maken van zaken en het verzamelen 

van een publiek rondom die zaak maakt volgens Latour een democratische politiek mogelijk. 

2.3. Klasse en de privatisering en depolitisering van het onderwijs 

Precies omdat voor Latour publieke kwesties – en dus het bestaan van een publiek dat in haar 

verscheidenheid  en  verschil  betrokken  is  op  een  zaak  –  de  voorwaarde  vormen  voor  een 

democratische politiek, stelt hij de moderne benadering ter discussie. Door uit te gaan van het 

bestaan van 'matters of fact', zo kunnen we argumenteren in de lijn van Latour (2005), is er 

steeds sprake van systematische privatisering (en dus ook depolitisering). De privatisering van 

een  probleem  of  kwestie  betekent  dan  dat  een  bepaalde  groep  zich  de  zaak  toe-eigent, 

bijvoorbeeld door te beweren dat zij toegang hebben tot die zaak (op basis van bijvoorbeeld 

expertise  die  andere  mensen  niet  hebben),  en  dat  ze  door  hun  inbreng  van  objectieve, 

vaststaande  feiten  (die  op  zichzelf  overtuigend  zijn)  de  discussie  sluiten.  Privatisering 

impliceert dus dat een groep – gaande van experten tot beleidsmakers – zich iets toe-eigent, en 

op basis daarvan verhindert dat zich een publiek kan verzamelen rondom die zaak. Mensen in 

de positie plaatsen waardoor ze in zekere zin niet anders kunnen dan instemmen met hoe die 

bepaalde groep de zaken ziet, is een uitdrukking van die privatisering. 

Latour ziet deze privatisering en toe-eigening van kwesties door 'matters of fact'  als een 

bedreiging  voor  het  publieke  en  voor  een  democratische  politiek:  het  streven  is  immers 

consensus  en  eenheid  in  de  gemeenschap.  De  bedreiging  voor  een  democratische  politiek 
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wordt dan volgens Latour (2005) niet gevormd door verscheidenheid of verschil, zoals vanuit 

het moderne perspectief gedacht wordt – waarbij de verscheidenheid aan subjectieve 'matters 

of  value'  als  een bedreiging voor de overeenstemming gezien wordt – maar  juist  door  het 

streven naar eenheid en transparantie van de 'kwesties' (in de vorm van feiten of ervaringen) 

die voorliggen. Latour (2005, p.26) verwoordt dit als volgt: “A demon haunts politics but it 

might not be so much the demon of division – this is what is so devilish about it – but the 

demon  of  unity,  totality,  transparency  and  immediacy”.  Een  democratische  politiek 

veronderstelt  dan  niet  dat  men  een  gemeenschap  vormt  waarbij  er  vanuit  een  'space  of 

equivalence'  –  ingesteld  door  de  feiten  of  ervaringen  die  ingebracht  worden  en  die  voor 

iedereen duidelijk, transparant en herkenbaar zijn – naar een consensus gestreefd wordt, maar 

wel dat men vanuit een structurele verdeeldheid samenkomt rond een publieke zaak en zo het 

politieke aan de orde stelt. Vanuit een moderne benadering (die volgens Latour depolitiserend 

werkt) gaat men er dan vanuit dat een 'space of equivalence' een noodzakelijke voorwaarde is 

om  tot  consensus  te  komen,  terwijl  in  de  niet-moderne  benadering  die  Latour  als  een 

democratische  politiek  benoemt,  deze  'space  of  equivalence'  net  het  doel  is:  “What  the 

members of a public share is that they are all affected by a particular affair, but they do not 

already belong to the same community” (Marres, 2005, p.214). Het gaat er dan niet om dat er 

reeds een gedeelde wereld is waarin voor iedereen het perspectief op de zaak vast staat, maar 

dat de woordvoerders van de kwestie het creëren van een gedeelde wereld tot doel stellen.

Op basis van deze benadering van het publieke,  kunnen en moeten we de vraag stellen in 

hoeverre Klasse, en wat in Klasse aan bod komt, een publieke betekenis heeft. Het is duidelijk 

dat  doorheen  Klasse  'matters  of  experience'  openbaar  worden  gemaakt,  dit  wil  zeggen 

toegankelijk  voor  iedereen.  Maar  deze  zaken  functioneren  onmiddellijk  als  'matters  of 

feedback',  en  positioneren  in  deze  lijn  leerkrachten  op  een  bepaalde  wijze.  Leerkrachten 

worden aangesproken in hun persoon-zijn en als  actieve expert-van-zichzelf,  en rondom de 

ervaringen (en de ervaringsverhalen en voorbeelden) ontstaat dan een gemeenschap die zaken 

deelt. In die zin is er een specifieke toe-eigening of privatisering. De macht van het voorbeeld 

lijkt dan te verhinderen dat er zich een publiek verzamelt rond de onderwijskwesties, dat in zijn 

verdeeldheid op de zaak betrokken is. Voor zover alle ervaringen onmiddellijk verschijnen als 

feedback-informatie in functie van persoons- en gemeenschapsvorming, is er dan geen sprake 

van  een  publieke  kwestie.  We  kunnen  deze  privatiserende  werkzaamheid  van  'matters  of 

experience' en 'matters of feedback' illustreren aan de hand van tendensen zoals die opduiken in 

de orde van discours van Klasse

We zien de privatisering van wat mogelijk een publieke discussie over 'goed onderwijs' zou 

kunnen zijn,  heel  concreet  terug in  de positionering van de  netkoepels  door  het  tijdschrift 

233



Klasse.  Voornamelijk  in  de  recentere  nummers  van  Klasse44 worden  de  netkoepels 

gepositioneerd  als  ervaringsdeskundigen  met  een  bepaalde  expertise  vanuit  de  concrete 

ervaringen met en voorbeelden van goede praktijk van 'hun' scholen. Zij kunnen eventueel nog 

vanuit een bepaalde onderwijsvisie spreken, maar deze moet wel onderworpen zijn aan het 

algemeen dictaat  van  optimalisering  van de  onderwijskwaliteit.  De netkoepels  worden dus 

gepositioneerd  als  ervaringsdeskundigen  die  hun  (unieke)  op  ervaring  gebaseerde 

deskundigheid  inbrengen.  Ze  maken  dan  deel  uit  van  de  onderwijsgemeenschap  waarin 

ervaringen gedeeld worden, en vanuit die positionering leveren zij hun eigen unieke 'matters of 

experience' aan, die ook door onderwijsbetrokkenen met een andere ervaringsdeskundigheid 

(omwille  van  een  andere  levensbeschouwelijke  achtergrond  bijvoorbeeld)  als  feedback-

informatie gewaardeerd en gebruikt kan worden. De synoptische machtsconfiguratie lijkt er 

dus voor te zorgen dat zogenaamde ideologische aspecten (en daaraan gekoppelde belangen) 

slechts aan bod kunnen komen voor zover ze uitdrukking zijn van specifieke ervaringen en 

aanleiding geven tot ervaringsverhalen of voorbeelden van goede praktijk. Het vertrekpunt is 

dus dat iedereen deel uitmaakt van dezelfde onderwijsgemeenschap, en dat iedereen – ongeacht 

het  net  –  open  staat  voor  feedback-informatie.  Het  kaderen  van  de  discussie  over  'goed 

onderwijs' in termen van de optimalisatie van de onderwijskwaliteit op basis van uitwisseling 

van voorbeelden en ervaringsdeskundigheid,  verenigt iedereen in het onderwijslandschap in 

een gemeenschappelijk front. Dit betekent dat de personaliserende en gemeenschapsvormende 

werking van de orde van discours van Klasse en van het informatiedispositief in het algemeen, 

ook een ruimte van vergelijkbaarheid en herkenbaarheid op het niveau van ervaringen instelt, 

en dat ideologische, levensbeschouwelijke aspecten aan bod komen voor zover ze uitdrukking 

geven aan  specifieke  ervaringen en  voorbeelden  van goede  praktijk  articuleren.  Illustratief 

hiervoor is dat de ideologische, netgebonden discussies in de recentere nummers van Klasse 

enkel  nog terug  te  vinden zijn  in  de lezersbrieven.  Dit  toont  treffend dat  de persoonlijke, 

individuele opinies het vertrekpunt vormen, en dat stemmen over dergelijke kwesties enkel aan 

bod komen voor zover ze gelinkt zijn aan een persoon. 

Ook het expliciete pleidooi voor samenwerking tussen de netten en zelfs voor netvervaging 

in Klasse (zie hoofdstuk 3, 4.6.) kunnen we begrijpen als het beklemtonen van de mobilisering 

van  ieders  ervaringsdeskundigheid  voor  de  optimalisatie  van  de  onderwijskwaliteit. 

Uitgangspunt zijn opnieuw de 'matters of experience', en andere overwegingen zijn niet langer 

relevant.  Dit  zien  we  bijvoorbeeld  duidelijk  in  Klasse  4  (1990)  in  de  discussie  rond  de 

44 Dat we hier verwijzen naar de recentere nummers van Klasse, wil niet zeggen dat er in de oudere nummers van Klasse wel 
sprake was van 'matters of concern'. Ook al werden in de oudere nummers de belangengroepen nog meer gepositioneerd 
als echte 'belangenverdedigers' op ideologische basis, ook hier ging men ervan uit dat er een zekere 'space of equivalence' 
was waarbinnen overeenstemming bereikt kon worden, maar dan een 'space of equivalence' niet gebaseerd op ervaringen 
maar op de veronderstelling dat iedereen ideologisch dacht en geïnspireerd was. We verwijzen hier echter expliciet naar de 
positionering  van  de  belangengroepen  als  'ervaringsdeskundigen'  omdat  hierdoor  de  personaliserende  en 
gemeenschapsvormende strategie van het informatiedispositief duidelijk zichtbaar wordt.
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vernieuwde onderwijsinspectie en pedagogische begeleidingsdiensten, waarin personen uit de 

verschillende  netkoepels  hun  visie  op  het  probleem geven.  Deze  visie  gaat  echter  eerder 

summier over de eigenheid van de verschillende netten en de 'bemoeienis' van de overheid met 

de leerplannen (die de verantwoordelijkheid zijn van elke netkoepel), maar voornamelijk over 

de problemen en oplossingen die men ziet om ervoor te zorgen “dat er in de plaatselijke school 

gewerkt  wordt  aan  vernieuwingen  of  aan  kwaliteitsverbetering”  (Klasse  4,  1990,  p.9).  De 

persoonlijke ervaringen van de betrokkenen bij deze problematiek komen ruim aan bod, en de 

circulatie van feedback-informatie staat hierbij centraal.  Ook in Klasse 150 (2004) zien we 

deze tendens naar het bundelen van ieders expertise en ervaringen over de netten heen,  in 

functie van het optimaliseren van de onderwijskwaliteit – hier concreet gezien als een betere 

voorbereiding van de leerlingen voor de arbeidsmarkt, een beter imago voor het TSO en BSO, 

en een meer dynamische leeromgeving voor de leerlingen. De pedagogische eigenheid van de 

scholen  uit  de  verschillende  netten  is  niet  het  vertrekpunt;  het  betoog  vertrekt  vanuit  de 

positieve ervaringen van drie betrokken leerkrachten (van elke school/net één), en op basis 

hiervan staat de samenwerking en het overstijgen van de oude concurrentie centraal 

De  illustraties  uit  het  tijdschrift  Klasse,  en  de  dynamiek  van  personalisering  en 

gemeenschapsvorming rondom ervaring(sdeskundigheid) of 'matters of experience', laat toe dat 

de  schaduwzijde  van  het  informatiedispositief  voor  het  voetlicht  komt.  In  naam  van  de 

persoonsvorming is  er  sprake van een privatisering of toe-eigening: feedback-informatie  in 

functie  van  kwaliteitszorg  door  persoonlijke  ontwikkeling.  En  dit  hangt  samen  met  een 

gemeenschapsvorming  waarin  vergelijkbaarheid  in  termen van  herkenbaarheid  en  gedeelde 

ervaringen  centraal  staat.  In  de  lijn  van  Latour  impliceert  dit  dat  voor  zover  deze 

personalisering  en  gemeenschapsvorming  werkzaam  zijn,  in  Klasse  geen  zaken  ‘publiek’ 

gemaakt worden, en dat er bijgevolg sprake is van een depolitisering van het onderwijs. Zoals 

Latour (2005) argumenteert: het inbrengen van 'matters of fact' in publieke discussies, vanuit 

de gedachte dat de feiten voor zich (moeten) spreken, heeft als gevolg dat de discussie gesloten 

wordt. Er is dan hoogstens nog een (technische of waardengerelateerde) discussie mogelijk 

over  wat  te  doen,  gegeven  de  feiten  zoals  die  op  tafel  liggen.  Uitgaan  van  'matters  of 

experience' die voor zichzelf spreken, en die een onderwijsgemeenschap verzamelen rondom 

voorbeelden  die  functioneren  als  feedback,  werkt  volgens  ons  op  een  analoge  wijze. De 

onderwijsbetrokkenen hebben niet de positie van woordvoerders die een bepaalde zaak publiek 

maken, maar zijn personen die hun persoonlijke ervaringen openbaar maken en zo tot inzet 

maken van de kwaliteitsverbetering. Het gaat er dus niet om een publiek te verzamelen rondom 

een  zaak  die  door  verschillende  woordvoerders  openbaar  wordt  gemaakt,  maar  om  het 

verzamelen van toeschouwers rondom een voorbeeld in functie van feedback. Dit betekent niet 
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dat er geen ruimte meer is voor discussie, maar dat de discussie gevoerd wordt op basis van de 

gegeven voorbeelden en ervaringsverhalen: hoe precies aanwenden, hoe vertalen naar de eigen 

praktijk,  en  eventueel  discussies  of  meer  of  andere  (feedback)  informatie,  meer  of  andere 

voorbeelden  van  goede  praktijk.  Men  gaat  er  dus  van  in  het  begin  vanuit  dat  men  over 

hetzelfde spreekt, namelijk het voorbeeld dat op zichzelf duidelijk is. Als gepersonaliseerde 

leerkracht en als onderwijsgemeenschap is er dan niet langer de ruimte om een zaak – los van 

ervaringen en voorbeelden – tot inzet van een publieke discussie te maken, en is er geen plaats 

voor democratische politiek. 

Wanneer we de werkzaamheid van het informatiedispositief vanuit het belang van 'matters 

of experience’ en 'matters of concern' in een breder perspectief plaatsen, dan moeten we ook de 

effecten van het  functioneren van het  tijdschrift  Klasse als  'ervaringscentrum'  belichten.  In 

hoofdstuk 1 verwezen we naar  Verstegen (2004) en Perquy (2004-2005) die  zich de vraag 

stellen  naar  de  (juridische)  legitimiteit  van  de  nieuwe  beleidsinstrumenten  in  het  Vlaamse 

onderwijs  die  functioneren  aan  de  hand  van  informatie.  Het  ter  beschikking  stellen  van 

informatie door de overheid, ook al gaat het om een gebruik op vrijwillige basis, kan toch een 

sturende werking hebben. Scholen kunnen zich immers verplicht voelen om die informatie te 

gebruiken, ook al is er wat dit betreft de vrijheid van, bijvoorbeeld, pedagogische methode. Ze 

vragen zich dus af waar de grens ligt tussen legitieme sturing en een onterechte inperking van 

de  vrijheid  van  onderwijs.  In  hun  analyse  gaat  het  dus  om  een  politieke  en  juridische 

legitimiteit. Waar wij hier de aandacht op willen vestigen is, dat een doorgedreven synoptische 

machtsconfiguratie de voorwaarden voor dergelijke vormen van legitimiteit zelf ondergraaft. 

Immers,  voor  zover  de  publieke  discussie,  waar  zaken  publiek  gemaakt  worden  en  waar 

mensen als publiek verzameld worden rond een zaak, een voorwaarde is voor democratische 

politiek,  kan  het  verdwijnen  van  die  publieke  discussie  deze  democratische  politiek 

ondergraven. Het synopticon en de macht van het voorbeeld maken dan duidelijk dat het laten 

circuleren  van  voorbeelden  van  goede  praktijk  door  een  'ervaringscentrum'  als  Klasse, 

waardoor iedereen naar dezelfde 'best practices' kijkt, het voeren van een publieke discussie 

over  bijvoorbeeld  de  pedagogische  methode  overbodig  maakt.  En  we  kunnen  ons  daarbij 

afvragen of door het creëren van een 'ervaringscentrum' als Klasse door de overheid, inderdaad 

niet  de  vrijheid  van  onderwijs  binnen  deze  bestuursconfiguratie  onmogelijk  wordt  en  de 

overheid niet (al dan niet onbewust) buiten haar rol treedt.
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3. Klasse en de deskundige leerkracht 

3.1. De leerkracht als actieve expert-van-zichzelf en voorbeeld van goede 
praktijk 

Met betrekking tot het tijdschrift Klasse en het publieke, willen we hier enkele kernpunten van 

de positionering van de leerkracht als centraal personage in Klasse hernemen. 

We gaven aan dat de leerkracht door Klasse gepositioneerd wordt als een actieve expert-

van-zichzelf,  als  ervaringsdeskundige,  en  als  dé  professional  binnen  de  onderwijspraktijk. 

Cruciaal  hierbij  is  dat  de  leerkracht  als  expert-van-zichzelf  een  kennisrelatie aangaat  ten 

opzichte  van de anderen (leerlingen,  ouders,  overheid,  alle  stakeholders),  de omgeving,  en 

vooral ook ten opzichte van zichzelf (cf. Geerinck, 2008; Geerinck et al., 2010). Feedback-

informatie in de vorm van ervaringen en voorbeelden van goede praktijk zijn dan voor de 

leerkracht onontbeerlijk om een permanente vernieuwing van zijn zelfkennis en verbetering 

van zijn deskundigheid te bekomen. Dit impliceert dat alle persoonlijke ervaringen openbaar 

gemaakt moeten worden en gedeeld met de onderwijsgemeenschap. Zo kan de leerkracht niet 

alleen  feedback-informatie  krijgen  van  anderen  over  zijn  professionaliteit  en  inspirerende 

voorbeelden van goede praktijk leren kennen, maar ook zelf feedback-informatie verschaffen 

aan anderen, hun professionalisering stimuleren en als voorbeeld van goede praktijk erkend 

worden.  De  professionaliteit  van  de  leerkracht  hangt  dus  onlosmakelijk  samen  met  zijn 

zelfkennis, opgebouwd door de reflectie op zijn ervaringen en de uitwisseling van feedback-

informatie binnen de onderwijsgemeenschap (cf. Hargreaves, 2000; Simons, 2008).

Wat  de  orde  van  discours  van  Klasse  expliciet  aan  deze  'droom  van  de  professionele 

leerkracht' toevoegt, is het belang van de inzet van alle ervaringen en de hele persoon van de 

leerkracht.  De  orde  van  het  discours  in  Klasse  impliceert  een  professionalisering  van  de 

persoon van de leerkracht, waarbij het persoon-zijn van de leerkracht centraal komt te staan in 

zijn  professionaliteit  en  waarbij  professionalisering  impliceert  dat  de  onderwijskwaliteit 

optimaliseren ook steeds werk aan de eigen persoon inhoudt. Er lijkt een tendens te zijn om 

elke ervaring en elk voorbeeld van anderen te benutten en inzetbaar te maken, wat betekent dat 

elke ervaring en elk voorbeeld herkenbaar, vergelijkbaar en terugkoppelbaar moet zijn. 

Hiermee kunnen we in zekere zin aansluiten bij Ball (2003, p.220), die deze koppeling van 

permanente professionalisering als voorwaarde voor professionaliteit aankaart, en dan vooral 

het effect dat de leerkracht opgeroepen wordt tot een permanent streven naar 'excellence'. Hij 

geeft aan dat enkel nog de output en prestaties van de leerkrachten als 'excellence' hiervoor 
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erkend worden; hij noemt dit de “terrors of performativity”. De 'beliefs' van leerkrachten – 

opvattingen en waarden – en authentieke relaties van leerkrachten met hun leerlingen en met 

elkaar, hebben in deze idee van excellentie en professionaliteit door professionalisering geen 

plaats meer: “their value as a person is eradicated” (Ball, 2003, p.224). De orde van discours 

van Klasse en de macht van het voorbeeld tonen echter volgens ons aan dat in de koppeling 

tussen  professionaliteit  en  professionalisering,  deze  beschrijving  van  de  'terrors  of 

performativity' niet opgaat voor het Vlaamse onderwijs. Feedback-informatie in de vorm van 

ervaringen en voorbeelden van goede praktijk brengt immers net wel de unieke persoonlijke 

ervaringen van de leerkracht in het spel en legt sterk de nadruk op authenticiteit als voorwaarde 

om een inspirerend voorbeeld te kunnen zijn voor anderen.  Of met andere woorden, in het 

Vlaamse  onderwijs  zien  we,  in  tegenstelling  tot  wat  Ball  (2003)  aantoont,  niet  enkel  een 

professionalisering in termen van technische deskundigheid, maar ook een ‘professionalisering 

van de persoon’. 

Besluitend willen we hier aangeven dat de orde van het discours in Klasse de persoon van 

de leerkracht – uitgedrukt in ervaringen, verhalen, voorbeelden - in het spel brengt, en dat het 

hier gaat om een specifiek spel van de zorg om kwaliteit en de professionalisering van de 

leerkracht. De leerkracht is iemand die wordt verwacht te reflecteren over zichzelf in relatie tot 

voorbeelden van goede praktijk, en in die zin de eigen persoon te mobiliseren om waarde toe te 

voegen  aan  het  eigen  functioneren.  En  dit  betekent  ook  dat  –  voor  zover  de  synoptische 

machtsconfiguratie werkzaam is – elke ervaring en andere persoonlijke aspecten maar erkend 

worden  voor  zover  ze  herkenbaar  en  openbaar  zijn,  gedeeld  worden  door  de 

onderwijsgemeenschap, en dus een bron van feedback zijn. In wat volgt willen we aangeven 

dat  er  misschien  leerkracht-ervaringen  zijn  die  niet  zonder  meer  als  feedback-informatie 

ingezet kunnen worden.   

3.2. Klasse en de immunisering voor kwetsbaarheid

Een belangrijk gevolg van deze 'professionalisering van de persoon' van de leerkracht door 

Klasse,  is  dat  in  het  onderwijs  een  ruimte  geïnstalleerd  wordt  waarin  elke  ervaring 

instrumenteel  moet  zijn  voor  zelfkennis  en  het  uitbreiden  van  de  deskundigheid  van  de 

leerkracht.  Feedback-informatie en de macht van het voorbeeld bieden dus volgens ons op 

specifieke wijze zekerheid, verantwoording en bewijs van bekwaamheid aan de leerkrachten. 

Daardoor  werken  voorbeelden  van  goede  praktijk als  feedback-informatie  op  net  dezelfde 

wijze als standaards en (standaard)testen (zoals de peilingsproeven en paralleltoetsen): ook in 

de ervaringen en reflecties van anderen kunnen gronden en zekerheden gevonden worden om 
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te verantwoorden wat men doet, waarbij elke ervaring en elk aspect van de persoon(lijkheid) 

van  de  leerkracht  door  reflectie  voor  de  spiegel  'zichtbaar'  gemaakt  kan  worden  en  dus 

inzetbaar als feedback-informatie. 

Kelchtermans (2005, 2009) toont echter aan dat niet alle aspecten binnen de onderwijsrelatie 

gepland en voorzien kunnen worden, en dat dus niet alles wat in de onderwijspraktijk gebeurt 

instrumenteel kan zijn.  Dit  heeft  volgens hem te maken met de fundamentele conditie van 

kwetsbaarheid  waarin  de  leerkracht  zich  door  de  noodzakelijke  relatie  met  anderen  in  het 

onderwijs  bevindt.  Deze  conditie  van  kwetsbaarheid  is  volgens  Kelchtermans  (2009)  een 

structurele eigenschap van het leraarsberoep. Leerkracht-zijn impliceert immers niet alleen dat 

men  voortdurend  in  relatie  staat  tot  anderen,  maar  ook  dat  die  relatie  er  een  is  van 

verantwoordelijkheid en zorg. Leerkrachten kunnen niet anders dan in hun praktijk dagelijks 

tientallen beslissingen nemen. Die beslissingen zijn onvermijdelijk waardegebonden en hebben 

gevolgen  voor  die  anderen  voor  wie  men  zorg  draagt  en  verantwoordelijk  is.  Maar  als 

leerkracht kan men zich daarbij niet beroepen op een onbetwistbare waarheids- of kennisbasis 

om die oordelen op te baseren. Die kwetsbaarheid hangt dan ook samen met de sterk morele en 

emotionele  betrokkenheid  van  veel  leerkrachten  op  hun  werk.  Hun  persoonlijke  waarden, 

normen,  overtuigingen  –wat  Kelchtermans  (1994)  aanduidt  als  het  persoonlijk 

interpretatiekader- en daarmee de eigen persoon zijn altijd mee in het geding. Deze idee van 

kwetsbaarheid duidt dan op een zekere passiviteit in het leerkracht zijn, die te maken heeft met 

het feit dat men aan anderen is blootgesteld: “the fact that teaching – because of its relational 

and ethical nature – is also and importantly characterised by  passivity, by being exposed to 

others and thus being vulnerable” (Kelchtermans, 2009, p.265). Door voortdurend zekerheid en 

gronden te zoeken voor wat men doet als leerkracht, en te proberen alles deskundig te plannen 

en te voorzien, wordt deze conditie van kwetsbaarheid genegeerd. Dit heeft echter voor gevolg 

dat de pedagogische relatie verarmd wordt, omdat 'het gebeuren' wat in onderwijsrelaties een 

bijzondere  plaats  heeft,  op  deze  manier  onmogelijk  wordt  gemaakt.  “The  passivity  that 

characterises the educational relationship is thus also a positive reality. Since not everything 

can be planned for, authentic interaction between people can take place and that interaction can 

have  deeply  meaningful  educational  value  just  because  it  'happened',  it  'took  place'” 

(Kelchtermans,  2005, p.267).  Als men deze onvoorspelbare,  pedagogische dimensie van de 

onderwijsrelatie wil koesteren, dan moet men als leerkracht deze conditie van kwetsbaarheid 

erkennen, proberen uit te houden maar vooral ook te omarmen, vermits er door het erkennen 

van  deze  kwetsbaarheid mogelijkheden ontstaan voor  niet  geplande  ervaringen die  kunnen 

plaatsvinden. Deze ervaringen kunnen dan gezien worden als 'e-ducatieve ervaringen', die de 

eigen individualiteit en subjectiviteit op het spel zetten, en die niet in eerste instantie feedback-

informatie of professionalisering van de persoon opleveren. E-ducatieve ervaringen zijn dan 
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die ervaringen die iemand net raken in zijn kwetsbaarheid, die 'gebeuren', en daardoor iemand 

wegleiden (van het Latijnse e-ducere) van zichzelf, in plaats van naar zichzelf. “Het gaat er niet 

om dat iemand door e-ducatieve praktijken een ervaring rijker is, en dat men bij zichzelf of bij 

hetzelfde terugkeert. Er staat in de sterke betekenis van het woord iets op het spel” (Simons, 

2003, p.375). Of nog anders gezegd, door deze ervaringen wordt men iemand anders: “une 

experience est quelque chose dont on sort soi-meme transformé” (Foucault, 1980, p.41). Het is 

in deze ervaringen dat de intermenselijke conditie van het leraarsberoep zich toont en dat de 

leerkracht als een kwetsbare figuur verschijnt.

Met  Kelchtermans  en  de  idee  van  kwetsbaarheid  kunnen  we  ons  afvragen  of  door  de 

positionering van de leerkracht door Klasse, namelijk als een actieve expert-van-zichzelf, niet 

juist deze dimensie van de pedagogische relatie in de schaduw verdwijnt. Voor zover volgens 

Klasse alle ervaringen zouden moeten bijdragen aan de professionalisering van de persoon van 

de leerkracht, en dus zouden moeten gezien worden als een spiegel die feedback-informatie 

oplevert, wordt de leerkracht niet gepositioneerd als kwetsbaar en zoekend maar als expert-

van-zichzelf. Voor zover de macht van het voorbeeld werkzaam is in het onderwijs, lijkt de 

leerkracht dan gevraagd te worden zich te immuniseren voor de conditie van kwetsbaarheid en 

de passiviteit van het 'gebeuren' in de pedagogische relatie uit te sluiten. Daarbij kunnen we 

ons ook de vraag stellen of deze professionalisering van de persoon niet ook consequenties 

heeft voor de publieke rol van de leerkracht in het onderwijs. Wanneer ervaringen als feedback-

informatie  tot  betere  zelfkennis  moeten  leiden  en  dus  ook  de  leerkracht  terugleiden  naar 

zichzelf, dan kunnen we dat zien als een een privatisering van deze ervaringen. Ook al wordt 

van de leerkracht verwacht dat hij deze ervaringen permanent openbaar maakt zodat ze kunnen 

meedraaien in de circulatie van feedback-informatie, dit betekent dus volgens ons niet dat het 

ook om publieke ervaringen gaat. Dit zou dan wel kunnen gelden voor e-ducatieve ervaringen 

die de leerkracht in zijn kwetsbaarheid raken en blootstellen, en die een publieke ruimte in het 

onderwijs  installeren waardoor er  'iets  kan gebeuren'  dat  niet  voorzien of gepland was (cf. 

Kelchtermans,  2009).  Of nog,  de idee  van kwetsbaarheid en e-ducatieve ervaringen maakt 

duidelijk dat er nog andere manieren zijn om over het onderwijs na te denken, los van feedback 

informatie  en het  realiseren van toegevoegde waarde,  wat  ook voor Klasse openingen zou 

kunnen scheppen om de leerkracht als een publieke, kwetsbare figuur te laten verschijnen.
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4. Uitleiding: het tijdschrift Klasse als een publieke zaak van het 
onderwijs

In het voorgaande hebben we vanuit  twee verschillende perspectieven de relatie tussen het 

tijdschrift  Klasse  en  het  publieke  verkend.  We  toonden  aan  dat  de  nadruk  op  'matters  of 

experience' in het informatiedispositief zorgt dat er geen zaken publiek, hoogstens openbaar, 

gemaakt worden en dat er in die zin een depolitisering in het Vlaamse onderwijs plaatsvindt. 

De gedeelde wereld (en ruimte van overeenstemming) die 'matters of experience' en 'matters of 

feedback'  veronderstellen,  staat  in  spanning  tot  een  democratische  politiek  waarbij 

'woordvoerders' in hun fundamentele verscheidenheid samenkomen rond 'matters of concern'. 

Ook wat betreft de positionering van de leerkracht als een actieve expert-van-zichzelf, die in 

het presenteren van en leren uit voorbeelden van goede praktijk zichzelf moet bekijken als 

iemand die een permanente nood heeft aan de professionalisering van zijn persoon, lijkt het 

niet te gaan om het publiek maken maar om het privatiseren (en openbaren) van ervaringen. 

Voor zover ervaringen moeten bijdragen aan het realiseren van toegevoegde waarde en aan de 

'verrijking' van de persoon van de leerkracht, lijkt de dimensie van kwetsbaarheid die inherent 

is aan het leraarsberoep te worden ontkend en blijft er weinig ruimte over voor het omarmen 

van het passieve 'gebeuren' in het onderwijs. 

Aan  de  hand  van  deze  bedenkingen  bij  de  depolitisering  en  privatisering  van  de 

onderwijsruimte en de privatisering van de ervaringen van de leerkracht, hebben we hopelijk 

een eerste aanzet gegeven tot het in het daglicht plaatsen van de schaduwzijde van de macht 

van het voorbeeld en de werking van feedback informatie in het Vlaamse onderwijs. Door deze 

(neven)effecten zichtbaar te maken, kan de vraag gesteld worden of we ons wel zo, aan de 

hand van feedback-informatie in de vorm van ervaringen en voorbeelden van goede praktijk, 

willen laten besturen. Maar deze vraag moeten we misschien eerst en vooral zien en blijven 

zien  als  een  ‘publieke  vraag’,  en  hopelijk  levert  dit  onderzoek  een  bijdrage  om  van  het 

tijdschrift Klasse een publieke zaak – een 'matter of concern' – in het Vlaamse onderwijs te 

maken. Dit zou betekenen dat dit onderzoek niet als feedback-informatie voor het tijdschrift 

Klasse of het onderwijs begrepen wordt, maar wel als een bepaalde uiting van betrokkenheid 

bij 'de zaak Klasse'. En dit zou ook betekenen dat ik niet als enige woordvoerder het tijdschrift 

Klasse representeer, maar dat er diverse woordvoerders die zich bij deze zaak betrokken voelen 

(maar  ook  degenen  die  zich  net  niet  aangesproken  voelen)  zich  in  hun  verscheidenheid 

verzamelen om deze kwestie te bestuderen vanuit ieders gehechtheden. Dit is dan ook mijn 

voornaamste suggestie voor verder onderzoek van Klasse.
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Bijlage 1: Analytisch kader voor tekstanalyse

1a) Representatie: wat?

Overheidsbeleid Beleidsvisie (algemeen)
Beleidsvoorstellen

Door beleid
Voor beleid (door externen) Decreten, wetten, … ea beleidsmaatregelen

Beleidsuitvoering
Onderwijspraktijk Leerkrachtenpraktijk * Pedagogisch/opvoedkundig handelen 

(maatschappelijk, welzijn, psycho-sociaal, …)
* Didactisch handelen (werkvormen, differentiatie, evaluatie)
* Organisatorisch handelen (klasmanagement)
* Curriculum/vakinhoudelijk
* Professionele ontwikkeling (reflectie, nascholing, 

ervaringen en opvattingen = cognitief)
* Professioneel welbevinden/welzijn (= affectief)

Schoolorganisatie en * Opvattingen over opdracht van de school/onderwijs
–beleid * Schoolcultuur (opvoedingsvisie, …)

* Personeelsbeleid (aanwerving, welzijn, …)
* Leerlingenbeleid en -begeleiding
* Financieel beleid en administratie
* Infrastructuur
* (Vak)inhoudelijk beleid (bv. projecten, extra-muros, …)

Relatie school * Ouders
– externen * Buurtbewoners, organisaties, verenigingen, groepen, projecten

* Bedrijfswereld
* Maatschappij (algemeen)

Professionaliseringsaanbod Bijscholingscursussen (op hoogte blijven over vakgebied)
Nascholingscursussen (persoonlijke interesse)
Literatuur 
Ondersteunende materialen
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Ondersteunende diensten/organisaties
‘Entertainment’ Kruiswoordraadsels, wedstrijden, …
Klasse zelf Promotie

(Populariteits)resultaten

1b) Representatie: hoe?

• Beleidsverheldering, -legitimatie en/of –kritiek
• Praktijkverheldering, -legitimatie en/of –kritiek
• Externe praktijken aanbevelen/transformeren voor het onderwijs (bv. uit bedrijfsleven)
• Maatschappijkritiek
• Onderzoekspopularisering
• Professionaliserende informatieverstrekking (nascholingsaanbod, nieuws)
• Promotie van zichzelf

1c) Representatie: wie?

• Politicus (minister, kabinet, volksvertegenwoordiger, …)
• Ambtenaar (secretaris/directeur-generaal, stafleden, administratie, inspectie, verificateurs, …)
• Onderzoeker (professor, wetenschappelijk medewerker, thesisstudent, …)
• Ervaringsdeskundige onderwijspraktijk (leerkrachten, directie, middenkader, …) 
• Leerlingen 
• Ouders
• Externe onderwijsondersteuning (pedagoog, psycholoog, koepels, uitgevers, nascholing, …)
• Andere externen (bedrijfsleven, media, buurtbewoners, gezondheidszorg, Bekende Vlamingen, …)
• Enkel Klasse als redactie
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2) Acties

Tekstvormen: 
• Samenvatting
• Interview (= antwoord op vraag)
• Vraag-en-antwoord (anoniem/algemeen)
• Discussie (tussen verschillende personen)
• Citaten aanhalen (tussen aanhalingstekens, zonder interviewvraag)
• Lezersbrief (ondertekend)
• Vragenlijst
• Praktische tips (opsomming) 
• Test, poll, stellingen
• Grafiek, organigram, diagram, tabel, schema
• Ervaringsverhaal

Teksthandelingen: 
• informeren (= neutraal, ‘weetje’)
• sensibiliseren (= affectief/ethisch)
• opiniëren (= cognitief, visies/stellingen, niet verdedigen)
• overtuigen (= verdedigen/bekritiseren)
• activeren (= aanzetten tot handelen)
• aanbevelen/promoten (= gericht op klant/consument/keuze die gemaakt moet worden)
• entertainen (amusement)

3) Discursieve identiteiten

Van… 
• Onderwijsoverheid (minister, kabinet, volksvertegenwoordiger, ambtenaar, inspectie)
• Onderwijspraktijk (leerkrachten, directie, middenkader, …) 
• Leerlingen 
• Ouders
• Externe deskundigen (onderzoeker, pedagoog, psycholoog, koepels, uitgevers, nascholing, 

bedrijfsleven, gezondheidszorg, Bekende Vlamingen, …)
• Klasse
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Bijllage 2: Voorbeeld van een tekstanalyse van een nummer van Klasse

Klasse 126, juni 2002

Editoriaal en inhoudstafel p.3

* editoriaal:

Representatie:
• Representatie wat? schoolorganisatie- en beleid (opvattingen opdracht onderwijs)
• Representatie hoe? Praktijkkritiek en -legitimatie
• Representatie wie? Klasse 
• Strategische concepten: 'kerntaak van een school', 'leren leren en leren leven', 'vernieuwd respect'

Acties:
• Tekstvormen: doorlopende tekst (typisch journalistiek 'editoriaal')
• teksthandelingen: sensibiliseren, overtuigen, activeren

Discursieve identiteiten: 
• school/leerkracht = “geen stalmeesters, obers of lotenverkopers. Al kunnen ze ook dat voortreffelijk 

(en gratis)”
• “bezoekers, ouders en potentiele leerlingen”

• “leerlingen worden opgevoerd in verplichte nummertjes of komen niet meedoen”
• Klasse: identificatie met onderwijspraktijk (“we hebben weer wat afgezeuld... we verbouwen 

klaslokalen... we zweten ons uit de naad...”) en complimenten ('veel scholen proberen dat ook te 
doen: realistisch, boeiend, creatief'), maar ook kritisch “toch is het misschien zinnig om ...”

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: curriculum & organisatie, professionaliteit & professionalisering
• genres: zelfevaluatie
• profielen: leerkracht (kerntaak), leerling en ouder (window-dressing – consument), Klasse (zalven en 

slaan)

* Inhoudstafel:

Representaties: afhankelijk van artikel

Acties: 
• Teksthandelingen: erg prikkelend en activerend taalgebruik om verder te lezen ('de les van Erfurt', 

'inspectie doorgelicht', 'uw keuken ruikt naar tandoori...', 'uw mening: dertig vragen peilen naar uw 
mening over opvoeden en onderwijs. Wat eraan vastzit?')

Discursieve identiteiten:
• leerlingen: 'ze kijken in hun eigen boezem en die van hun school en vooral: ze liegen niet'

Vizier p.4-9 'Een op zes zonder diploma'

Representatie
• Representatie wat? Schoolorganisatie en -beleid (leerlingenbeleid en -begeleiding), 

beleidsmaatregelen
• Representatie hoe? Onderzoekspopularisering (rapport vertalen, zeer cijfermatig spreken, tabellen 

interpreteren, praktische consequenties beklemtonen), praktijklegitimatie en -kritiek (positieve en 
negatieve praktijken mbt studie-orientering), beleidslegitimatie ('Europese commissie... richtlijnen... 
binnen vijf jaar moet elke lidstaat...', 'met het gelijkekansenbeleid geven we alle scholen in 
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Vlaanderen de kans om …', 'ik denk dat de kritiek op dit beleid in feite voor andere maatregelen 
bedoeld is', 'met die criteria zitten we nu al bij de Europese kopgroep')

• Representatie wie? Grootste deel Klasse (samenvatting onderzoeksrapport), reactie 
kabinetsmedewerker Jo de Ro

• Strategische concepten: 'dat bewijzen de cijfers', 'de evolutie is duidelijk', 'investeringen in onderwijs 
minder renderen', 'barrieres ontstaan voor levenslang leren', 'verlenging van de leerplicht niet 
rendabel op korte termijn', 'ondersteuning op maat', 'risicoleerlingen', 'Europese kopgroep', 
'leerlingen zich goed voelen op school'

Acties:
• Tekstvormen: doorlopende tekst (cijfers/percentages!), samenvatting onderzoeksrapport, interview, 

tabellen
• Teksthandelingen: informeren, opinieren, overtuigen, activeren (tot reflectie en actie: 'vraagt u zich 

mee af waarom?')

Discursieve identiteiten:
• leerkracht/school: “eind juni nemen leerkrachten belangrijke beslissingen”, “adviseren WE Stef om 

…” (collectieve beslissing), “veel van deze veranderingen zijn het resultaat van weloverwogen 
beslissingen op klassenraad of multi-disciplinair overleg. Toch loopt het jaarlijks voor duizenden 
leerlingen grondig fout”

• leerlingen: 'de leerlingen zelf kunnen er vaak minder aan doen dan u denkt'
• (universitaire) onderzoekers: bewijzen, voorspellen, 'dit zijn de parameters' vs 'voor die plotse knik 

in de statistieken geen verklaring', 'de onderzoekers doen suggesties aan overheid en CLB', 'aan alle 
scholen geven de onderzoekers het volgende mee', 'bestaat er in Vlaanderen geen actieplan'

• overheid: 'het gelijkekansenbeleid is een belangrijke realisatie daarvan', 'er lopen ook 
proefprojecten', 'de overheid wil uiteindelijk een mentaliteitsverandering op gang brengen bij 
kinderen en ouders', 'kabinetsmedewerker Jo de Ro countert de kritiek', 'scholen weten nog altijd het 
best hoe ze met de ouders van hun leerlingen moeten communiceren'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: informatief-statistisch, beleidspolitiek
• genres: wetenschappelijk-populariserend, zelfevaluatie, beleidslegitimatie en -kritiek
• profielen: overheid (actief aan praktijkproblemen werken, externe adviezen ter harte nemen), 

onderzoekers (zeker weten vs twijfel, beleids- en praktijkadvies), leerkracht/school (grote 
verantwoordelijkheid tov leerlingen)

Journaal p.10-14

Representatie:
• Representatie wat? Beleidsvoorstellen, beleidsmaatregelen, beleidsuitvoering, leerkrachtenpraktijk 

(professioneel welbevinden, pedagogisch handelen, curriculum, didactisch handelen), relatie school-
externen (ouders, maatschappij, bedrijven)

• Representatie hoe? Beleidsverheldering, -legitimatie en -kritiek, praktijkverheldering, externe 
praktijken aanbevelen voor onderwijs, professionaliserende informatieverstrekking

• Representatie wie? Meeste Klasse, leraar Marc Van Roosbroeck (weggepest), leraar Jacqueline Van 
der Mueren, Peter Coenen (directeur Vlaamse Jonge Ondernemingen), studiebureau Andersen?

• Strategische concepten: 'ongekleurde informatie', 'netoverschrijdende samenwerking', 'ik pas alle 
grafische technieken aan hun niveau aan', 'urenkloppers', 'leeractiviteiten', 'creatieve happening', 
'multidisciplinair overleg', 'ongekwalificeerd uitstroom', 'optimale afstemming... overleg- en 
communicatiemechanismen', 'zoals in het echte bedrijfsleven, maar dan op jongerenschaal', 
'geintegreerd onderwijs', 'ondernemerszin', 'peilingstoets', 'of de eindtermen 'werken'', 
'gestandaardiseerde proeven', 'onderwijsoutput', 'kwaliteit onderling vergelijken', 'risicoscholen', 
'risico-analyse', 'erkenningsvoorwaarden', 'positief pluralistische basis', 'budgettaire fulltime-
equivalenten', 'bijzonder aandachtspunt', 'topprioriteit voor het beleid'  
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Acties:
• Tekstvormen: doorlopende tekst (korte berichten), citaten aanhalen, interview, tabel
• Teksthandelingen: informeren, overtuigen, sensibiliseren, aanbevelen/promoten, opinieren

Discursieve identiteiten:
• leerkracht: 'we willen voorkomen dat een vierde leerkracht zelfmoord pleegt omdat hij slachtoffer is 

van voortdurende pesterijen door collega's, directeur of inspecteur', 'werken met deze leerlingen ligt 
me', 'wie hier werkt, verdient zonder twijfel zijn vakantie', 'ik moet gewoon vanalles buiten de 
gewone routine ondernemen', 'het is een kleine school en we werken sterk in team'

• overheid: 'dat is bedroevend', 'een nieuwe omzendbrief maakt de wetgeving rond leerplicht 
duidelijk', 'daarom doet minister Vanderpoorten een beroep op al het onderwijspersoneel om...', 'de 
onderwijsoverheid wil te weten komen of de eindtermen 'werken'', 'welke bijsturingen zijn nodig om 
het systeem te verbeteren?', 'zulke evaluaties in het voordeel van de scholen kunnen zijn', 'de 
overheid hertekent dan het hoger onderwijs in Vlaanderen naar een algemeen Europees model'

• belangenverenigingen: weerwoord 'gemeentescholen zijn zichzelf, met een lokaal geformuleerd open 
pedagogisch project en hebben geen 'verkapt' onderwijsaanbod', 'het OVSG is het hiermee niet eens', 
'in samenwerking met de schoolnetten'

• Klasse (schooldirect): 'schooldirect houdt de lijn open, behalve als de directeurs met vakantie zijn'
• ouders: 'tot nu toe konden ouders hun keuze alleen bij het begin van elk schooljaar veranderen', 

'ouders klagen soms dat de informatie over bijvoorbeeld studiekeuze... gekleurd is', 'gesponsord door 
de oma van een oud-leerling', 'toonmoment waarop we de ouders uitnodigen', 'er ontbreken 
aangepaste rapporten voor de verschillende doelgroepen zoals ouders, schoolbesturen maar ook 
leerlingen', 'ouders zoeken hiermee hulp bij hun beslissing over de schoolkeuze'

• leerlingen: 'criminaliteit in en rond scholen aanpakken', 'ze kunnen veel meer dan je denkt en dan ze 
zelf denken'

• extern studiebureau: 'adviseert', 'er is een positieve evolutie', 'stelt voor...'
• 'de prive-organisatie … werkt in opdracht van de Vlaamse regering'
• CLB's: 'zij hebben vaak ofwel niet de expertise ofwel niet de tijd om deze meisjes te volgen'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: curriculum & organisatie, professionaliteit & professionalizering, beleidsjuridisch, 

kwaliteitszorg, onderwijsportretterend, beleidspolitiek, informatief-statistisch
• genres: beleidsvertalend, beleidlegitimatie en -kritiek, maatschappelijk-sensibiliserend, 

wetenschappelijk-populariserend, promotioneel-activerend, zelfevaluatie
• profielen: overheid (betrokken welbevinden leerkrachten, regelgeving en maatregelen, interne 

kwaliteitszorg, output scholen meten), leerkracht (mobbing = slecht karakter, inzet en engagement, 
collegialiteit), belangenverenigingen (verdedigen aanbod, samenwerking externen), ouders 
(consumenten/klanten, informatierecht, betrokkenheid bij school), deskundigen (beleidsadvies, 
gebrek aan expertise), leerlingen (spreken over)

Idee p.15-33

Representatie: allerlei afhankelijk van soort vorming
• strategische concepten: 'ondernemingszin', 'competenties', 'goede voorbeelden tot inspiratie', 

'vakoverschrijdend', 'verantwoordelijkheid nemen', 'ieder met zijn eigen talenten', 'onderwijsproject 
en pedagogische doelstellingen', 'kant en klare map', 'deskundigheid bij het begeleiden van kinderen 
met bijzondere hulpvragen verhogen'

Acties:
• Tekstvormen: doorlopende tekst (kort, promotioneel + informatief)
• Teksthandelingen: promoten/aanbevelen, activeren ('hoe schrijf ik in?', 'ook de weg naar de 

tentoonstelling loont de moeite', 'bijzonder voordelige voorwaarden', 'wedden dat niemand ze 
allemaal kan oplossen?')

Discursieve identiteiten:
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• leerkracht: 'dit wordt een vip-dag in de Culturele hoofdstad van Europa en u bent de speciale gast', 
'collega … heeft met 'de muziekles' een interactieve toets ontwikkeld...', 'leraar-ondernemer …'

• overheid: 'ondernemingszin stimuleren bij jongeren is dan een van de beleidsdoelstellingen van de 
Vlaamse Regering'

• leerling: 'de yeti-lezers stuurden hun verlanglijstje in en bepalen zo mee wie er dit jaar op het 
podium staat'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: allerlei (vooral curriculum & organisatie, leerpsychologisch, professionaliteit & 

professionalisering, kwaliteitszorg)
• genres: promotioneel-activerend
• profielen: leerkracht (vip, professionalisering, specifieke deskundigheid delen), overheid 

(curriculum), leerling (inspraak)

De test p.35

Representatie:
• representatie wat? Leerkrachtenpraktijk (persoonlijk leven/identiteit!, professionele ontwikkeling), 

relatie school/leerkracht-maatschappij
• Representatie hoe? praktijkverheldering
• Representatie wie? Klasse
• Strategische concepten: 'globetrotter', 'maatschappelijk engagement/actief', 'bewust consumeert', 

'euroburger'
•

Acties:
• Tekstvormen: test
• Teksthandelingen: sensibiliseren, overtuigen, activeren, entertainen

Discursieve identiteiten:
• leerkracht: 'u consumeert bewust en kijkt verder dan uw neus lang is', 'voeg daarbij uw 

maatschappelijk engagement en u bent een wereldburger pur sang', 'euroburger, dat klinkt wel', 'u 
houdt van zekerheden...daar is niets verkeerd mee, maar misschien mist u toch wat', 'als de wereld u 
enkel kan bereiken via de media, dreigt uw blik op bonte culturen en kleurrijke medemensen even 
beperkt te blijven als die van de hamburger om de hoek'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: professionaliteit & professionalisering
• genres: zelfevaluatie, maatschappelijk-sensibiliserend
• profielen: leerkracht (ideale leerkracht = geengageerde wereldburger), Klasse (beeld van ideale 

leerkracht, aanzetten tot zelfreflectie)

Mensen met Klasse p.36-37

Representatie:
• representatie wat? Leerkrachtenpraktijk (professionele ontwikkeling, didactisch handelen, 

professioneel welbevinden), relatie school-maatschappij, relatie school-ouders, Klasse zelf 
(promotie)

• Representatie hoe? Professionaliserende informatieverstrekking, promotie van zichzelf
• Representatie wie? Klasse, “een enthousiaste leerkracht Nederlands”, meester Wim van den Eynde, 

zij-instromer leerkracht Christel Daemers, manager van jeugdherberg Bruegel in Brussel Ruud, 
ouders die Klasse voor Ouders schreven

• Strategische concepten: 'vakoverschrijdend aanbod', 'gefundeerde mening kinderen', 'met mensen 
werken', 'stimuleren', 'positief benaderen', 'bij te blijven', 'het voorbeeld geven', 'ongelooflijk succes', 
'speciale acties uitwerken', 'ouders erbij betrekken', 'participatie', 'preventie van probleemgedrag', 
'actief burgerschap', 'absolute topper', 'examples of good practice'
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Acties:
• Tekstvormen: doorlopende tekst, citaten aanhalen, ervaringsverhaal, teasers ('win! Gratis naar 

couleur cafe, werchter of pukkelpop' 
• Teksthandelingen: aanbevelen/promoten, overtuigen, activeren, entertainen

Discursieve identiteiten:
• leerkracht: 'ik neem geregeld deel aan acties van Klasse … vraag ik dan of ze een vakoverschrijdend 

aanbod hebben, dan weet ik zeker dat ik genoeg collega's kan overhalen om er een uitstap voor de 
leerlingen van te maken', 'yeti lezen heeft zo zijn gevolgen, ook voor leerkrachten', 'de dankbaarheid 
die je dan van die kinderen krijgt kan niet tippen aan een of andere premie die je van welke baas dan 
ook krijgt', 'leerkrachten zouden moeten gesubsidieerd worden als ze de moeite doen om bij te 
blijven met de muziekcultuur van hun leerlingen', 'kunnen leraars het voorbeeld geven …', 'onder 
stimulans van leerkrachten en ouders', 'de leerkrachten maken enthousiast gebruik van de 
bijgeleverde pedagogische tips'

• ouder: 'drie moeders en drie vaders hielpen de redactie', 'hun vaders waren nochtans thuis', 'ouders 
erbij betrekken, de groepsgeest versterken'

• leerling: 'zelden vraagt men kinderen echt hun mening', 'ik was verbaasd over de keuzes en de 
gefundeerde mening', 'wat de leerlingen ervan vinden?', 'vaak hebben die kinderen het al erg 
moeilijk', 'deze keer ligt de beslissing bij henzelf: ja we zetten hem op', 'hoe spreek je kinderen 
daarover aan? Door henzelf zo dicht mogelijk bij het project te betrekken', 'trekt de wereld voor 
jongeren open', 'de vaste rubrieken met participatietips, portretten van jongeren en examples of good 
practice'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: professionaliteit & professionalisering, curriculum-organisatie, onderwijsportretterend
• genres: promotioneel-activerend, infotainment
• profielen: Klasse (succesvolle en boeiende acties en initiatieven, weten wat jongeren echt 

willen/nodig hebben), leerkracht (professionalisering, collegialiteit, waardering, goed voorbeeld), 
ouder (betrokkenheid bij school/onderwijs vs stereotypen), leerling (participatie en betrokkenheid, 
gefundeerde mening, professionalisering! Door goede praktijkvoorbeelden)

Geweld: bibbergeld voor leraars? p.38-39

Representatie:
• representatie wat? Leerkrachtenpraktijk (pedagogisch handelen, organisatorisch handelen, 

professioneel welbevinden), schoolorganisatie en -beleid (opvattingen over opdracht van de 
school/onderwijs, leerlingenbeleid en -begeleiding), relatie school-maatschappij

• Representatie hoe? Praktijkverheldering, -legitimatie en -kritiek, maatschappijkritiek, 
professionaliserende informatieverstrekking

• Representatie wie? (anonieme) directeurs, (anonieme) leraars, (anonieme) studiemeester-opvoeder, 
Daniel Goldman, Erich Fromm (psychologisch auteurs?), 'een Duitse medeleerlinge', 'zaakvoerder 
van wapenhandel Pierre in Beveren', jojo-startbaner Maya De Backer, coordinator Ward Dejaegher, 
directeur van Centra voor Deeltijds Onderwijs Borgerhout en Merksem Luc Lamote

• Strategische concepten: 'bibbergeld', 'potentiele daders', 'heel moeilijke leerling', 'ziekelijke 
destructiviteit', 'alarmsignalen', 'economische krachten', 'emotionele vaardigheden', 'emotionele 
ongeletterdheid', 'emoties leren reguleren en productief aanwenden', 'bemiddelaars', 'formuleert de 
school de behoefte', 'communicatiestoornis', 'zwakke assertiviteit'

Acties:
• Tekstvormen: doorlopende tekst, citaten aanhalen, ervaringsverhaal
• Teksthandelingen: sensibiliseren, opinieren, overtuigen, aanbevelen/promoten

Discursieve identiteiten:
• leraar: 'het kan ons blijkbaar meer schelen hoe goed schoolkinderen kunnen lezen en schrijven dan 

of ze volgende week nog in leven zijn', 'deze beangstigende taak vereist dat leerkrachten hun 
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traditionele missie overstijgen', 'vragen leraars weldra bibbergeld?', 'nochtans bekommeren zij zich 
om de leerlingen en helpen als er problemen zijn', 'ik heb begrip voor de situatie maar vind de straf 
niet geschikt', 'scholen blijven over als de enige plaats waar de gemeenschap terecht kan om tekorten 
van kinderen op emotioneel en sociaal gebied te corrigeren'

• ouders: 'zijn vader is heel streng en slaat erop los', 'verwaarlozing afgewisseld met harde en grillige 
straffen', 'tot deze waanzin waren wij een doodnormale familie', 'treedt erosie op van al die kleine 
maar nuttige uitwisselingen tussen ouder en kind die de bouwstenen vormen van emotionele 
vaardigheden'

• overheid: 'wetsontwerp van federaal minister van Justitie Marc Verwilghen... dat lost geweld niet op', 
'project van het departement Onderwijs schakelt jongeren als bemiddelaars in...'

• leerling: 'elke directeur kan meteen een leerling aanwijzen die ertoe in staat is', 'er zijn altijd 
leerlingen die grote frustraties oplopen', 'eigenlijk valt het best mee met het antisociaal gedrag van 
leerlingen', 'een als probleemgeval gedoodverfde leerling'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: professionaliteit & professionalisering, curriculum & organisatie
• genres: zelfevaluatie, maatschappelijk-sensibiliserend
• profielen: leerkracht (grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, hulpvaardig voor leerlingen 

versus onvoldoende focus op welbevinden leerlingen), ouders (tekortschieten in opvoeding), 
overheid (inspelen op problemen in praktijk en maatschappij), leerling (spreken over en analyse van 
versus zelf aan het woord, externe invloeden oorzaak voor gedragsstoornissen)

Barometer: rapport voor de school p.40-41

Representatie:
• representatie wat? Leerkrachtenpraktijk (pedagogisch handelen, didactisch, organisatorisch 

handelen, curriculum), Klasse zelf (promotie)
• Representatie hoe? Praktijklegitimatie en -kritiek
• Representatie wie? Klasse, verschillende leerlingen (Lauren, Julie, Maaike, Jonas, Anoek, Brecht, 

Ruben, Robin, Jens, Astrid, Tessa)
• Strategische concepten: 'gelijke kansen', 'gezondheid', 'milieu', 'inspraak', 'de meting gebeurt 

permanent online', 'omgaan met informatiebronnen', 'wat je moet verbeteren in je leven', 'meteen de 
gemiddelden van de andere kinderen ziet', 'barometer en een spiegelend instrument voor 
(zelf)evaluatie van leerling, school en samenleving'

Acties:
• Tekstvormen: tabellen (cijfers), doorlopende tekst, citaten aanhalen
• Teksthandelingen: informeren, overtuigen, activeren 

Discursieve identiteiten:
• leerlingen: 'vinden de leerlingen dat ze zichzelf meer inzetten dan hun school', 'inspraak: ze willen 

wel en kunnen het ook maar krijgen er veel te weinig kansen voor', 'zoals te verwachten zijn ze voor 
zichzelf milder dan voor de school. Op een uitzondering na', 'we zouden samen met de leerlingen 
meer kunnen doen om er een gezonde school van te maken', 'die zet aan tot zelfreflectie, verandering 
en betrokkenheid'

• leerkracht/school: 'de leraars geven zelf niet altijd het goede voorbeeld', 'het is wel tof dat de 
leerkrachten meedoen als we sporten', 'de school kan zelf moeilijk om met kritiek'

• (onderwijs)deskundigen: 'tien parameters. Die werden samengesteld door een breed netwerk van 
specialisten en ervaringsdeskundigen', 'een netwerk van tientallen organisaties draagt dit 
meetinstrument'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: professionaliteit & professionalisering, curriculum & organisatie, leerpsychologisch
• genres: zelfevaluatie
• profielen: leerlingen (verantwoordelijkheid opnemen, gewaardeerde mening/evaluatie, 
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professionalisering! Door zelfreflectie/test), leraar (waardering van leerlingen vs wat nog verbeterd 
kan worden), (onderwijs)deskundigen (testontwikkeling/ondersteuning voor praktijk)

Collega's: leraar op ijs p.42-43

Representatie:
• representatie wat? Leerkrachtenpraktijk (pedagogisch, didactisch, organisatorisch handelen, 

curriculum, professionele ontwikkeling, professioneel welbevinden)
• Representatie hoe? Praktijkverheldering, -legitimatie en -kritiek, maatschappijkritiek
• Representatie wie? Lerares Rosa Marta Guonadottir
• Strategische concepten: 'veel variatie in mijn lessen', 'steeds meer met de computer werken', 

'wisselen we informatie en ervaringen uit', 'concept op maat van jongeren', 'European awareness', 
'waarderen ons beroep niet meer zoals vroeger', 'discipline', 'normen en waarden', 'beperkte 
autonomie'

Acties:
• Tekstvormen: interview
• Teksthandelingen: informeren, opinieren

Discursieve identiteiten:
• leerkracht: 'elke morgen fris voor de klas', 'zo'n durver', 'de werksfeer onder de collega's is vrij 

ontspannen', 'we doen ons best', 'geven we andere scholen advies', 'taken van leraar steeds zwaarder 
worden', 'het is een uitdagende, meestal heel leuke job', 'leerkrachten hebben beperkte inspraak', 
'Vlaamse leraars vinden inspraak over het onderwijs en al wat daarmee te maken heeft belangrijk'

• leerling: 'de scholieren participeren via een leerlingenraad', 'de leerlingen zijn er enthousiast over'
• ouders: 'in onze ouderraad mogen we gerust wat nieuw leven blazen', 'hun initiatief is momenteel 

maar koeltjes'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: onderwijsportretterend, professionaliteit & professionalisering, curriculum & organisatie, 

leerpsychologisch
• genres: zelfevaluatie
• profielen: leerkracht (engagement en inzet, collegialiteit, deskundigheid, gebrek aan waardering van 

maatschappij), ouders (mindere inzet voor school), leerlingen (participatie, waardering voor 
leerkracht)

Signaal p.44-45

Representatie:
• representatie wat? Professionaliseringsaanbod (literatuur, ondersteunende materialen), 

leerkrachtenpraktijk (pedagogisch handelen, professionele ontwikkeling, professioneel welbevinden, 
didactisch handelen), relatie school-ouders

• Representatie hoe? Professionaliserende informatieverstrekking, onderzoekspopularisering, 
praktijkverheldering en -legitimatie

• Representatie wie? Klasse, Tuur Buelens (basisschool Battel-Heffen), directeur Cathryn Mann 
(basisschool Enfield Londen)

• Strategische concepten: 'zich goed voelen', 'betrokkenheid', 'klasgemiddelden', 'procesgericht 
leerlingvolgsysteem', 'klasklimaat', 'support', 'leeromgeving', 'schoolprofiel', 'sterke zelfevaluatie', 
'sportief gedragen', 'gedragscode', 'contractwerk', 'behoefte aan interne zorgcoordinator'

Acties:
• Tekstvormen: doorlopende tekst (ook cijfers), samenvatting, citaten aanhalen, praktische tips 

(schematisch)
• Teksthandelingen: promoten/aanbevelen, overtuigen, activeren ('hoe zouden de cijfers er in uw 

school uitzien?')
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Discursieve identiteiten:
• onderzoekers: 'aan het Limburgs Universitair Centrum ging zopas een portaalsite open', 

'Onderzoekers van de KULeuven legden 900 leerlingen onder de scanner... het resultaat is een 
draaiboek... dat kan u ook zelf gebruiken', 'een specifieke vragenlijst ontwikkeld', 'hier bevelen de 
onderzoekers aan om een externe expert aan te trekken', 'slaagden de onderzoekers er niet in een 
werkbare procedure te onwikkelen'

• leerkracht: 'ik wil mijn leerlingen graag examentips geven... waar vind ik die?', 'taalfouten knagen 
aan de goede indruk van je leerkracht', 'maandelijks overleggen juf Marleen... Gon-juf An en ikzelf 
met Kari's moeder', 'het is de aanpak van de leerkracht die daarbij het meest doorweegt'

• ouders: 'vindt u dat sommige ouders zich niet altijd even sportief gedragen als zij hun kind 
aanmoedigen tijdens het schoolvoetbal?', 'af en toe moeten we nog wel eens een ouder op de 
afspraak wijzen'

• leerling: 'dan moeten de kinderen zelf aan het woord komen'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: info-statistisch, professionaliteit & professionalisering, leerpsychologisch
• genres: zelfevaluatie, promotioneel-activerend, wetenschappelijk-populariserend
• profielen: ouders (slecht gedrag/voorbeelden tov kinderen), leerkracht (aanpak belangrijk, zelf 

zoeken naar professionalisering, collegialiteit en deskundigheid), leerlingen (inspraak, evaluatie 
school), onderzoekers (ontwikkeling van hulpmiddelen en adviezen voor praktijk, niet alles 
weten/kunnen)

Enquete: uw mening over onderwijs en opvoeding p.46-47

Representatie:
• representatie wat? Leerkrachtenpraktijk (pedagogisch, didactisch, organisatorisch handelen), 

schoolorganisatie en -beleid (schoolcultuur, personeelsbeleid)
• Representatie hoe? Praktijkverheldering en -kritiek
• Representatie wie? Klasse 
• Strategische concepten: 'leerrijk weekend', 'inspraak in het beleid van mijn school', 'overleg', 

'schoolmoeheid', 'stress', 'beroepskeuze', 'persoonlijke problemen van leerlingen', 'vaardigheden 
(leren leren, leren kiezen, leren overleggen, weerbaarheid, respect)', 'klas in de hand', 'groepswerk, 
duowerk, hoekenwerk, contractwerk', 'leefwereld van mijn leerlingen', 'vakexcursie'

Acties:
• Tekstvormen: test 
• Teksthandelingen: activeren

Discursieve identiteiten:
• leerkracht: 'uw mening over onderwijs en opvoeding'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: professionaliteit & professionalisering, curriculum & organisatie, leerpsychologisch
• genres: zelfevaluatie
• profielen: leerkracht (mening over school en onderwijs belangrijk), Klasse (leerkracht aan het woord 

laten)

Dialoog p.47-49

Representatie:
• representatie wat? Overheidsbeleid (beleidsmaatregelen, beleidsuitvoering), leerkrachtenpraktijk 

(pedagogisch handelen, professionele ontwikkeling, professioneel welbevinden, curriculum)
• Representatie hoe? Praktijkverheldering en -kritiek, beleidslegitimatie, beleidskritiek, beleidsadvies
• Representatie wie? Begeleiders project Kansbevordering VCLB's, verschillende anonieme 
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leerkrachten, leerkrachten Linda van der Auwera, Laurent Dewael, Greet D'hoe, Caroline Top, Heidi 
Bellavia, leerling Jolien, ouders Mieke van Crooneburg, Barbara Mestdagh, logopediste Leen 
Vandeberg, Klasse (reactie)

• Strategische concepten: 'gelijkekansenbeleid', 'kansarme en allochtone leerlingen', 'administratieve 
rompslomp', 'socio-economische achtergrond', 'tegengestelde belangen', 'geintegreerd en decretaal 
verankerd onderwijsbeleid', 'positieve discriminatie', 'armoedebeleid', 'financieel voor gewaardeerd 
te worden', 'leerstof', 'bemiddelaar', 'jobhunting', 'vaste benoemingen voorbijgestreefd', 'snel 
evoluerende maatschappij'

Acties:
• Tekstvormen: lezersbrieven, ervaringsverhalen
• Teksthandelingen: overtuigen, sensibiliseren 

Discursieve identiteiten:
• leerkracht: 'negatief gereageerd', 'doen hun beklag over', 'ontevreden', 'iedereen heeft wel een reden 

om het tegen te houden, te vertragen of af te slanken', 'ik voel mij een bedrogen derderangs 
onderwijzer', 'mijn leerlingen waar het uiteindelijk toch allemaal om draait', 'hun eigen leerkracht 
was bij elke activiteit, zowel skilessen als daarbuiten, constant aanwezig', 'zorgde ook daarbuiten 
voor het welzijn van haar leerlingen', 'het was waarschijnlijk dubbel zo hard werken', 'leerkracht 
moet het voorbeeld geven', 'wij worden verplicht langer te werken', 'en dan zijn we verbaasd als 
mensen vinden dat we een hoge dunk van onszelf hebben'

• overheid: 'min of meer geslaagd compromis... goed begin... in vergelijking met de vroegere 
regelingen is het een stap vooruit', 'zwaar ontgoocheld in de ondoorzichtigheid en wirwar van 
reglementeringen, decreten en wetgevingen en hun venijnige onrechtvaardige gaten en 
tekortkomingen. Dat is niet goed zorgen voor mensen', 'in vele bedrijven hanteert men andere 
normen inzake motivering', 'zal ze toch ooit rekening moeten houden met hun werkervaring bij de 
verrekening van loon en ancienniteit', 'nu komt de Vlaamse Overheid echter met een slogan op de 
proppen waar ik met mijn kleine verstand niet bijkan', 'hier is iemand gemotiveerd maar het wordt 
haar vrijwel onmogelijk gemaakt'

• inspectie: 'weekje doorlichting me zo een knak zou geven', 'waarom ik mezelf, onze school en 
werking meer dan een uur lang moest verdedigen en waar ik het aan verdiend heb geen enkel 
bevestigend woordje te krijgen', 'de inspecteur die de doorlichting gedaan heeft, heeft mij gekwetst 
tot in het diepste van mijn tenen', 'resultaat: ik wil uit het onderwijs stappen'

• leerling: 'ik draag ook een helm en iedereen lacht mij uit en zegt dat het belachelijk is'
• ouders: 'gefrustreerde ambities van de vader die de zoon verplicht...'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: professionaliteit & professionalisering, curriculum & organisatie, kwaliteitszorg
• genres: beleidslegitimatie en -kritiek, zelfevaluatie
• profielen: leerkracht (grote inzet en engagement, altijd klagen en zagen, vernieuwingen 

tegenwerken), overheid (gebrekkige regelgeving, slecht zorgen voor personeel, consequenties van 
maatregelen fout inschatten, demotiverend), onderwijsdeskundigen (totaal gebrek aan respect voor 
deskundigheid leerkracht), ouders (mening/evaluatie over onderwijs), leerling (idem)

Overzicht volgende Klasses p.50

Representatie:
• representatie wat? Professionaliseringsaanbod (voor leerkrachten, ouders en leerlingen!)
• Representatie hoe? Professionaliserende informatieverstrekking
• Representatie wie? Klasse 
• Strategische concepten: 'kleine geneugten, de ervaringen om de hoek', 'zinnige vakantie', 'kant en 

klaar en krokant'

Acties:
• Tekstvormen: samenvatting, praktische tips
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• Teksthandelingen: promoten/aanbevelen, activeren 

Discursieve identiteiten:
• leerkracht: 'stimuleer ze om de vakantiekalender samen met hun ouders in de keuken op te hangen', 

'heeft u zin om met uw klas zelf een nummer van Yeti te maken?', 'test de waarde van uw werk, uw 
assertiviteit, uw motivatie, uw promille', 'misschien had u graag enkele tips?'

Indicaties voor vertogen, genres en profielen:
• vertogen: professionaliteit & professionalisering
• genres: promotioneel-activerend
• profielen: leerkracht (ouders en leerlingen stimuleren, ook professionalisering in de vakantie), Klasse 

(iedereen aanzetten tot actieve vakantieperiode, zelf ook beschikbaar tijdens vakantie)
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High-class education 

A critical discourse analysis of the magazine Klasse

Introduction

In  1990,  the Flemish Ministry of Education introduced the educational  magazine ‘Klasse’, 

aiming  at  better  communication  with,  and  information  for  teachers  and  principals  in  the 

educational field. However, ‘Klasse’ is not only an information instrument on education policy 

and practice, but it is itself  part of the policy strategies for educational innovation.  Therefore 

our study conceives of the magazine ‘Klasse’ as a steering instrument in education and aims at 

a critical analysis of the way this steering actually operates in education.  However, we don’t 

focus on the intentions of the government or their justification for publishing such a steering 

instrument. Instead we are interested in the way ‘Klasse’ itself steers education, through the 

‘discourse’ or  'what  is  being  written/said'  in  it.  Because  of  the  steering  influence  of  the 

discourse, or the particular way of speaking and writing in texts, a specific educational reality 

is created (Ball 1999). This means that the use of certain policy instruments installs a particular 

relationship  between  the  government  and  the  educational  field  through  the  discourse.  We 

assume that what is written in ‘Klasse’ reveals how the educational government and the actors 

in the field of education are expected to understand themselves, how they are supposed to act, 

and how they are asked to relate to each other – we call this the positioning of the actors in 

education  through  the  discourse  of  Klasse.  These  'positioning  effects'  of  the  discourse  in 

'Klasse' then constitute the heart of our research interest: ‘What does the magazine ‘Klasse’ 

reveal about the position of the government, the position of the teachers and their relationship 

today?’

This research interest in the current relationship between the government and the teachers in 

the educational field is inspired by the work of Michel Foucault on governmentality and the 

elaboration of this theme in the so-called governmentality studies (e.g. Barry, Osborne & Rose, 

1996;  Burchell,  Gordon  &  Miller,  1991;  Dean,  1999;  Lemke,  1997;  Rose,  1999;  and 

concerning education: Hunter, 1996; Peters, Besley, Olssen, Maurer & Weber, 2009; Simons, 

2003). These studies are based on a particular critical research attitude or ‘ethos’: they focus 

our attention to what is self-evident for us (cf. Masschelein & Simons, 2003; Simons, Olssen & 

Peters,  2009a). This study is also inspired by this critical attitude and investigates the way 
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‘Klasse’ is taken for granted in education today. We try to elucidate ‘what is happening’ today 

in 'Klasse' and in Flemish education and how this links with a particular power configuration in 

education (cf. Foucault, 1988).

Another  important  aim  of  this  study  is  to  make  a  contribution  to  the  methodological 

foundation  of  the  governmentality  perspective.  Therefore  we  developed  an  analytical 

framework, inspired by the critical discourse analysis of Norman Fairclough, to investigate the 

steering influence of the discourse in 'Klasse'.

In the first part of this summary we report briefly on the literature reviews that situate and 

justify the research interest in ‘Klasse’. In a second part we describe the theoretical perspective 

and  the  methodological  framework.  Thirdly,  some  results  of  the  analysis  of  the  order  of 

discourse of ‘Klasse' are presented. In the fourth section we discuss the power and positioning 

'effects' of the order of discourse of 'Klasse' using the governmentality perspective. And finally 

we elaborate on how the magazine 'Klasse' structures the public space in education.

1. Steering from a distance and the mediatization of education 
policy: Klasse in the international and Flemish policy context

Three literature reviews explore the issue of steering in education and the actual importance of 

information and communication. Firstly we discuss the relationship between the government 

and  educational  actors  as  it  is  described  in  the  international  education  policy  studies.  An 

analysis of Flemish policy documents is used to study this theme in the context of Flemish 

education  policy.  A second  literature  study  reviews  the  importance  of  information-  and 

communication-instruments in policy making and the phenomenon of the 'mediatization'  of 

(education) policy. Thirdly the history and context of the magazine ‘Klasse’ are discussed.

1.1. Steering from a distance: the government and the education field in 
an advanced liberal regime of government

In the field of (educational) policy research, several authors have discussed extensively the 

shifts in the relationship between national governments and the field of education. It is argued 

that  the so-called welfare  state  has  been replaced by a  post-welfare  state  (Klaassen,  1996; 

Tomlinson, 2005), a neoliberal state (Dale, 1997; Larner & Walters, 2004; Olssen, O’Neill & 

Codd, 2004) or advanced liberalism (Dean, 1999; Rose & Miller,  1992; Rose,  1996).  This 

282



changed relationship includes a shift in tasks, roles and expectations of the government, the 

citizens and education as a system in society (see also Verckens, Simons & Kelchtermans, 

2009). 

Generally speaking, in welfare states the core business of national governments is to reduce 

social inequality and to prevent the exploitation of the weakest members in society (Hartman, 

2005). “The idea was to construct a ‘great society’, in which life was good for everyone, … a 

society in which power,  knowledge and income  was equitably distributed” (Karsten,  1999, 

p.306). The provision of free public education is seen as an important instrument in trying to 

reduce the inequality in society (Olssen et al., 2004; Simons, 2003; Tomlinson, 2005).

The emergence of the post-welfare state or neoliberal state can be regarded as an answer to 

the questioning of some of the basic assumptions, structures and functions of the welfare state. 

The idea that individuals themselves should take the first  responsibility for their  own lives 

became widely accepted and – as a consequence – national government was no longer thought 

of as exclusively responsible for the welfare of society (see e.g. Hartman, 2005; Peters, 2001; 

Rose, 1996; Simons, 2003; Tomlinson, 2005). The task of governments seems to have changed 

into the facilitation, stimulation, coordination and control of (market) processes. Individuals 

but also schools are encouraged to take responsibility for the permanent investment in their 

capacities (e.g. through lifelong learning) and to make clear choices about their  needs and 

desires and the ways to fulfil them (Larner, 2000; Peters, 2001). The government thus wants to 

govern more ‘from a distance’ and not to intervene too directly (Rose, 1999; see also Ball, 

1998; Dale, 1997; Karsten, 1999; Marginson, 1997b). But this doesn’t mean that governments 

will not try to steer the processes of education practice. For example, the creation of quasi-

markets in education enhances the competition between schools (Dean, 1999; Karsten, 1999; 

Marginson, 1997a; Vandenberghe, 1996). And the stimulation of self-evaluation processes aims 

at a better control and improvement of educational quality (Ball, 1998). 

In order to study the particular way in which the Flemish government and the actors in the 

educational  field  are  positioned in relation to  each other,  we conducted an analysis  of the 

discourse of Flemish policy documents (policy statements, policy letters, annual reports, papers 

of  the  Parliament).  Hence,  the  purpose  was  not  to  look  for  the  international  tendencies 

described  above  in  the  Flemish  context,  but  to  look  from  a  Flemish  perspective  at  the 

educational  field,  using  Flemish  policy  documents  as  the  sources  for  analysis  (see  also 

Verckens, Simons, & Kelchtermans, 2009).

We conclude that the government is positioned as a withdrawing government that should 

facilitate, stimulate and coordinate the field of education 'from a distance'. The supervision of 
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the performance and the results of education has evolved in a 'meta-evaluation of the self-

evaluation'  by  the  government.  The  importance  of  information  and  communication  in  the 

conception, execution and evaluation of education policy is clearly shown in the use of various 

policy techniques and instruments. Through these techniques and instruments, the actors in the 

field of education are ‘responsibilized’ as autonomous and self-steering actors in their school 

policy making. But at the same time they are made accountable to the government for their 

performance  and  internal  quality  control.  They  are  asked  to  follow  up  the  information 

distributed by the government and to communicate their needs and desires. Summarized, this 

means that the actors in the field of education are positioned as the 'clients' of the government 

services. The government is then positioned as the 'coach' in the field of education, because it 

should 'govern-form-a-distance' and at the same time be in a close communication-relationship 

with the actors in the field. 

When  we  compare  these  results   of  the  document  analysis   to  the  tendencies  in  the 

international literature on education policy, we recognize  some features of an 'advanced-liberal 

regime  of  government'.  But  these  features  manifest  themselves  in  a  particular  way  in  the 

Flemish policy context, what makes a context-based study necessary.

1.2. A focus on policy instruments and the mediatization of (education) 
policy

The  importance  of  information  and  communication  in  the  relationship  between  education 

government  and  the  field  can  be  seen  as  a  core  feature  of  'steering-at-a-distance'.  In 

international studies, mostly these policy instruments based on information and communication 

are  analyzed  from  a  technical  and  functional  perspective  (see  Bemelmans-Videc,  Rist  & 

Vedung,  1998;  Hood,  1983,  2007;  McDonnell  &  Elmore,  1987).  This  means  that  policy 

instruments  are  conceived  of  as  “picking  the  tool  for  the  job”  (Hood,  1983,  p.8).  On the 

contrary, Lascoumes & Le Galès (2007) argue that policy instruments themselves function in 

particular  ways  and  create  their  own  effects  in  reality.  In  our  study  we  share  the  same 

perspective,  looking  for  'new'  effects  in  the  reality  of  'new'  policy  instruments  like  the 

magazine 'Klasse'.

One of these 'effects' is recognized today as the 'mediatization' of (education) policy. This 

phenomenon is mostly defined as the logic of the media that starts to dominate other domains 

like (education) policy (e.g. Couldry, 2008; Hjarvard, 2008; Shulz, 2004; Strömbäck, 2008). 

The concept stresses a (bad, neutral or positive – depending on the perspective of the author) 

evolution in how  policy making functions and how media features and processes become more 
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important  in  policy  making.  Some  authors  focus  on  the  media  and  education  policy  in 

particular,  describing  how  the  interrelation  and  domination  takes  place.  Concepts  like 

“government by media spin” (Fairclough, 2000, p.5) and “impression management” (Gewirtz, 

Dickson  &  Power,  2004)  or  the  media  creating  “crises”  (Thomas,  2003)  and  problems 

(Blackmore & Thorpe, 2003) in education policy, argue for a (negative) dominating effect of 

the media on education policy making. Other authors focus on the mutual influence of the 

domain of the media and education policy without evaluating the effects, and develop specific 

concepts to explain the interrelation (e.g. Levin, 2004; Lingard & Rawolle, 2004). 

Our study joins the perspective of Jon Simons (2002) and Nicoll & Edwards (2004), who 

analyse the 'effects' of the coupling of media processes and education policy on the positioning 

of  the  actors  in  the  field.  Similar  to  these  studies,  our  own  research  also  addresses  the 

relationship between the education government, media technologies and education practice. We 

want to  analyze how the media, or communication and information instruments in general, 

function in the ‘steering’ of the field of education. We assume that this steering influence is not 

working in one direction, from the government to education practice only. We believe that the 

communication and information instruments themselves, because of what is written and said in 

it (the discourse), influence both education practice and the educational government. We will 

show how the study of the (order of) discourse of 'Klasse' can be used as a stepping-stone to 

analyze  the  relationship  between  education  policy,  education  practice  and  the  media/the 

magazine, in which the concept of mediatization plays a central role.

1.3. The magazine ‘Klasse’ in Flemish education

The  magazine  'Klasse'  was  first  published  in  1990,  at  the  moment  that  the  governmental 

administration was restructured thoroughly and the Flemish government searched to establish a 

new and other relationship with the actors in educational practice (see Verckens, Simons & 

Kelchtermans, 2009). The magazine is published by the education government, but edited by 

an independent editorial board that can be critical  of the education policy makers as well. It is 

distributed for free on a monthly basis to all teachers, principals and other staff members  of 

Flemish  schools.  There  are  also  special  magazines  for  the  parents  and  for  the  pupils  of 

secondary and primary education. The costs for publication are covered by both governmental 

funding and commercial advertising. Several reader-surveys present ‘Klasse’ as an up-to-date 

‘glossy’ journal  with  an  attractive  content  and  layout,  covering  themes  and  issues  from 

education policy as well as from education practice. We can say that the magazine seems to 

reflect a symbiosis between education policy and the media, mixing communication techniques 
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and aspects of both domains. But above all the magazine ‘Klasse’ seems to have achieved a 

particular place in Flemish education. It is not only appreciated by the members of the field of 

education (for an evaluation study on the magazine’s reception see Devos, Verhoeven, Kuhk & 

Rots, 2002). It is also used by members of the Flemish parliament (‘politics’) and other media 

as  an  authoritative  source  to  be  informed  about  ‘what  happens  in  education  today’ (see 

Verckens, Simons & Kelchtermans, 2009). Taking all this into account, the journal ‘Klasse’ 

was  chosen  as  a  case  to  analyse  how   policy  instruments  based  on  information  and 

communication function in the relationship between the government and education practice.

1.4. Problem statement

The three literature studies show that in the actual relationship between the government and the 

education field, particular policy instruments based on information and communication take a 

central place. Less taken-for-granted policy instruments, partly belonging to the domain of the 

media, support and install a relationship between the government and the education field that 

combines 'steering-at-a-distance'  and being closely involved to each other. This background 

legitimates the choice for the magazine 'Klasse' as the entry to analyze how this relationship is 

shaped in the actual Flemish educational context. 

2. Theoretical and methodological framework: studies of 
governmentality and critical discourse analysis

The theoretical and methodological framework define the 'paradigm' and the 'methodology' of 

this research project (Guba & Lincoln, 1998). The primacy goes to the choice of the paradigm, 

while the choice of the method should fit in this perspective or framework. The 'paradigm' or 

theoretical perspective of this research project follows the 'studies of governmentality' inspired 

by the work of Michel Foucault. These studies presume a particular perspective on governing 

and power in reality. Joining this perspective means that we conduct a 'critical policy study' or 

an 'analysis of policy', instead of an analysis for policy which focuses  on the problem solving 

capacities of policy research (Simons, Olssen & Peters, 2009b). Critical policy studies aim also 

at influencing policy making, but not by trying to improve policy making processes. Instead, 

critical policy studies are interested in the broader social, political and educational context – 

and in particular the power configurations that are functioning in society – from an attitude of 

concern for the present.
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The analytical framework is inspired by the method of critical discourse analysis of Norman 

Fairclough. The concept of the 'order of discourse', used in the governmentality perspective and 

in critical discourse analysis, functioned as the connecting point between both. However, our 

'paradigm' of the governmentality perspective led to some necessary conceptual adaptations of 

the framework of Fairclough. We will now explain how the analytical framework for this study 

was developed,  inspired by the perspective of governmentality.

2.1. Theoretical framework: a governmentality study of 'Klasse'

Studies of governmentality, and Foucault in particular, are not interested in investigating ‘what 

power is’ and ‘who is using it’. Instead, the main purpose is to clarify how power is exercised 

in society in specific historical periods. Thus, in Foucault’s work, much attention is devoted to 

the way power relations take shape and how power is being exercised at different times and 

places in society (Dean, 1999; Olssen et al., 2004). “The exercise of power consists in guiding 

the possibility of conduct and putting in order the possible outcome. Basically power is less a 

confrontation between to adversaries  or the linking of  one  to  the other  than a  question of 

government.”  (Foucault,  1982,  p.789).  Foucault  defined  ‘government’ as  “the  conduct  of 

conduct” (Gordon, 1991, p.2). In one sense, the concept ‘government’ stands for ‘leading’ or 

‘steering’. “To govern, in this sense, is to structure the possible field of actions of others.” 

(Foucault, 1982, p.790). In another sense, ‘government’ can mean 'behaving oneself’ or ‘self-

government’. “Thus the notion of government extends to cover the way in which an individual 

questions his or her own conduct (or problematizes it) so that he or she may be better able to 

govern it.”  (Dean, 1999, p.12). In this sense, power relations or government always assumes 

and refers to the subjects freedom to behave in another way and to be influenced in his will and 

conduct.  With  this  double  meaning  as  a  background,  we  can  say  that  ‘governing’ as  the 

'conduct of conduct' or the 'government of self-government' means: trying to influence other 

people or ourselves to be aware of  ourselves or to behave in a specific  way (Rose, 1999; 

Simons & Masschelein, 2006). 

An important consequence, then, is that the state is not the only actor who can exercise 

power. Nonetheless, this perspective doesn’t deny the importance of the state: “I don’t want to 

say that the State isn’t important; what I want to say is that relations of power, and hence the 

analysis  that  must  be  made  of  them,  necessarily  extends  beyond the  limits  of  the  State.” 

(Foucault, 1980, p.122). Governing is a more or less deliberated or calculated activity with 

particular objectives, that can be applied to everyone who tries to influence others (Foucault, 

1982, p.790). We could say that the state is not essential or necessary, that it does not have any 
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independent  functionality,  but  that  it  is  a  specific  institution  where  the  problem of  power 

relations expresses itself in a prominent way (Rose & Miller, 1992).

Summarizing, Dean’s definition (1999, p.11) illustrates the concept of ‘government’ in all its 

complexity: “Government is any more or less calculated and rational activity, undertaken by a 

multiplicity  of  authorities  and  agencies,  employing  a  variety  of  techniques  and  forms  of 

knowledge, that seeks to shape conduct by working through our desires, aspirations, interests 

and beliefs, for definite but shifting ends and with a diverse set of relatively unpredictable 

consequences, effects and outcomes.”.

Starting  from  this  interpretation  of  ‘government’,  the  notion  ‘governmentality’ 

(gouvernementalité) that was introduced by Foucault, has two main different meanings (Dean, 

1999).  In a first sense, ‘governmentality’ is referring to the contraction of ‘government’ and 

‘mentality’.  With  this  neologism,  Foucault  stressed  that  ‘governing’  assumes  a  certain 

mentality  or  rationality,  or  a  thinking  and  knowing  (‘savoir’)  about  ‘how  to  govern’. 

‘Governmentality’ emphasizes the relation  between practices of government and thought, or 

mentalities as a whole of knowledge, opinions and ideas (Haahr, 2004). In this sense, a study of 

governmentality explores the strategies of governing people and governing ourselves (Simons 

& Masschelein, 2006). This ‘thinking’ about government has to be made practical and technical 

in order to ‘work’ and to have any effects, “it attaches itself to a technology for its realization” 

(Rose,  1999,  p.51).  In  order  to  influence  the  self-government  of  people, a  governmental 

rationality uses particular governmental techniques (instruments, procedures, institutions, etc.) 

and  is  translated  in  specific  concrete  and  strategic  governmental  programs  (Simons  & 

Masschelein, 2006). These organized and well considered practices of government and self-

government, which are more or less stable,  are defined as  ‘regimes of government’ (Dean, 

1999).  Summarizing,  ‘governmentality’ is  integrating  three  different  elements:  a  specific 

knowledge conception (rationality or mentality), particular instruments for exercising power 

(technologies) and a particular idea about the subjects who are governed (subjectivity). Studies 

of  governmentality  aim  to  investigate  how  this  ‘thinking  about  government’ operates  in 

specific regimes of government, which governmental technologies are used, and which subject 

is called into existence.

In another sense, ‘governmentality’ refers to a specific historical period wherein a new way 

of thinking about power and government has been developed (see Dean, 1999; Gordon, 1991; 

Rabinow, 1984; Simons, 2003).  In early-modern Europe (2nd  half of the 16th century), for the 

first time the ‘art of government’ was regarded as a special and necessary activity of the State 

(Foucault,  1991).  Before,  the  prince  governed  his  territory  and  the  inhabitants,  a  father 
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governed his family and household (‘economy’), the teacher his pupils and the priest governed 

as  a  shepherd  the  souls  of  his  flock.  What  Foucault  (1991,  p.103)  defined  as  the 

‘governmentalization of the state’, is the fact that the state became ever more interested in not 

only governing the territory, but the people or ‘population’ as well, what means their welfare 

and well-being. The state became “a complex of centralizing governing relationships that aims 

at  governing  people.”  (Simons  &  Masschelein,  2006,  p.419).  In  this  process  of 

‘governmentalization of the state’,  Foucault  distinguished two historical phases. In the first 

phase, governments tried to dissolve their governmental problems by modeling the state as a 

household. In other words, the state had to govern the people like ‘a good family man’ and 

integrated  the  ‘economy’ (the  right  way  to  manage  individuals,  goods  and  well-being)  in 

political practice. In the second phase, a specific ‘science of government’ was developed and 

the new notion of the ‘population’ – with specific characteristics like epidemics, birth rates, etc. 

– and ‘statistics’ (the  science of the state) became central in the governmental rationality. In 

particular, this meant the development of a ‘governmental state’, that is, a state that regards its 

role in terms of a detailed, knowledge-based administration or government of people’s (sorry, 

was juist) lives, integrating settings such as the school, the family or religion in the ‘political’ 

government (Dean, 1999; Foucault, 1991). According to Foucault, from this moment onwards, 

it  makes sense to  speak of the state in  terms of governing a population and to  perceive a 

political connotation in the notion of ‘governing’.

An 'analytics' of government or a study of governmentality investigates how certain regimes of 

government come into existence and can function, in order to show that our taken-for-granted 

ways of acting and thinking are not necessary or self-evident (Dean, 1999; Marshall & Peters, 

1999). A regime of government is described in studying the rationalities and technologies of 

government, and the implied forms of subjectivation. In a certain regime of government we can 

identify different apparatuses or rather stable forms of governmentality (Simons, 2003). These 

apparatuses  are  assemblages  of  several  heterogenic  elements  that  come  together  and  start 

exercising a  strategical  influence  on the subjects.  Therefore  we can  see  an apparatus  as  a 

strategic  complex,  governing  reality  in  a  particular  way  through  various  rationalities  and 

technologies, reflecting the same governmental strategy and in this way creating a particular 

subjectivation. 

In an analytics of government, the regime of government is elucidated by looking at the 

problematizations that have been made. These are the specific moments and situations in which 

government becomes 'a problem', or the governors are asking themselves: 'How to govern?'. At 

the moment of problematization, certain problems are identified and certain answers are given. 

“This development of a given into a question, this transformation of a group of obstacles and 
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difficulties into problems to which the diverse solutions will attempt to produce a response, this 

is what constitutes the point of problematization and the specific work of thought.” (Foucault, 

1984, p.389). An analytics of government is using these visible solutions, or the specific policy 

programs, for deducting the original problems, aiming to re-problematize them (Simons, 2003). 

The relation between political rationalities and such programs of government is not one of 

derivation or determination but of translation, which means that the objectives of authorities 

ally with the personal projects of the subjects of government”  (Rose, 1999; Rose & Miller, 

1992).  This attention given to problematizations, symptoms and translation relations reflects 

the  real  interest  of  an  analytics  of  government,  namely  'how  things  operate'.  Asking  this 

question means that one aims to understand how  different actors are exercising power and 

authority,  how  specific  knowledge  and  expertise  are  aligned  with  particular  governmental 

techniques and instruments, and how different domains are made governable and calculable. 

Summarizing we can say that: “… an analytics of government takes as its central concern how 

we  govern and are governed within different regimes, and the conditions under which such 

regimes emerge, continue to operate, and are transformed.” (Dean, 1999, p.23). 

2.2. The order of discourse of Klasse: research questions

Situating our research in the governmentality governmentality perspective on government in 

education, we conceive of the magazine 'Klasse' as a particular governmental instrument that 

can  only  function  in  a  specific  regime  of  government  and  that  reflects  the  governmental 

rationalities  and  subjectivities  of  this  regime.  The  current  question  on  the  governmental 

problematization – 'how best governing today?' - seems to be answered as 'through information 

and communication'. Using this answer on the actual governmental problematization, we want 

to re-problematize the steering through information and communication and ask how in this 

way of governing the government and the field of education should understand and behave 

themselves. In short, we assume the magazine 'Klasse' as a governmental technology, governs 

education through information and communication, and positions the actors in education in a 

certain way. How this perspective on steering in education differs with a classic perspective on 

government and policy is clarified in figure 1.

The basic assumption of this study is that policy instruments like 'Klasse' create a particular 

educational reality by their 'discourse' ( Ball, 1999; Codd, 1999). The concept of 'discourse' 

stresses  the  steering  influence  of  language,  conceiving  of  language  as  “practices  that 

systematically  form the  objects  of  which  they  speak”  (Foucault,  1977,  p.49).  Further,  we 
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assume that discourses show a specific order or unity in the way language is used in particular 

contexts. This is what we call the 'order of discourse'. Applied to 'Klasse', we see the magazine 

as  a  discursive  practice  containing  a  certain  order  of  discourse,  that  creates  a  certain 

subjectivation of the actors in education and installs a particular relationship between them. 

This is what we call the positioning of the government and the actors in the field of education 

by the order of discourse of ‘Klasse’. Describing these positioning then shows how education 

reality and government in education should be understood today.

We  summarize  this  perspective  on  the  steering  'effects'  of  the  magazine  'Klasse'  in  three 

research questions:

1) What does the magazine 'Klasse' do in Flemish education? 

This question will  be answered by a detailled description of the 'order of discourse'  of  

'Klasse'

2) What does the magazine 'Klasse' do by what it does?

This question will be answered through an analysis of the actual power configuration, the 

positioning of the government and the teacher, and the governmental apparatus in Flemish 

education (policy) today. 

3) Which ‘side effects’ are created because of what the order of discourse of ‘Klasse’ 

does?

In a last phase we will investigate what kind of structuring of the public space in education 

is implied by this kind of governing.
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2.3. Methodological framework: a critical discourse analysis of 'Klasse'

Our methodological framework, created to analyse the functioning of the magazine 'Klasse' in 

the context of Flemish education,  is  inspired by the method of Critical  Discourse Analysis 

(CDA) as developed by Norman Fairclough (1992, 1993, 2003; see also Phillips & Jorgensen, 

2002; Titscher, Meyer, Wodak & Vetter, 2000). The ‘order of discourse’ is used as the central 

concept to identify the particular way of writing or talking in 'Klasse', and to show how the 

government and the actors in education practice are positioned in the created reality. This order 

of discourse takes a central place in the three research phases of this critical discourse analysis: 

text analysis, discourse analysis and social analysis.

2.3.1. Critical discourse analysis according to Fairclough

According to Fairclough, this order of discourse becomes visible in concrete texts. He defines 

the  order  of  discourse  as  networks  of  discourse  types  used  in  a  particular  context.  These 

networks of discourse are composed by a combination of specific discourses, genres and styles 

(Fairclough, 2003). The discourses focus on the content and perspective from which reality is 

described (1997, 2003). The genres are the ways of acting discursivelly, meaning the particular 

ways of text composition and language use in certain social domains (Fairclough, 1997). The 

styles are the ways of being, or the social roles, positions and relationships of and between 

actors in society (Fairclough, 2000, 2003).
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At the level of text analysis, these aspects of the order of discourse are connected to the 

internal (linguistical) and external textual relations of the text. The external text relations or 

'aspects of meaning' refer to the relation of the text to social practice. Fairlcough (2003) then 

uses the concepts of representations, actions and identifications in order to link the levels of 

text and discourse analysis.

The third research phase in Fairclough's methodological framework is a social analysis of 

the  results  of  the  discourse  analysis.  Like  most  authors  using  critical  discourse  analysis, 

Fairclough is inspired by a marxist perspective on society. In their view, the study of orders of 

discourse  should  leads  to  uncovering  the  dominant  power  relations,  ideologies  and  social 

injustices in society (Fairclough, 1995, 2000; see also Wodak & Meyer, 2009). The researcher 

using critical  discourse analysis  should than be involved in the emancipation of oppressed 

groups in society and should try to reduce injustice and the misuse of power. 

In our analytical framework for the study of 'Klasse', we follow the three research phases of the 

critical  discourse  analysis  of  Fairclough.  However,  since  our  perspective  on  power  and 

government  is  inspired by the  governmentality  studies,  the  research  questions  of  our  third 

research  phase  –  the  social  analysis  –  lead  to  an  analysis  of  the  power  configuration, 

positioning and governmental apparatus in education. But also the other research phases of text 

and  discourse  analysis  are  in  need  of  other  concepts,  defined  and  interpreted  from  this 

perspective  on  government.  In  a  certain  sense,  we  disconnect  Fairclough's  analytical 

framework from his particular perspective on power in society, and rebuild it starting from our 

own view on steering in education. The way in which the research phases were conceptually 

redefined and were practically accomplished, will be explained in the following paragraph.

2.3.2.  A critical  discourse  analysis  of  'Klasse':  presentation  of  the  adapted  analytical 

framework 

In a pilot study of four issues of 'Klasse', Fairclough’s analytical framework was adjusted to 

our  specific  interests  and  our  governmentality  perspective  on  discourse  in  education.  This 

provisional analytical framework was then used to analyse 28 issues of 'Klasse' in the main 

study. Two master theses of students in Educational Sciences at K.U.Leuven included a similar 

analysis of another 13 issues of 'Klasse'. Thus, a total amount of 45 issues of 'Klasse' were 

analysed  using  the  developed  analytical  framework.  The  selection  of  these  issues  did  not 

happen at random but was guided by some theoretical arguments like the combination of elder 
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and more recent issues and an equally spread over the policy periods of the various ministers of 

education. 

It is important to stress that the aim of the study always was to define the order of discourse 

of the magazine 'Klasse' in general, which means that this order of discourse can be identified 

in all issues of 'Klasse'. However, with a selection of older and more recent issues, we have 

tried to generate contrast in the data and in this way stimulate the interpretation process. This 

resulted in the identification of some constants and some evolutions in the order of discourse of 

'Klasse' (see further). 

The research procedure of the pilot study contained firstly a global reading of the issues of 

'Klasse'.  In  a  second  step  the  three  aspects  of  text  analysis  (representation,  action  and 

identification)  were  applied  to  the  articles  in  the  issues,  searching  for  a  fitting  conceptual 

definition and a general and clarifying classification scheme. Thirdly, a discourse analysis of 

the issues also led to a changed conceptual definition of the discourse aspects (discourse, genre 

and style) and a systematic procedure to deduce the discourse aspects from the text analysis 

and to structure and illustrate the results. Both the text analysis and the discourse analysis were 

accomplished following the procedure of 'constant comparative analysis'  (Glaser & Strauss, 

1967).  In  this  way the procedure of  the  pilot  study was finished and led  to  a  provisional 

identification and description of the discourses, genres and profiles of characters. Although the 

procedure and results of the pilot study showed adequate for the analysis of the issues in the 

main study, both the classification scheme of the text analysis and the provisional discourses, 

genres and profiles were refined and elaborated in the main study.

The  aspects  of  representation,  action  and  identification  were  redefined  inspired  by  the 

governmentality perspective. The representation was analysed using three questions: 'what is 

represented?' (which part of educational reality), 'how is it represented?' (the perspective) and 

'by whom is  it  represented?'  (who is  speaking).  We gave  special  attention  to  the  strategic 
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concepts used in the discourse (cf. the 'elevator words' of Hacking, 1999; see also Lindblad & 

Popkewitz, 2004). The actions were defined as a combination of text forms and text actions. 

The text forms identify the particular way in which the content is presented (e.g. summary of 

research report, interview, a self-test, etc.). The text actions (based on the text actions identified 

by Pander Maat, 2002) represent what the discourse in the text ‘does’ with the reader, or how 

the  reader  is  addressed.  We  identified  six  text  actions  in  'Klasse':  informing,  presenting 

opinions, persuading, promoting, sensitizing and entertaining. Since we are interested in the 

discursive identities  that  are  created by 'Klasse',  Fairclough's  concept  of  identification was 

reformulated in this way. More precisely, we didn't focus on the social roles or positions of the 

actors in 'Klasse', but on how they are described, named and addressed, and on their mutual 

relationships. The result of this adapted conceptual framework and the classification scheme 

can be found in appendix 1. An example of a text analysis of an issue of 'Klasse' can be found 

in appendix 2.

Not only the text aspects but also the aspects of the order of discourse – the discourses, 

genres and styles – were conceptualized in a slightly different way. The discourses are seen as 

rather stable ways of speaking about educational reality and are composed by certain strategic 

concepts and a selection of the 'what', 'how' and 'who'-elements of the representations. The 

genres are composed of a particular combination of text forms and text actions, leading to 

'unique' genres for the magazine 'Klasse'. The profiles of the characters (instead of Fairclough’s 

concept  of  styles)  point  to  the  discursive  descriptions  of  the  characters  figuring  in  the 

educational reality of 'Klasse'. In accordance to our interest in the created subjectivities, we 

thus emphasize the global tendencies in the discursive identities, which led us to 'portraits' of 

the characters in 'Klasse'. Important to understand is that the discourse aspects are identified on 

a higher interpretative level than the aspects of the text analysis. The aspects of the order of 

discourse  are  not  defined  for  each  article  or  even issue  of  'Klasse'  separately,  but  for  the 

magazine 'Klasse' in general. However, the connection with what is written in the articles in 

'Klasse'  stays  visible  using  concrete  text  fragments  to  illustrate  the  discourses,  genres  and 

profiles. 

The quality of the analytical procedure – focusing on the 'virtual reliability', internal validity 

and external validity – was guaranteed in several ways (cf. Van Ijzendoorn & Miedema, 1986; 

see also Ballet, 2006; Kelchtermans, 1994). 

In the following sections of this summary, we report on the results of the discourse analysis and 

governmentality analysis (the 'social analysis') of the issues of 'Klasse'. First we present one 

discourse (3.1.), genre (3.2.) and profile (3.3.) and define the constants and evolutions in the 
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order  of  discourse  of  'Klasse'  (3.4.).  Next,  we  identify  the  power  configuration  (4.1.), 

positioning of the government and the teacher (4.2.) and the governmental  apparatus (4.3.) 

present in 'Klasse' and the broader education reality. Finally we investigate the 'effect' of this 

particular regime of government in education on education as a public domain (5.). 

3. The order of discourse of the magazine Klasse – discourses, 
genres and profiles of the characters

3.1. The discourses in 'Klasse'

We have identified eight different discourses in the magazine 'Klasse': a quality management 

discourse,  a  constructionist  learning  psychology  discourse,  a  curriculum  and  curriculum 

organisation  discourse,  a  professionality  and  professionalization  discourse,  a  statistical 

education population discourse, a political  discourse on education, a juridicial  discourse on 

education, and a reflective education practice portraits discourse. We present a summary of the 

quality management discourse as an example.

In the  quality management discourse,  the optimization of education quality is seen as the 

core  business  of  education  policy  and  practice.  The  organisation  of  education  (at  the 

governmental,  school  and  class  level)  is  seen  from  a  particular  perspective  on  how 

organisations,  processes,  people  and  relations  can  best  be  ‘managed’.  This  discourse  is  a 

combination of the ‘what?’-categories ‘governmental policy’ (policy vision, policy proposals 

and policy implementation), ‘school organisation and school policy’ (e.g. staff policy, financial 

policy  and  administration)  and  ‘teacher  practices’  (class  management).  The  strategic 

educational concepts used to talk about the organisation of education at all of these levels are 

mostly  derived  from  the  world  of  commercial  enterprise  management,  e.g.  “the  overall 

educational effectiveness” (Klasse 4, 1990, p.7) or “human resources management” (Klasse 2, 

1990,  p.12).  The  effectiveness  of  the  organisational  processes  and  the  efficiency  of  the 

(financial)  spending are  stressed.  Relationships  between the government,  schools,  teachers, 

parents and pupils are described in terms of contracts, rights and duties, and what people (as 

‘resources’) can contribute to the good functioning of the organisation (e.g. Klasse 2, 1990, 

p.26). Educational organisations need to give permanent attention to the wants and needs of 

society (including those of commercial companies) and of the other ‘clients’ of education like 

parents  and  pupils  (e.g.  “making  the  educational  offer  fit  the  wants  and  needs  of  the 

parents/pupils”, Klasse 142, 2004, p.7; “flexibility in reactions on changes in society”, Klasse 
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2, 1990, p.26). 

In  this  discourse,  the  most  important  perspectives  (‘how?’-categories)  are  criticism  of 

educational  practices,  the  popularization  of  research  studies  and the  legitimation  of  policy 

initiatives. The actors using this discourse are mainly the external (educational) specialists (e.g. 

company managers, consultants, researchers) and staff members of the government. But also 

school principals, school inspectors and teachers are sometimes use this discourse to talk about 

the organization of schools or the governmental administration sector (‘who?’).

3.2. The genres in 'Klasse'

Based on the specific combinations of the text forms and text actions in the articles of 'Klasse', 

seven genres were identified. These are a (non-specialist) popularizing science genre, a self-

evaluation  genre,  a  policy  translation  genre,  a  policy  legitimating  and  critiquing  genre,  a 

promotional-activating genre, a genre that sensitizes for social problems, and an infotainment 

genre. The (non-specialist) popularizing science genre is presented as an example here.

With  regard  to  the  (non-specialist)  popularizing  science  genre,  we  found  a  particular 

combination of  forms of  presentation,  in  order  to  filter,  simplify and summarize scientific 

articles for the readers. One of these techniques is personalisation, which means the restyling of 

research  results  using  interviews  with  the  researchers  by  posing  provoking  questions,  by 

adding photographs of the researchers, etc. In this way, the people behind the research are put 

to the foreground and educational research gets an explicitly narrative character. Other text 

techniques  are  the  ‘translation’  of  scientific  educational  concepts  (‘jargon’)  to  common 

language,  the visualisation of  the content  by means of  charts,  diagrams or  tables,  and  the 

activation of the reader by transforming the research results into self-tests or to do-lists. Klasse 

uses also several teasers to announce new research results, e.g. ‘new research’ or ‘this month 

research’ (e.g. Klasse 142, 2004), or uses the name of a TV-program in the title. 

Concerning  the  text  actions,  on  the  one  hand  these  popularizing  science  articles  are 

informative and operate as a background for teachers to improve their understanding of their 

own teaching practices (e.g. psychology, theory of education). On the other hand, these articles 

also seem to aim at convincing teachers about the usefulness of scientific research for their 

teaching practices.  Statements  such as “it  is  now scientifically  proved that...” (Klasse 142, 

2004, p.8) or “research showed that...” (Klasse 136, 2003, p.7) don’t leave much space for 

counterarguments.  Furthermore,  the  translation  of  research  results  into  the  practical 

consequences  and  tips  and  tricks  activates  teachers  to  use  the  research  results  for  the 
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improvement of their daily work. Thus, the popularizing science genre functions at the same 

time in an informative, persuasive and activating way.

3.3. The profiles of the characters in 'Klasse'

The  order  of  discourse  portraits  seven  important  characters  that  figure  in  'Klasse':  the 

government, the teacher, the parent, the pupil, the (education) specialist, the pressure groups, 

and 'Klasse' itself. Here we present a summary of the profile of the government.

The  character  of  ‘the’ (central  educational)  government  in  Klasse  mainly  appears  as  a 

human government, which aims at keeping in touch with educational practice and society. We 

see both internal and external critical comments on the functioning of the government, showing 

that it should improve its internal administration processes, its policy vision and its external 

communication strategies (e.g. Klasse 2, 1990, p.7, p.20; Klasse 142, 2004, p.5). But in most 

cases  it  is  stressed  that  the  government  is  trying  to  detect  and  to  solve  the  problems  of 

educational practice (e.g. Klasse 2, 1990, p.7; Klasse 4, 1990, p.20; Klasse 136, 2003, p.44; 

Klasse 142, 2004, p.5). Statements of the ministers of education like “some problems keep me 

awake at night” (Klasse 2, 1990, p.19) or “in this way, the government will better gear the 

supply of the courses to the needs and demands of society” (Klasse 142, 2004, p.7) illustrate 

this complicity of the government. Also, ‘Klasse’ shows the teachers that the government tries 

to be well prepared before decisions are taken, grounding decisions in research results, advices 

from all kinds of commissions or the opinions of external experts (e.g. Klasse 4, 1990, p.21; 

Klasse 142, 2004, p.11).

3.4. Three constant elements and one shift in the order of discourse of 
'Klasse'

In 'Klasse', not all discourses, genres and characters are equally important. Some discourses, 

genres and characters are relatively and qualitatively more dominant than others in defining 

'what 'Klasse'  does'. Between the discourses, genres and characters we can hence see some 

'order' that establishes the particular 'order of discourse' of 'Klasse'.

Summarized  we can  say  that  the  'professionality  and  professionalization  discourse',  the 

'curriculum and  curriculum organisation  discourse'  and  in  the  recent  issues  the  'education 

practice  portraits  discourse'  are  the  most  dominant  in  the  order  of  discourse.  The  'policy 

legitimating and critiquing genre' and the 'promotional-activating genre' are the most dominant 

in  the  older  issues,  while  in  the  recent  issues  these  are  the  'self-evaluation  genre'  and the 
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'promotional-activating  genre'.  With  regard  to  the  characters,  in  the  older  issues  the 

government,  the  (education)  specialists,  the  teachers  and  'Klasse'  itself  are  almost  equally 

present, while in the recent issues the teachers and 'Klasse' itself play the main roles.

A first  constant  element  in  the  order  of  discourse  of  'Klasse'  is  that  it  is  a magazine  on 

education quality. All the discourses, genres and profiles of characters remind the actors in 

education  to  be  permanently  involved  in  the  optimization  and  innovation  of  education  in 

Flanders. What education quality is gets a particular interpretation in the order of discourse of 

'Klasse'.  Education quality is seen as the added value produced by education the education 

field, and that is rewarded with a quality label: 'high class education'. 'Klasse' formulates it as 

the 'sniff of pepper and salt' that teachers add to their normal everyday practices (Klasse 190, 

2008, p.20). 

A second constant is that 'Klasse' is an edutainment magazine. The concept of 'edutainment' 

captures what 'Klasse' regards as good professionalization practices of the teachers: combining 

education  and entertainment  to  stimulate  the  teachers'  intrinsic  motivation  to  learn  and  to 

enrich their expertise. 

Thirdly, 'Klasse' is  a mediatizating magazine. In 'Klasse' several techniques of the media 

domain  are  used  to  reach  and  address  the  educational  field  in  a  particular  way.  These 

techniques  are  narrativisation,  characterisation  and  conversationalisation.  Narrativisation 

means that a lot of information in 'Klasse' is told as stories about education. With the concept 

of characterisation we point at the way the characters in 'Klasse' are presented, that is in a very 

personalised and contextualised way. This is very clear in the pictures used in 'Klasse'. The 

process of conversationalisation stresses the fact that ordinary language is favoured in 'Klasse', 

and that the government and the (education) specialists are presented as 'ordinary people'.

Next  to  this  three  constants,  however,  we noticed  also  an  important  shift  in  the  order  of 

discourse of 'Klasse', namely the changed appreciation and definition of particular  forms of  

expertise. In the older issues of 'Klasse', the expertise of the 'specialists' is the main knowledge 

that is presented to the teachers. The (educational) specialists (and the government) provided 

the knowledge, theories and ‘evidence’ concerning good education, while the teachers were 

expected to invest in the improvement of these educational problems and themes identified by 

others.  The  magazine  'Klasse'  was  the  medium to  pass  this  educational  knowledge  to  the 

participants in the educational field, or a magazine on educational expertise, and in particular 

the expertise of others. 
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But in the recent issues, the lived expertise of the teachers has become more important and 

more central in the order of discourse. 'Klasse' has evolved into a magazine for and written by 

the teacher-expert. The magazine now functions as a mirror for the teachers and offers them a 

diversity of information, activities, self-tests, and opinions from several sources, from which 

they  should  choose  themselves  what  they  want  in  accordance  with  their  needs.  The 

(educational) specialists and the government no longer decide what is good for the teachers, 

but the teachers are expected and stimulated to know this themselves. Not the themes, content 

and educational knowledge are in the centre of Klasse, but the practical experiences of the 

teachers.

This  shift  in  the  appreciation  of  lived  expertise  is  a  remarkable  trend,  because  in  the 

international literature on 'evidence-based policy making and practice' an opposite trend in the 

direction of a stronger appreciation of scientific expertise and knowledge is reported. On the 

contrary, we can say that in the recent issues of 'Klasse' 'experience-based education' is seen as 

the way to realize quality in education.

4. 'Klasse' and the information apparatus in education 

In  this  chapter,  the  results  of  the  discourse  analysis  of  'Klasse'  are  interpreted  using  the 

governmentality perspective. We focus on the particular power effects of the order of discourse 

of 'Klasse' and on the governmental regime that is installed in Flemish education. 

4.1. Feedback information 

In 'Klasse'  as a policy instrument, several types of information can be recognized. For our 

conceptualization of  these types  of  information,  we use  the four  information  categories  of 

Webster  (1995):  promotional  information,  policy  information,  actuality  and  entertainment 

information, and information that makes it possible 'to know ourselves'. Each of these types of 

information is present and important in the order of discourse of 'Klasse',  but the last type 

seems to us particularly relevant to investigate 'what Klasse does because of what it does'.

According  to  Webster  (1995),  information  that  allows  'to  know  ourselves'  consists  of 

statistics, which presents phenomenons in society through numerical data. However, the order 

of discourse of 'Klasse' presents also other, non-statistical kinds of information that allows to 

know ourselves, e.g. using self-tests, examples of good practice, qualitative scientific results, 

etc. These types of information activate the teachers and the government to extend their self-
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knowledge through reflection on their functioning in education. As Schön (1983, 1991; see also 

Geerinck et al., 2010) convincingly demonstrated, this attitude of the teacher to be a 'reflective 

practitioner'  has become a central  feature of the professional and professionalizing teacher. 

Using the governmentality perspective, we can further investigate this idea of the reflective 

practitioner, focusing on the 'effects' of this stressing of reflection and self-knowledge in the 

government of education.

Inherent  in  this  kind  of  information  concerning  self-knowledge  and  educational 

improvement, is that it offers a mirror, and tells where someone stands in his development of 

expertise.  This  means  that  this  type  of  information  operates  as  feedback  information:  “its 

function  is  to  control  the  operation  of  a  system  'by  inserting  into  it  the  results  of  past 

performance'”  (Simons,  2007,  p.537;  see  also  Simons  &  Masschelein,  2008)  Feedback 

information  offers  the  self-knowledge  to  criticize  and  reposition  oneself.  In  other  words, 

feedback information is crucial to realize added value and the permanent quality improvement 

of  educational  practice  and  educational  policy  making.  Two  elements  are  central  in  the 

operation of feedback information. Firstly, feedback information always implies a readiness to 

learn  from  comparisons  (cf.  Bröckling,  2001).  This  can  be  comparisons  of  someone's 

performance with previous performances or with the performance of others, but both sources of 

comparison function  as  a  norm to which one compares  oneself  or  is  compared.  Secondly, 

feedback  information  implies  a  permanent  improvement  of  performance.  Taking  feedback 

information serious means permanently defining new weaknesses and points of innovation, and 

never thinking that performances and results are definitively acquired. Therefore we can say 

'Klasse'  expects  of  the  actors  in  education  a  permanent  'will'  to  learn  from  feedback 

information, and creates such a 'will' through the order of discourse in the magazine.

In the order of discourse of 'Klasse', we clearly see the operation of feedback information 

using  comparison  and  stimulating  permanent  quality  improvement.  Mostly  feedback 

information is recognized in quantitative types of information (statistical data, scientific results, 

target  numbers,  etc.)  (cf.  Webster,  1995).  On the  contrary,  'Klasse'  shows  another  kind  of 

feedback information which is qualitative in nature; these are the good practices, experience 

stories,  tips  and  tricks,  stimulating  questions.  Also  this  qualitative  feedback  information 

functions  (or  even  more  than  ‘hard  feedback  data’)  as  a  mirror  to  teachers  and  schools, 

stimulating reflection on and the optimization of educational practices through the comparison 

with the practices of others. In the next part, we investigate how this feedback information as 

examples  of  good  practice  and  experience  stories  operates  in  education  and which  power 

configurations can be created in this way. 
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4.2. The power of the example and the synoptical power configuration

This stressing of feedback information aiming at the improvement of educational performance 

is not selfevident in educational reality and can be seen as a particular way to ‘govern at a 

distance’ (Simons  2003,  2007).  Or  said  otherwise,  the  focus  at  feedback  information  and 

performance can be interpreted as a symptom of a new strategical configuration in (Flemish) 

education and of new power relations that steer the self-understanding and the conduct of the 

participants in education (Bröckling,  2006).  The circulation of the feedback information in 

Klasse makes teachers, pupils, parents but also staff members of the government or educational 

specialists,  feel  personally  and  individually  responsible  for  the  general  purpose  of  the 

permanent improvement of educational quality. Klasse’s participation credo “Working together 

at a better school for everyone” (Klasse 142, p.49), mobilizes all participants in educational 

practice to evaluate their actions in the light of this optimization of educational quality.

Therefore, we can see the magazine Klasse as a ‘centre of mediatization’ in education (cfr. 

Latour’s  (1987)  and  Rose  &  Miller’s  (2008)  ‘centres  of  calculation’).  In  Klasse,  all  the 

feedback information on education becomes centralised in an attractive and modern way, and is 

distributed to every participant in education. In this way, a central governmental instrument 

arises that governs ‘from a distance’ the conduct and self-understanding of teachers, pupils, 

parents, educational specialists and the government itself. The good practices, the experience 

stories, the interviews with staff members of the government or with educational specialists 

function in a double way. On the one hand they provide an individual mirror, addressing and 

mobilizing every reader to be involved with educational quality improvement. But on the other 

hand, the circulation of the centralized feedback information makes us as spectators all watch 

at the same ‘best practices’ and ‘good performers’ in Flemish education. In this way, the order 

of discourse in Klasse functions at  the same time in an individualizing and totalizing way, 

addressing each participant in education as an individual and as part of the collective. Everyone 

(the teacher, but also the parent, the pupil, the government) is personally accountable for the 

(improvement) of his own performance, but should also conceive of himself as part of the big 

educational  community  (including  also  the  government),  striving  all  together  for  “a  better 

school for everyone” (Klasse 142, p.49) and watching over the quality of general educational 

performance  (see  also  Vinson  &  Ross,  2001).  Both  elements  of  the  present  strategical 

configuration,  individualization  and  totalization,  are  two  sides  of  one  coin:  without  good 

examples and without spectators, performance and feedback just don’t matter.

This  focus  at  understanding  oneself  and  acting  in  terms  of  performance  and  feedback 

information shows another kind of power strategy than was identified before in education (see 

also Simons, 2007). Foucault (1972/1989) described two important power configurations: the 
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panopticon  and  the  synopticon.  The  panopticon  (originally  pointing  at  the  architecture  of 

certain prisons) visualises a particular form of power in which the few observe and control the 

many, or of surveillance and normalisation. In the panopticon, power is installed as a fixed 

norm. Until recently, in the international literature especially this normalising and disciplining 

power was described as functioning in education (e.g. Perryman, 2006; Piro, 2008). However, 

Mathiesen (1997) and Vinson and Ross (2001) argue that the development of the system of the 

mass media created the increasing possibility for another power configuration to come to the 

fore, the synopticon or ‘the theatre’ in wich ‘the many see the few’: “the VIP’s, the reporters, 

the stars, almost a new class of public sphere” (Mathiessen, 1997, p.231). In the synopticon, 

power is exercised through the example, or through observing oneself and comparing oneself 

with the performance of others (Simons, 2007). In this configuration there is no fixed norm 

anymore, but only the always transforming objective of the best example.

The  order  of  discourse  and  the  implied  positionings  in  Klasse,  show  that  both  power 

configurations are today at the same time manifesting themselves in education, although we 

can notice a shift in their importance. The panopticon is more visible in the older issues of 

Klasse, in the important role of all kinds of educational specialists and of the government, 

sharing their (normative) expertise with the teachers. In the more recent issues of Klasse, we 

principally  recognise  the  synopticon,  in  which  the  spectators  (positioned  as  ‘experts  of 

themselves’) are gathered around the same examples, or common things to watch altogether 

and to learn from fulfilling their individual needs and wants. In this configuration, Klasse itself 

as  the  ‘centre  of  mediatization’ seems to  be  the real  expert  in  education  today,  exercising 

synoptical power in gathering the readers around the power of the good examples.

4.3. The double bind between personalization and community building

From  a  governmentality  perspective,  effective  steering  takes  place  when  others  start 

understanding  themselves  and  acting  in  a  particular  way;  this  means  we  conceive  of 

government  as  'the  conduct  of  conduct'.  Foucault  (2001)  identifies  this  relation  between 

government  and  self-government  as  'the  double  bind  between  individualization  and 

totalization'. Individualization points at a particular way of self-governing or subjectivation, or 

what  positions  someone as an individu.  However,  in  modern power regimes the particular 

kinds of individualization always bind people immediately to a certain totality. This double 

bind  of  individualization  and totalization  then  makes  government  through self-government 

possible.

In the synoptical  power configuration,  we can identify  a particular  type of double bind 
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between  individualization  and  totalization.  On  the  one  hand,  the  importance  of  feedback 

information  as  experiences  and  examples  of  good  practice  installs  a  certain  kind  of 

individualization. By the order of discourse of 'Klasse' (including the pictures) the teachers are 

not addressed as practicing a certain role or function, as having certain rights, but as persons. 

'Klasse' addresses the teachers as persons, and expects that they fully engage as a person – with 

all  their  personal  experiences  converted  through  self-reflection  into  mirroring  feedback 

information – in order to improve eduacation quality. Therefore we identify the particular type 

of  individualization  in  the  synoptical  power  configuration  as  personalization.  This 

personalization  of  the  teacher  by  the  order  of  discourse  of  'Klasse'  implies  a  strong 

'responsibilization' and activation of each teacher in education; they should take themselves the 

responsibility to permanently invest in their own professionalization through the circulation of 

feedback information, examples and experiences.

Since  the  circulation  of  feedback  information  implies  that  everyone  should  share  their 

personal experiences with each other and should strive to be an example of good practice to 

others, the personalization of the teachers always immediately builds a community of people 

that all invest themselves as persons in education. This means the order of discourse of Klasse 

creates  a  'we',  and this  'we'  is  the  community of  teachers  who fully  engage  as  persons  in 

education.  The form of totalization that is  created in Klasse is thus a paricular  community  

building.  And  this  community,  installed  by  the  circulation  of  feedback  information  and 

examples of good practice, implies a permanent self-mobilization of the teachers.

We further argue that what installs this particular double bind between individualization as 

personalization  and  totalization  as  community  building,  is  the  emphasis  on  experience. 

Because  of  someone's  experiences,  one  becomes  a  unique  person  but  also  part  of  the 

community that shares these experiences. Moreover, this means that governing by experiences 

and feedback information can be realized in organizing a  synoptical  spectacle,  or  in  other 

words, that experiences and feedback information can be strategically used by someone who 

aims at governing people (individually and as a totality).

4.4. Klasse as a 'centre of experience'

Using a governmentality perspective, the central government is not conceived of as the only 

institution that can govern society. If government is defined as 'the conduct of conduct', than 

there can be multiple centres of government in society that 'centralise' power (Rose & Miller, 

1992). Analogues with the 'centres of calculation' (Latour, 1987; Rose, 1999; Rose & Miller, 

1992),  that  operate  as  centres  of  power  because  they  centralize  and  distribute  statistical 
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information and in this sense possess the knowledge to govern society, we can conceive of 

'Klasse' as a 'centre of experience'. Because 'Klasse' centralizes the feedback information as 

experiences and examples of good practice in education, the magazine can play a central role in 

the personalization and totalization of Flemish education. As a centre of experience, 'Klasse' 

then can function as a centre of power because it is an intersection in the educational field that 

regulates the circulation of the knowledge on experiences, that is necessary to govern education 

through feedback information.

4.5. The positioning of the government as a coaching information-
manager and of the teachers as active experts-of-themselves

A synoptical power configuration that operates through the circulation of feedback information, 

expects a certain position, role and particular tasks of the central educational government. The 

central  government  then  becomes  responsible  to  present  a  mirror  to  the  actors  in  the 

educational field and to guarantee permanent feedback information. In other words, the central 

government is expected to function as an information-manager, who collects all the feedback 

information  on education quality  and gathers  the  actors  in  education  around this  feedback 

information. Moreover, the different elements of a good central government in an advanced 

liberal regime of government (discussed in the first chapter) in this way get a new meaning. 

Provision of  services should be offering enough and the right  feedback information to  the 

'clients'  in the educational  field,  facilitation means then providing channels to let  feedback 

information  circulate,  and  stimulation  should  encourage  the  actors  in  education  to  use  the 

feedback information. The task of coordination then is seen as the tuning of all instances and 

instruments in order to collect and distribute feedback information (cf. Rose, 1999). In short, 

feedback information is  a powerful governmental  instrument for the central  government  to 

'steer-from-a-distance' in education and to justify its own position in the education field. In this 

power  configuration,  also  the  task  of  controlling  the  educational  field  is  interpreted  in  a 

particular way. The necessity of the circulation of feedback information positions the central 

government as the institution that should permanently monitor the output of the education field 

and of its own functioning, in order to provide enough mirrors for the actors in education and 

for itself. Or in other words, the central government should also operate as the information-

manager of its own provision of services and of its own  permanent quality improvement.

However, an important element of the synoptical power configuration is the double bind 

between personalisation and community building through the power of the example, and the 

central  role  of  experiences  in  this  double  bind.  The  implication  for  the  positioning  of  the 
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central government is the emphasis on its coaching role besides its managing role. The central 

government should then conceive of its 'clients' in the education field as persons with their 

individual  characteristics,  who  should  be  motivated  to  fully  engage  as  a  person  for  the 

improvement of education quality. Therefore the central government should also position itself 

as 'personally' concerned with the problems in the education field, in this way contributing to 

the  community  building  in  the  educational  field.  The  relationship  between  the  central 

government and the actors in the educational field should then be based on trustworthiness and 

recognizability, in order to stimulate all actors in education to be outshining.

Through the order of discourse of Klasse and the synoptical  power configuration,  also the 

teachers are positioned in a particular way. The circulation of feedback information and the 

expectation  of  the  permanent  improvement  of  education  quality,  asks  of  the  teacher  an 

investment  in  lifelong  professionalization.  The  teacher  should  have  a  basic  attitude  of  

permanent improvement, which implies a particular critical-objectivating position in order to 

know which feedback information,  experiences and examples of good practice are  needed. 

Moreover,  the  person  of  the  teacher  or  'who  he  is'  appears  as  a  central  feature  of  his 

professionality; the person of the teacher with its experiences, passions and opinions becomes a 

necessary condition to realize added value in education. But the synoptical power configuration 

and the circulation of feedback information as experiences and examples of good practice, 

implies also the expectation of a permanent justification of the teacher. This justification lies in 

the  continuous  sharing  of  the  teachers'  experiences  with  others,  in  order  to  collect  and  to 

provide  experience-based  feedback  information.  The  subject  of  this  justification  is  the 

engagement as a person in the permanent improvement of educational quality.

We  argue  that  this  particular  meaning  of  what  professionalization,  professionality  and 

justification should be in the synoptical power configuration, positions the teachers as active 

teachers.  Analogous  with  the  discourse  on  active  citizenship,  the  teachers  should  take 

(pro)actively their responsibility for the improvement of educational quality. Always looking 

for  new feedback information,  new experiences  and new examples,  the active teacher  can 

never  'stand still'  but  should permanently  seek to  improve his  personal  contribution to  the 

realization of added value in education.

In the order of discourse of Klasse, we identified an important shift in the definition as well as 

the appreciation of particular forms of expertise. We argue that this evolution is a consequence 

of  the  shift  from  a  panoptical  to  a  synoptical  power  configuration  in  education.  In  the 

synoptical power regime, the active teacher is positioned as an expert-of-himself, who knows 
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himself as a person in all its aspects because of the mirror of feedback information. It is the 

teacher himself who should know himself, decide on the feedback information he is in need of 

to  optimize  his  functioning  as  a  person  and  in  the  educational  community.  The  central 

government and the (educational) specialists are then no longer positioned as the all-knowing 

experts  who  implement  norms  and  principles  from  above  in  the  educational  field  (cf. 

Masschelein & Simons, 2003). On the contrary, the central government and the (educational) 

specialists should understand themselves as 'concerned professionals' (Rose, 1999) who operate 

in service of the actors in education practice and should guarantee the experience-based and 

practice-based value of their advices on demand. 

4.6. The assemblage of an information apparatus 

The analysis of the order of discourse of 'Klasse'  using the perspective of governmentality, 

showed that 'to inform and to be informed' takes a central place in education (policy) today (cf. 

Simons, 2007). We argue that 'Klasse' is not the only policy instrument in education reflecting 

this  tendency,  and  that  the  amalgam  of  policy  instruments  and  techniques  based  on  the 

circulation of feedback information demonstrates the installation of an 'information apparatus' 

in the actual regime of government in education.

We briefly discuss some other policy instruments that can be seen as functioning through 

feedback information and the provision of experiences and examples of good practice. These 

are the periodic assessments and especially the public conferences on the results of these tests, 

the election of the 'teacher of the year' organized by 'Klasse' itself, and the audits of the Flemish 

schools by the inspectorate that are increasingly based on the self-assessment of the schools 

and aim at providing feedback information not only for the central government but also for the 

schools themselves. In short, besides 'Klasse' a lot of other policy instruments reflect elements 

of  the  synoptical  power  configuration  and  the  power  of  the  example.  Therefore  we  can 

conclude that indeed an information apparatus is installed in Flemish education.

All  these  policy  instruments  then  assume  that  the  optimization  of  educational  quality 

implies the continuous circulation of feedback information. The strategy of this information 

apparatus,  that  is  present  in  all  of  the  discussed  policy  instruments,  can  be  identified  as 

guaranteeing  the  permanent  access  to  feedback  information,  or  in  other  words,  providing 

mirrors to evaluate the added value of the performance of all actors in education. An effect of 

the operation of this information apparatus is that a lot of problems in education are interpreted 

as 'information problems', more in particular, problems caused by not enough or not the correct 

feedback information,  the bad management  of the central  government  of the circulation of 
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feedback information, not enough engagement of the actors in educational practice to inform 

themselves and to engage themselves in the circulation of feedback information, etc. 

In chapter 1, some elements of the advanced-liberal regime of government in education were 

described  (Dean,  1999;  Masschelein  &  Simons,  2003;  Peters,  2001;  Rose,  1999;  Rose  & 

Miller, 1992; Simons, 2003). In this advanced-liberal regime of government, people are asked 

to understand themselves as the entrepreneurs of their lives, seeing life as an investment of all 

kinds of resources and permanently striving to realize added value. The entrepreneurial self 

should subject himself and everything he does to the permanent economic tribunal, meaning 

that he regards all actions from the perspective of the client in a market environment (Simons, 

2003). The entrepreneurship is then the link between the individualization and totalization by 

this regime of government, or in other words, securing the welfare of each individual person 

implies also guaranteeing the welfare of society. And this implies a particular positioning of the 

state and the actors in education: “To govern better, the state must govern less; to optimize the 

economy, one must govern through the entrepreneurship of autonomous actors – individuals 

and families, firms and corporations. Once responsibilized and entrepreneurialized, they would 

govern themselves within a state-secured framework of law and order” (Rose, 1999, p.139). 

Simons  (2003)  identified  two  apparatuses  that  operate  within  this  advanced-liberal 

government in Flemish education: the quality apparatus and the learning apparatus. The quality 

apparatus represents all kinds of problems in society as quality problems and aims strategically 

at securing/guaranteeing added value. In a learning apparatus, a lot of problems (not only in 

education but also in the broaders society) are defined as learning problems, which need as a 

solution  the  strengthening  of  the  learning  ability  of  people.  The  strategy  of  the  learning 

apparatus  then is  securing/guaranteeing change.  Moreover,  both apparatuses  are  interlinked 

with each other: the combination of the 'will to quality improvement' and the 'will to learn' 

guarantees the permanent progression of society and education in particular (Simons, 2003). 

Further, we argue that also the information apparatus allies itself with the quality apparatus 

and  the  learning  apparatus,  realizing  a  strong  bound  between  learning-quality-feedback 

information. After all, the optimization of educational quality and continuous learning require 

the permanent circulation of feedback information on results, performances, experiences and 

examples. 

At last, we argue that it is not accidently that we described the positioning of the teacher by 

the information apparatus as an active expert-of-himself, and not as an entrpreneurial self. We 

recognize some but not all elements of the entrepreneurial self in the teacher as he is positioned 

by the order of discourse of 'Klasse', like the fixed attention for the judgement of the quality of 
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education by the 'clients' of it, the strong competition of teachers and schools, or conceiving of 

education  as  a  market  environment.  According to  us,  this  slightly  other  positioning of  the 

teacher by the order of discourse of Klasse can point at a radicalization of the figure of the 

entrepreneurial self and of the permanent economic tribunal in education, taking into account 

the emphasis on the fully engagement of the teacher as a person in education,  or in other 

words, stressing the capitalization of the person of the teacher.

5. The magazine 'Klasse' and the public

The  'effects'  of  the  order  of  discourse  of  'Klasse',  described  as  the  synoptical  power 

configuration it installs and the feedback information and the power of the example that govern 

education,  also  relieve  some  side-effects  that  we  call  'the  night  side'  of  the  information 

apparatus.  We focus  the  description of  these side-effects  at  how the  order  of  discourse  of 

'Klasse', the synoptical power regime and the information apparatus structure the 'public space' 

in education, and more in particular, we ask whether this space in education is still a public 

space and the teacher is still a public figure.

Concerning the public space in education, and following Latour (2005, 2008), we conclude that 

in 'Klasse' 'matters of experience' and 'matters of feedback' take a central place. Because these 

experiences  should be used as feedback information and be transformed in reflective self-

knowledge for the teachers and the government, these 'matters of experience' get a status of 

'facts',  that  present  objectively  what  is  going  on  in  education  reality  and  that  speak  for 

themselves and need no further justification than just their presentation to others – they show 

immediately what is the added value and the educational quality that is realized. In this way, 

every dispute and disagreement on the core of education is made impossible; after all,  'the 

facts' in the sense of experiences are there and consensus about these experiences is obvious. 

Latour  (2005)  argues  that  in  this  way a  privatization  and depolitization  of  the  public  and 

political space takes place. To speak of a public (or democratic) space, according to Latour two 

principles  have  to  be  satisfied:  an  issue  should  be  made  public  but  also  there  should  be 

assembled  a  public  of  concerned  people  to  discuss  the  issue,  not  beforehand  assuming 

consensus about the issue. Privatization and depolitization then means that some groups who 

know the 'facts' (or experiences) close any discussion and in this way force others to see reality 

in their way (e.g. the scientists with their objective knowledge of reality). However, this means 

also that there is no room left for 'matters of concern' to challenge politics and society. These 

'matters of concern' are the issues that bother people and divide them, but at the same time 
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create an assembly of relevant parties because they are concerned with these issues. “We might 

be more connected to each other by our worries, our matters of concern, the issues we care for, 

than by any other set of values, opinions, attitudes or principles” (Latour, 2005, p.14). Because 

the people who assemble around these issues understand themselves as the representatives of a 

particular perspective on the issue, a democratic politics becomes possible.

Taking  into  account  Latour's  interpretation  of  the  public  space,  we  investigate  if  the 

magazine 'Klasse' and what is said in it can have a public meaning. It is clear that in 'Klasse' 

'matters of experience are made public,  meaning accessible to everyone. But because these 

'matters of experience' always immediately function as 'matters of feedback', they are at the 

same time privatized by the persons of the community that is build around these experiences 

and examples of good practice.  Or in other words,  the power of the example hinders that 

people can assemble because of their concerns with the issue. The actors in education then are 

not positioned as the representatives that assemble around an issue, but as spectators that gather 

around examples of good practice. In this sense 'Klasse' prevents a public – and democracy – to 

come  into  being  in  education.  And  further  we  consider  if  'Klasse',  making  everybody  in 

education look at the same 'best practices', in this way makes the 'freedom of (methods in) 

education' impossible.

A second section in this chapter investigates the possibility for the teachers teacher, positioned 

as an active expert-of-himself by the order of discourse of 'Klasse', to be a public figure in 

education. We argue that the synoptical power regime and the emphasis on the circulation of 

feedback information,  expect  of the teacher  a critical-objectivating relation to himself,  that 

covers the self-knowledge of all aspects of his personality (cf. Geerinck, 2008; Geerinck et al., 

2010).  The order of discourse of Klasse seems to suggest that  every experience should be 

instrumentalized in function of the professionalization of the person of the teacher and for 

quality improvement. Or said otherwise, the emphasis on feedback information, examples of 

good practice and learning from the experiences of others provides a basis for the teachers to 

profoundly  analyse  and justify  what  they  do  in  their  daily  practices.  The  experiences  and 

examples  of  others  become 'standards',  just  like statistical  standards  on performances,  that 

guide the teachers in what to do and why and offer a solid basis to justify their conduct.

With  Kelchtermans  (2005,  2009),  we can  state  that  the  side-effect  of  this  emphasis  on 

feedback  information  and  examples  of  good  practice,  can  immunize  the  teacher  for  the 

structural  condition  of  vulnerability.  Because  of  the  strong  interpersonal  relationships  in 

education, there can always happen more or less than the teacher planned, what makes the 

teacher  vulnerable  because  he  can't  foresee  and  justify  everything  that  happens  in  the 
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educational relationship. According to Kelchtermans, this is not a problem but even a chance to 

let things 'happen' in education. Embracing this dimension of vulnerability and passivity then 

can make e-ducative events happen and can make the teacher being a public figure. But we 

argue that in Klasse, because of the positioning of the teacher as an active expert-of-himself, 

this dimension of vulnerability and passivity seems to have no place.
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