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Werkgroep ‘Hervorming secundair onderwijs’ Expertisenetwerk School of Education Associatie 

K.U.Leuven 

Standpunt ten aanzien van oriëntatienota‘Mensen doen schitteren’ van minister Pascal Smet over 

de hervorming van het secundair onderwijs (mei 2011) 

Voorliggende tekst is het resultaat van grondige besprekingen van de oriëntatienota van Minister Pascal 

Smet (september 2010) binnen de werkgroep ‘Hervorming secundair onderwijs’ van School of Education, 

het expertisenetwerk van de lerarenopleidingen van de Associatie K.U.Leuven. 

 

Met deze tekst willen we als lerarenopleiders enkele commentaren formuleren bij de 

hervormingsvoorstellen in deze nota. We kunnen ons vinden in de algemene uitgangspunten waarop de 

nota zich baseert en benadrukken de nood tot hervorming. Niets doen aan het huidige secundair 

onderwijs is niet aan de orde. Toch willen we wijzen op mogelijke knelpunten die door de hervorming 

kunnen ontstaan of niet opgelost worden door de hervormingsvoorstellen. Onze reactie focust zich 

enerzijds op de elementen die in de nota worden beschreven. Anderzijds staan we stil bij de implicaties 

en consequenties die deze hervorming heeft voor de lerarenopleiding. Over de concretisering van de  

implementatietrajecten, de schoolorganisatie, het schoolaanbod, de leerlingenbegeleiding en 

lerarenloopbanen, spreken we ons voorlopig nog niet uit gezien zij geen onderwerp van de nota 

uitmaken. We gaan ervan uit dat een hervorming van het secundair onderwijs niet los staat van de 

professionalisering van de leraar. De didactiek als kern van het vakmanschap van elke leraar blijft 

overeind. Als de context waarin die didactiek gestalte krijgt verandert, dan dienen de lerarenopleidingen 

ook van bij het begin geconsulteerd te worden om de hervorming mee vorm te geven en professioneel te 

begeleiden. 

 

De uitgangspunten van de nota om het huidige secundair onderwijs te hervormen kan de werkgroep 

onderschrijven. De werkgroep meent echter dat een structuurhervorming van het secundair onderwijs 

onvoldoende is om de knelpunten op te lossen. Gezien verscheidene in de nota geformuleerde 

problemen reeds aanvangen in het basisonderwijs, dient het leerplichtonderwijs in zijn geheel te 

worden herbekeken. Er is nood aan een globale visie op het hele leerproces van de basisschool tot en 

met het hoger onderwijs. Een goed begeleid keuze- en oriënteringstraject op basis van een 

leerlingvolgsysteem kan binnen deze context een plaats krijgen. Daarnaast dienen de opleidings- en 

tewerkstellingsmodaliteiten van leraren in de ruime hervormingsbeweging te worden bekeken. 

Noodzakelijke aanpassingen aan de structuur en het curriculum van de lerarenopleiding dienen gelijktijdig 

te gebeuren.  

 

Het welslagen van de hervormingen zal niet enkel afhangen van structuurwijzigingen, maar grotendeels 

van de veranderingen die plaatsvinden in de mentaliteit van de betrokkenen zoals leraren, 

directieleden, leerlingen, ouders... Momenteel bepaalt het abstractieniveau van de studierichting het 

prestige dat eraan gegeven wordt. In plaats van selectie op basis van tekorten (deficit denken), pleit de 

werkgroep voor het stimuleren van groeimogelijkheden voor alle jongeren, rekening houdend met hun 

interesses, behoeften en mogelijkheden. Deze benadering stimuleert het welbevinden van iedere 

jongere, wat volgens ons de basisvoorwaarde is voor goed onderwijs. Dit alles vindt wel plaats binnen 

welomschreven regels en kaders. Er moet gewerkt worden aan een onderwijsaanbod waarin het begrip 

‘algemene vorming’ ruim gedefinieerd wordt aangeboden en niet enkel in de abstracte zin. Structuren, 

infrastructuren en het scholenlandschap moeten hiervoor op elkaar afgestemd worden. Slechts indien 

een breed draagvlak kan worden ontwikkeld bij alle betrokken partijen realiseren we de gewenste 

veranderingen en effecten.  

 

We onderschrijven de stelling dat de bestaande structuren de sociale segregatie in de hand werken. Het 

aanbieden van een brede algemene eerste graad, het uitstellen van de studiekeuze, maar ook een 

correct toeleidingsbeleid naar de scholen kunnen volgens ons de leerlingen met een lage sociaal-
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economische status optillen. Daarnaast moeten er steeds voldoende uitdagingen blijven om voor alle 

leerlingen maximale ontplooiingskansen te bieden.  

 

De hoge voortijdige uitval geeft aan dat het huidige secundair onderwijs voor een aantal jongeren geen 

vruchtbare leercontext is. Nochtans leren zij veel in andere niet-formele contexten. Daarom pleiten we 

ervoor om enerzijds te onderzoeken of deze niet-formele contexten (werkplek, sociale netwerken) kunnen 

ingezet worden om de formele inhouden van het secundair onderwijs te helpen ontwikkelen. Anderzijds 

moeten we nagaan hoe de inhouden van het secundair onderwijs kunnen afgestemd worden op de 

noden van alle leerlingen. 

 

De missie van het secundair onderwijs die de nota Smet vooropstelt is een goede vertrekbasis. Toch is 

het niet duidelijk wat er wordt bedoeld met talenten en hoe talentontwikkeling kan worden verwezenlijkt. 

De meningen over de oorsprong van talenten en de ontwikkeling ervan zijn erg verdeeld. Het impliciete 

uitgangspunt dat talenten maakbaar zijn is een overdreven inschatting van de realiteit. Wordt in de nota 

de talentbenadering niet vermengd met een competentieaanpak? Wij zijn van mening dat beide 

benaderingen complementair zijn en in de nota ten onrechte door elkaar worden gehaald. Er wordt 

verondersteld dat het werken aan competenties (automatisch) leidt tot het ontwikkelen van talenten en 

omgekeerd. Wij gaan ervan uit dat talentontwikkeling ertoe kan leiden dat sommige competenties 

makkelijker verworven worden dan andere. Vanuit dit sterktegegeven dient in het secundair onderwijs 

gewerkt te worden aan een gedifferentieerde competentieverwerving. We zijn er overigens van overtuigd 

dat de lerarenopleidingen zelf een belangrijke rol kunnen spelen in het onderzoek naar de ontwikkeling 

van en de relatie tussen talenten en competenties in een onderwijsgerelateerde context. 

 

De vertaling van de kwalificatiestructuren naar onderwijs- en beroepskwalificaties vraagt om meer 

verduidelijking. Het blijft onduidelijk wat de consequenties hiervan zijn in de nieuwe structuur. Er moet 

worden vermeden dat de verschillen in eindkwalificaties (niveau 3 versus niveau 4) leiden tot een 

bestendiging van de percepties over de hiërarchie tussen het huidige beroepsonderwijs en de andere 

onderwijsvormen.  

 

Het nastreven en bereiken van de tien omschreven sleutelcompetenties kunnen wij enkel maar 

ondersteunen. De algemene vorming verkrijgt hiermee een bredere dimensie dan tot nog toe het geval 

was. Het goed samenleven van steeds meer mensen met een diverse achtergrond en het 

toekomstgericht en duurzaam uitbouwen van die samenleving vereist het aanleren van competenties die 

dit mogelijk maken. Echter, het toetsbaar maken van al deze competenties zal even belangrijk zijn en 

vormt een heuse uitdaging. Het loskoppelen van eindtermen en vakken, en het overlaten aan de 

leerplanontwikkelaars om deze competenties een plaats te geven binnen de leerplannen en vakken zal 

zeker leiden tot interpretatieverschillen. Wij vrezen dat de nodige samenwerking in het 

onderwijslandschap hierdoor eerder zal gehinderd worden. Voor de leraren en de lerarenopleiding heeft 

deze beweging verregaande consequenties op vlak van o.a. curriculumuitbouw, profiel van de leraar en 

verdeling van lesbevoegdheden. Wij willen als lerarenopleiding dan ook expliciet betrokken worden in dit 

ontwikkelingsproces. 

 

Het is essentieel dat jongeren zichzelf en hun mogelijkheden leren kennen en op basis daarvan 

gefundeerde keuzes maken om aansluitende competenties te verwerven. Identiteitsontwikkeling is 

belangrijk, zeker tijdens de puberteit en adolescentiejaren. Het doortrekken van de ontwikkeling van de 

sleutelcompetenties tot en met de derde graad van het secundair onderwijs is dan ook aangewezen. 

Als we echt mensen willen laten schitteren, kan dat alleen vanuit een doorgedreven positief waarderende 

aanpak. Zeker voor kwetsbare en gekwetste jongeren is een radicaal andere aanpak meer dan nodig. 

Niet een remediërende aanpak die hen probeert te brengen tot het ‘normale’ niveau, maar wel een 

zoektocht naar het opnieuw ontluiken van hun leerhonger. Net hier is ook werken aan 

keuzebekwaamheid essentieel.  
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Terecht gaat de nota in op het probleem van het zittenblijven en het daaraan gekoppelde 

flexibiliseringsvoorstel. Het is goed dat leerlingen competenties die ze al verworven hebben niet 

moeten herhalen bij zittenblijven en zodoende ruimte verwerven om aan te sluiten bij hun interesses. Er 

moet zeker worden gewaakt over de organisatorische haalbaarheid van een dergelijk systeem.  

 

We vinden het positief dat differentiatie structureel in het curriculum wordt ingebouwd en niet louter aan 

de individuele leraar wordt overgelaten. Differentiatie moet een hefboom zijn om enerzijds sociale 

segregatie tegen te gaan en anderzijds voldoende uitdaging te bieden aan sterke leerlingen. De drie 

vormen van differentiatie (remediëring, verdieping en verbreding) moeten dus door iedere school worden 

aangeboden met voldoende ruimte in het curriculum. Dat mag echter niet betekenen dat er minder 

aandacht zou gaan naar binnenklasdifferentiatie en naar differentiatie in evaluatie. Beiden moeten hand 

in hand gaan. Het probleem van de draagkracht van de individuele leraar kan worden opgevangen door 

andere vormen van lesgeven te introduceren, zoals co-teaching of team teaching. 

 

Wij ondersteunen de vraag naar een brede eerste graad die aansluit bij het basisonderwijs. Anderzijds 

zou ook de derde graad basisonderwijs nauwer moeten aansluiten bij het secundair onderwijs. De term 

belangstellingsgebied is waardevol, gezien deze term vanuit de leerling vertrekt en niet vanuit het vak. 

We menen dat de belangstellingsgebieden in het eerste leerjaar indien mogelijk projectmatig en 

geprofileerd moeten worden aangeboden. We zouden niet graag zien dat de belangstellingsgebieden 

leiden tot een nieuwe vertaling van de huidige onderwijsvormen.  

We vragen ons af waarom leerlingen in het tweede leerjaar een keuze moeten maken voor twee 

belangstellingsgebieden. De keuze voor twee gebieden kan ertoe leiden dat deze keuze determinerend is 

voor de verdere studieloopbaan in de tweede graad. We pleiten er dan ook voor om de eerste graad als 

een geheel te beschouwen – met geleidelijke opbouw van verschillen in abstractieniveau – en alle opties 

voor studiedomeinen open te houden.  

Het apart houden van een schakelblok voor leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs 

creëert ruimte voor een aangepast traject met aandacht voor remediëring en een sterk geloof in het eigen 

kunnen van de jongere. Het behalen van het getuigschrift basisonderwijs behoort dan alsnog tot de 

mogelijkheden en kan motiverend werken. 

 

In de tweede graad is de samenstelling van de belangstellingsgebieden erg gericht op de huidige 

opdeling ASO/TSO/KSO/BSO. Een continuüm tussen abstracte en concrete aanpak is aangewezen om 

dit te verhelpen. De domeinbrede studierichtingen moeten dan ook voldoende breed zijn met de 

mogelijkheid om een bijkomend verbredend differentiatiepakket op te nemen. Daarnaast zou in de 

tweede graad ook een breed algemeen vormend traject moeten worden voorzien voor de jongeren die 

hun keuze nog niet gemaakt hebben. Jongeren groeien immers niet volgens de vooropgestelde 

structuren.  

 

De nota voorziet in de derde graad uitsluitend specialiserende en kwalificerende studierichtingen. Net 

zoals in de tweede graad pleiten we ook hier voor een brede algemeen vormende doorstromingsrichting . 

Het schakeltraject na de arbeidsmarktgerichte studierichtingen van de derde graad dient in 

samenwerking met het hoger onderwijs ontwikkeld te worden om een succesvolle aansluiting met het 

hoger onderwijs meer kansen te geven. Bovendien zouden ook schakeltrajecten voorzien kunnen worden 

om leerlingen uit de doorstroomrichtingen voor te bereiden op een hoger onderwijsstudie die niet aansluit 

bij hun studierichting in de derde graad.  

 

De hervormingsvoorstellen confronteren de lerarenopleiding en de professionele ontwikkeling van de 

leraren onvermijdelijk met veranderingen. De uitbouw van identiteitsontwikkelend leren en 

keuzebegeleiding, de didactische aanpak bij het aanleren van sleutelcompetenties, differentiëring in 

uitdagende werk- en evaluatievormen en concretisering van team teaching en co-teaching zijn 
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opdrachten waarvoor we ons willen engageren, in dialoog met het werkveld. Gemotiveerde en 

gepassioneerde leraren vormen is één ding, ze houden is een andere zaak. Hiervoor moeten de condities 

voor professionele en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan met loopbaanbegeleiding die aansluit 

bij de expertise, creativiteit en passie van de leraren. Eveneens en niet in het minst veronderstelt een 

echte onderwijsvernieuwing het engagement en gedragenheid van alle onderwijsactoren. Alleen dan 

heeft een duurzame vernieuwing kans op slagen. 

 

De geplande hervorming van het secundair onderwijs heeft onvermijdelijk belangrijke implicaties en 

consequenties voor de lerarenopleiding. Er zijn heel wat onduidelijkheden die de ideeën van de 

hervorming moeten vormgeven. Hiervoor refereren en ondersteunen we graag de conclusies uit de 

reflectienota van de werkgroep ‘Hervorming secundair onderwijs’ van het Expertisenetwerk AUGent.  

1. Het profiel van de leraar die moet kunnen functioneren in het basisonderwijs en in de 

verschillende graden van het secundair onderwijs met de stromen die daarbinnen worden 

gecreëerd, is (nog) niet duidelijk. 

2. De lesbevoegdheid van de leraren in de verschillende onderwijssettings moet worden 

uitgeklaard. 

3. Voor de opleiding Bachelor in het secundair onderwijs moet worden onderzocht welke structuur 

haalbaar is. 

De lerarenopleidingen dringen erop aan om als gesprekspartner snel betrokken te worden in het overleg 

rond de hervorming secundair onderwijs. Wij hebben immers de opdracht om toekomstige leraren op te 

leiden die de maatschappelijke doelstellingen van ons onderwijs kunnen helpen realiseren.  
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