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Stellingen: mee eens, gedeeltelijk 

mee eens, of mee oneens?

1. De wereld is tijdens de afgelopen 25 jaar drastisch veranderd. Ons 

onderwijs niet. En dus is ons onderwijs hopeloos verouderd.

2. In alle vakken moet meer aandacht gaan naar 21ste-eeuwse 

sleutelcompetenties zoals leren omgaan met sociale diversiteit, voor 

jezelf leren zorgen, leren leren, met moderne technologie leren 

omgaan...

3. We moeten ons vakkenonderwijs veel vaker doorbreken.

4. Rapporten met punten moeten worden vervangen door rapporten 

met woorden.

5. We hebben niet meer expert-leraren nodig in ons onderwijs, maar 

meer expert-teams.



Energie voor leren



ENERGIE

Demotivatie

Frustratie

Spijbelgedrag

Ongekwalificeerde uitstroom

Stopzetten studies

Leren

Ontwikkeling



energie leren



Energie voor leren hernieuwen

Succesvol leren versterkt ons 

zelfvertrouwen en ons geloof in onze eigen leer-

kracht.

Alles wat we leren is springplank voor 

verder leren. Leren is cumulatief. Leren is nieuwe 

dingen verbinden aan wat we al kennen en 

kunnen. 



“…. als de energie die geïnvesteerd wordt in 

leren tot echte ontwikkeling leidt, dan kan die 

succesvolle leerervaring nieuwe sociale, 

emotionele en cognitieve energie voor leren 

losmaken. Op die manier wordt energie-voor-

leren hernieuwbare energie. Het wiel blijft 

draaien. Als dit systematisch en regelmatig 

gebeurt, en voor elke individuele leerling in het 

onderwijssysteem, dan wordt energie-voor-leren 

op een duurzame manier aangewend, eerder 

dan uitgeput. Dan wordt onderwijs duurzaam 

onderwijs.”

Visietekst duurzaam onderwijs, p. 1 leren

energie



2 vragen

1. Hoe kan je positieve energie bij alle leerlingen 

opwekken? 

2. Hoe kan die positieve energie maximaal in leren 

worden omgezet, zodat bij elke leerling het 

energie-leren-wiel blijft draaien?



Positieve energie voor leren 

losweken

Door het bevorderen van ZINVOLLE 
competenties

Vlaamse Scholierenkoepel, 2010:

Leerlingen willen zinvolle leerstof!



Zijn we nog mee?

“Leerlingen en leerkrachten merken dat het onderwijs 

achterop hinkt en dat het anders moet en kan. Het risico 

om volledig passé te zijn en de trein te missen is te groot. 

Tijd om in actie te schieten dus en een frisse en moderne 

wind door ons onderwijs te laten waaien.” 

(Scholierenrapport, 2016, p. 11)



economisch perspectief persoonlijk perspectief

leutelcompetenties

21ste eeuw

maatschappelijk-cultureel

perspectief

Sleutel-

competenties 

21ste eeuw



Taal en informatie doen werken

 Vaardig, kritisch, doelgericht informatie verwerken

 Feiten van (ongenuanceerde) meningen onderscheiden

 Helder communiceren en  helder verslag uitbrengen

 … in meer dan 1 taal 



Knipperlichten

Vlaamse jongeren zijn goed in lokaliseren van
specifieke informatie in een tekst, maar minder
goed in het structurerend en beoordelend lezen
van informatieve teksten, én minder goed in het
reflecteren over teksten en interpreteren van
globale inhoud van tekst.

(PISA-rapporten; Peiling Nederlands, 2010)



Taak: Anders lezen



Knipperlichten

 Uit het recente PIAAC-onderzoek (PiAAC, 2012, zie www. 

piaac.ugent.be) blijkt dat in Vlaanderen 9% van de jongeren tussen 
16 en 24 jaar functioneel laaggeletterd is. Het risico op 

laaggeletterdheid wordt groter als de moedertaal van de jongere 

niet het Nederlands is en de ouders laagopgeleid zijn. 

 De geletterdheid van veel jongeren in het BSO wordt onvoldoende 

bevorderd tussen 3BSO en 6BSO (Jaspaert en Van den Branden, 

2011).



Knipperlichten

 15-jarige Vlaamse leerlingen lezen niet graag (PISA, 2009).
http://www.klasse.be/archief/leestechniek-supertop-leesplezier-
superflop/

http://www.klasse.be/archief/leestechniek-supertop-leesplezier-superflop/


Knipperlichten

Niet spelling, maar het schrijven van heldere, samenhangende teksten 

en het hanteren van het gepaste register zijn de grootste 
mankementen van de schrijfproducten van eerstejaarsstudenten 

hoger onderwijs.

(Herelixka & Verhulst, 2014) 



Kennis doen werken

 Kennis flexibel toepassen en gebruiken om authentieke 

problemen op te lossen in uiteenlopende situaties

 Kennis aanwenden om genuanceerd te denken en 

weloverwogen oordelen te vellen eerder dan zich te laten 

leiden door mediagenieke slogans, extreme dogma’s of 

emotionele stereotypen



Kennis doen werken

 Kennis flexibel toepassen en gebruiken om authentieke 

problemen op te lossen in uiteenlopende situaties

 Kennis aanwenden om genuanceerd te denken en 

weloverwogen oordelen te vellen eerder dan zich te laten 

leiden door mediagenieke slogans, extreme dogma’s of 

emotionele stereotypen



Verbeelding doen werken

L E T T E R R E E K .



Sociale relaties doen werken

 Leren samenwerken en samen leven met mensen die van 

ons verschillen

 Andere standpunten en zienswijzen respecteren, 

compromissen uitwerken, conflicten op een vreedzame 

manier beslechten

 Verschillen tussen mensen positief uitbuiten



Technologie doen werken

“In regard to media and technology, it can be said that 

Millennials are self-taught but not well-taught.”

(Considine, Horton & Moorman, 2009)



Verandering doen werken

 Je flexibel aanpassen aan nieuwe situaties, feiten, 

wendingen en informatie

 Niet bang zijn voor verandering



Je eigen leer-kracht doen 

werken

 Breed arsenaal aan leerstrategieën, leerattitudes en 

leervaardigheden ontwikkelen

 Je eigen ontwikkeling in handen kunnen nemen

 Het geloof in je eigen “leer-kracht” niet verliezen



Je eigen leven doen werken

 Je ontwikkelen tot onafhankelijk denkende mensen die 

zelfstandig beslissingen kunnen nemen

 Leren voor jezelf zorgen en weerbaar worden

 Je eigen levensroute kunnen uitstippelen en vormgeven



Het leven op deze planeet 

doen werken

 Verder dan je eigen neus kijken

 Een bijdrage leveren tot een betere wereld om je heen

 Opkomen tegen onrecht

 Het voortbestaan van de planeet verzekeren



Actualiseer het curriculum!

taal en informatie doen werken

kennis doen werken

verbeelding doen werken

moderne technologie doen werken                                  

sociale relaties doen werken

verandering doen werken         

je eigen leer-kracht doen werken

je leven doen werken

het leven op deze planeet doen werken

kernonderdeel 

van het 

curriculum



Hoe energie omzetten in 

succesvolle leerervaringen? 



Hoe werken aan sleutelcompetenties?

Gezondheidsdag op 

school



Wat doen succesvolle onderwijssystemen? 

- Ze confronteren de leerling met zinvolle inhouden en 

haalbare uitdagingen.
- Ze motiveren leerlingen zetten hen aan tot actief leren.

- Ze geven leerlingen kansen om verbindingen te maken 

tussen het nieuwe en het gekende, tussen gekende 

ideeën, tussen abstract en concreet, tussen disciplines en 
vakken, tussen binnenschools en buitenschools

- Ze maken het leren socialer en collaboratiever.

- Ze maken gebruik van een variatie aan werk- en 

groeperingsvormen.

- Ze doorbreken de grenzen tussen vakken en tussen school 

en buitenwereld.

- Ze scheppen een veilig klimaat waarin fouten maken 

mag.
- Ze differentiëren tussen studenten.
- Ze geven studenten feedback.



• Eerste kleuterklas in Brussel

• Eerste 10 weken van het schooljaar

• ( ) = frequentie in taalaanbod

Snelst verworven woorden
 Boekentas (997)

 Trein (297)  

 Kus (691)

 Sjaal (182)

 Plasticine (392)

 Kind (1782)

 Hoofd (501)

 Plaats (193)

 Bak (389)

 Knippen (94)

 Kauwgum (14)



1

Welke woorden worden het snelst 

door kleuters verworven?

 Het belang van actie en motivatie i.p.v. benoemen van 

woorden bij een praatplaat.

 Taal die samenhangt met interessante acties in de wereld.

 Belang van veel taalaanbod en van kansen tot spreken.

Kortom, TAAL DE HELE DAG!



Vroege taalverwerving

“Taalverwerving is onlosmakelijk verbonden met ontwikkeling op veel 

andere domeinen: socio-emotionele ontwikkeling, motorische, 
mentale en fysieke ontwikkeling, ... Wie dat in het achterhoofd 

houdt, heeft de rit al voor de helft uitgereden. Wie de banden met 

de andere ontwikkelingsdomeinen doorknipt en te eenzijdig op taal 

wil focussen, verarmt de taalleeromgeving.” (p. 86)



Zwerkbal voor dreuzels

 Zelf regels bedenken en uitschrijven

 Spelregels laten uitproberen door ander leerjaar

 Feedback op uitgeschreven regels verwerken

 Zelf contact leggen met gemeentebestuur en voetbalclub

 Zelf online contact leggen met andere scholen 

 Zelf ouders, grootouders, vrienden uitnodigen



Het belang van leesbevordering!

“Uit een grootschalig onderzoek van de University of London (Institute 

of Education) blijkt dat ‘reading for pleasure’ (lezen voor je plezier) bij 
leerlingen tussen 10 en 16 een zeer positieve impact heeft op hun 

woordenschat, spellingvaardigheden en… prestaties voor wiskunde. 

Zeer opvallend is dat voor deze leerlingen het effect van vaak “lezen 

voor je plezier” sterkere effecten op hun schoolprestaties had dan de 

opleiding van hun ouders.”

https://duurzaamonderwijs.com/2014/03/18/het-effect-van-leesplezier-

op-woordenschat-spelling-en-wiskundeprestaties/

https://duurzaamonderwijs.com/2014/03/18/het-effect-van-leesplezier-op-woordenschat-spelling-en-wiskundeprestaties/


Globaliseer het onderwijs! 

Sloop de grenzen tussen…

- vakken

- studierichtingen en leerjaren

- binnenschools en buitenschools leren

- expliciet en impliciet taalleren

- formeel leren en informeel leren

- mensen



De leraar maakt het ultieme 

verschil

“The quality of an education cannot exceed the quality of its teachers”  

(McKinsey-rapport, p. 17)



7 C’s Toelichting

Care De leerkracht geeft de leerlingen het gevoel dat hij echt om hen geeft. De 
leerkracht wil begrijpen hoe leerlingen over bepaalde dingen denken en hecht 
veel belang aan het welbevinden van de leerlingen.

Challenge De leerkracht stelt hoge eisen aan de leerlingen. Hij introduceert veel nieuwe 
dingen. De leerkracht vraagt aan leerlingen om uit te leggen waarom ze een 
bepaald antwoord gaven. De leerkracht wil niet dat leerlingen opgeven als het 
moeilijker wordt en leert de leerlingen hoe ze hun fouten kunnen verbeteren. 

Clarify De leerkracht legt moeilijke dingen op een begrijpelijke manier uit. Als een leerling 

iets niet begrijpt, legt de leerkracht het op een andere manier uit. De leerkracht 
volgt op of de leerlingen de stof begrepen hebben.

Captivate De leerkracht maakt de lessen interessant en maakt leren aangenaam. De 
leerkracht zoekt naar manieren om de aandacht en interesse van de leerlingen te 
verhogen.

Confer De leerkracht gaat volop in interactie met de leerlingen. De leerkracht vraagt naar 
de mening van leerlingen en geeft hen tijd om hun ideeën uit te drukken. De 
leerkracht gaat respectvol om met de ideeën van de leerlingen en geeft hen 
inspraak.

Consolidate De leerkracht controleert of de leerlingen de nieuwe stof  begrepen hebben. De 
leerkracht geeft leerlingen feedback die hen helpt om hun werk te verbeteren. De 
leerkracht vat op het einde van de dag/les samen wat belangrijk is..

Control De leerkracht heeft controle over het leerlinggedrag. De leerkracht organiseert de 
les goed en laat weinig kostbare tijd verloren gaan. De leerkracht hecht veel 
belang aan respectvolle interactie in de klas. 



Aantal keer bij naam genoemd per 

dag in de kleuterklas

AMINE 80

ADNANE 62

MOHAMED 52

AHLAME 47

AMELINE 39

ELISSA 34

YOUNESS 31

AMIRA 30

ANISSA 27

YASMINA 18

ABDEL 18



De rol van evaluatie 

 Wat doet evaluatie in het onderwijs met de positieve-energie-voor-

leren van de leerling?

 Leidt evaluatie tot: 

 Meer KOPZORGEN voor de leerling?

 Een betere ZORG voor de leerling?



Evalueren om te leren

 naar leerlingen kijken

 en je afvragen: 

 Wat zie ik?     

EN 

 Wat kan ik voor deze leerling doen? Hoe kan ik het leerproces van deze 

leerling het best ondersteunen?



Opvolgen van evaluatie

Het cruciale belang van feedback en verfijnde ondersteuning:

 Evaluatie als aanzet tot verder leren

 Feedback die positief motiveert én informeert

 Feedback die het leerproces voortstuwt, cognitief én socio-emotioneel



De kracht van feedback

 Where am I going? Feed up

 How am I going? Feed back

 Where to next? Feed forward

(Hattie & Timperley, 2007)



Evalueren om te leren

 “In duurzaam onderwijs leidt evaluatie tot introspectie op 

teamniveau: schoolteams analyseren resultaten van leerlingen om 
de kwaliteit van hun onderwijs te ontleden en aspecten te 

identificeren die kunnen, en moeten worden verbeterd. (…) Teams 

die leerlingen evalueren, evalueren ook zichzelf.” (p. 134)



Vragen bij het schoolrapport
 Zouden in plaats van vakken niet eerder sleutelcompetenties vermeld 

moeten worden?

 Zou de groei van leerlingen niet eerder moeten gerapporteerd worden 
in plaats van de prestaties die ze leverden?

 Zouden leerlingen niet meer met zichzelf moeten worden vergeleken, 
eerder dan met de leerlingen met wie ze toevallig in dezelfde klas 
zitten?

 Zouden leerlingen en ouders niet meer informatie moeten krijgen over 
wat zijzelf moeten en kunnen doen om de ontwikkeling van bepaalde 
sleutelcompetenties te bevorderen? Moet een rapport niet meer 
informatie bieden over de vraag “en dan?” (hoe kunnen we de 
ontwikkeling ondersteunen?) dan over de vraag “en toen?” (hoe 
scoorde de leerling op de toets van 12 november laatstleden?) 

 Moet een rapport niet eerder vooruitblikken dan achteruitblikken?

 Moet een rapport niet meer woorden bevatten dan cijfers en punten?



Vragen bij het schoolrapport

 Moeten teams van leraren niet meer samen het rapport schrijven, 
eerder dan elk hun punt voor hun vak in te leveren?

 Moet een leerling niet de kans krijgen om zelf eerst zijn rapport in te 
vullen (Welke groei heb ik volgens mezelf sinds het vorige rapport 
doorgemaakt? Wat zijn mijn sterke punten? Wat zijn mijn 
werkpunten?) vooraleer de leerkrachten hun versie van het rapport 
aanbieden?

 Moeten ouders niet uitgebreider de kans krijgen om in dialoog te 
gaan over het rapport en over de groei van hun kind? Moeten 
ouders, met hun zicht op de groei en werk van hun kind, niet meer 
de kans krijgen om het rapport mee in te vullen? 

 Moet een rapport niet altijd aanleiding vormen tot een constructief 
feedbackgesprek tussen leerlingen en leerkrachten (zoals dat in een 
groeiend aantal scholen momenteel wordt aangezet)?



Van expert-leraren naar expert-

teams

“Ook in dit opzicht zal onderwijs een sociale bocht moeten nemen. 

Waarschijnlijk vormen schoolteams de potentieel meest krachtige 
leergemeenschappen op aarde. Maar opdat schoolteams echt 

professionele leergemeenschappen kunnen worden, moet de 

beschikbare – en schier onuitputtelijke – energie-voor-leren van een 

schoolteam op gepaste wijze aangeboord worden.” 

(Visietekst duurzaam onderwijs, p. 11)



Gedeelde zorg

 Samen beleid maken en prioriteiten bepalen

 Samen lessen/projecten voorbereiden, geven en nabespreken

 Co-teaching

 Samen evaluatiegegevens verzamelen, uitwisselen en bespreken

 Samen zorgbeleid uittekenen en implementeren

 Samen het eigen onderwijs evalueren en eruit leren om het 

onderwijs nog krachtiger te maken



Ook voor leden van het 

schoolteam…



Duurzaam onderwijs?

 Cruciale competenties worden ontwikkeld: leerlingen en studenten 

ontwikkelen de competenties die cruciaal zijn voor hun toekomstig 
leven en voor de toekomst van de planeet. 

 Energie voor leren wordt hernieuwd: de energie die leerlingen en 

studenten investeren in onderwijs wordt maximaal omgezet in leren 

en ontwikkeling, wat op haar beurt nieuwe energie voor leren 

oplevert. 

 Er gaat geen talent verloren: onderwijs werkt optimaal voor elke 

leerling/student, ongeacht zijn of haar achtergrond. 



Meer lezen?
Van den Branden, K. (2015). Onderwijs voor de 21ste

eeuw. Een boek voor leerkrachten en ouders. Leuven: 
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