Verslag over ons avontuur in Joensuu, Finland.
Dank aan auteur Stijn Eeckhout.
Zaterdag 21 januari 2017
Om 8u30 vertrokken we 9 personen naar de luchthaven van Zaventem. Directeur Karel uit
Vichte met zorgcoördinator Liesbeth, directeur Olivier met zoco Philip uit de beuk, directeur
Alain met zoco Veerle, zorgcoördinator Dominique van Kachtem en uiteraard Trees en
mezelf. Met Finnair vlogen we naar Helsinki waar we meteen opnieuw mochten inchecken
om in een nogal klein toestelletje een uurtje door te vliegen naar Joensuu. Daar voelden we
meteen de koude. Met de taxi door ijsgladde wegen werden vervoerd tot aan ons hotel.
Ondertussen hadden we ook al kennis gemaakt met Peter Van de Moortel en Wim Simoens,
onze lesgevers. Verder op ons vliegtuig zat er ook nog een grote delegatie van Brugge en
omstreken. Meteen veel nieuwe vrienden dus.
Na een pizzabuffet en een bezoek aan een plaatselijke pub, rondden we de avond af met
een drankje in het hotel.

Zondag 22 januari 2017
Na een heerlijke nachtrust spraken we af om Joensuu te verkennen op vlak van natuur.
Enkele prachtige plekjes kwamen we tegen tijdens onze wandeling geleid door onze gids
Dominique. Na een eenvoudig middagmaal maakten we ons klaar om aan de cursus te
starten. In de vergaderzaal beneden in het hotel kregen we een plaatsje toegewezen. Op die
manier konden we meteen kennis maken met enkele nieuwe gezichten die met ons de
cursus volgen.
We kregen een overzicht van wat ons de komende week te wachten staat. Verder werden
we ook in 9 groepen verdeeld, dit om de Belgen wat te spreiden. We zijn namelijk met 35
Belgen van de 53 deelnemers. We werden ook in groepen verdeeld voor morgen. Er staan
bezoeken gepland aan basisscholen, een middelbare school en een hogeschool. Uiteraard

hebben wij ons ingetekend om deel te nemen aan het bezoek van de basisscholen. We
kijken er alvast naar uit.
Het avondmaal brachten we door in het gezelschap van onze nieuwe groepsleden. Leuke
gezelschappen en fijn om op die manier kennis met elkaar te maken.
Nu nog een drankje op de kamer van Veerle, alles met mate uiteraard.

Maandag 23 januari 2017
Na een vlugge nachtrust stonden we om 8u allen klaar om ons te laten brengen met een bus
naar verschillende scholen. De meeste van onze delegatie hadden ingetekend om de
‘Joensuu Normal School’ te bezoeken. Een prachtig nieuw gebouw met heel veel plaats,
veel open ruimtes, functionele banken en stoelen, knusse hoekjes, leuke refter, grote
sportzaal en een knap ingericht technieklokaal.

De directeur nam ons mee in de geschiedenis van het onderwijssysteem in Finland. Aan de
hand van ongelooflijk veel kunstwerken toonde hij ons de evolutie van traditioneel onderwijs
tot nu het hedendaags onderwijs in Finland. Daarna werden we opnieuw in groepen
verdeeld en konden we verschillende lessen bijwonen: wiskundeles, muziekles,
techniekles,... We kregen ook ruim de kans om met de leerkrachten te communiceren en
vragen te stellen.
Wat ons opviel was de rust die de school uitstraalt, de leerlingen die vaak in groep werken,
de leerlingen die allemaal een eigen iPad hebben waarmee ze na de instructie meteen aan
de slag gaan. Daarvoor hoeven ze zelfs niet in eigen klas te blijven. De lessen starten om
8u30 en eindigen over het algemeen om 14u. Na de school is er ook geen opvang voorzien
en rijden er geen schoolbussen. Veel leerlingen gaan met de skilatten aan de voeten naar
huis of worden door de ouders opgehaald met de slee.
Deze school is een normaalschool, waar dus heel veel studenten van de
leerkrachtenopleiding stage lopen. Verder verdiepten we ons in de verschillende manieren
van evalueren, waar ook daar nog werk aan de winkel is volgens de directeur.
Het ‘eetzaalgebeuren’ brengt bij ons heel wat ideeën naar boven waarmee we zeker aan de
slag willen gaan. Wist je dat in Finland ook het middagmaal kosteloos is voor de leerlingen?

Om 15u30 werden we verwacht aan een verzamelpunt waar studenten die de richting
toerisme volgen, ons mee namen doorheen Joensuu. Op elke bezienswaardigheid stonden
andere studenten ons op te wachten om in hun beste Engels ons te vertellen over de
geschiedenis van Joensuu. Zo zagen we enkele musea, een ondergesneeuwd vrijheidspark
en kregen we toeristische tips over boottochten op het prachtig meer en over de typische
Finse shops.

Om 18u worden we verwacht in een hotelschool waar we met de hele groep de beentjes
onder tafel mogen schuiven en ons laten bedienen door studenten van de hotelopleiding.
Daar gaan we...

Dinsdag 24 januari 2017
Deze ochtend vroeg uit de veren en onmiddellijk kregen we een stevige brok te verwerken.
We trokken voor deze sessie opnieuw naar de hotelschool. Daar reflecteerden we eerst met
ons groepje over de schoolbezoeken van gisteren. Enkele raakpunten kwamen naar voor
zoals: scholen zo opgebouwd dat ze een plaats is waar kinderen willen zijn, leerkrachten die
niet ‘the king of the class’ zijn.
Daarna bracht Jata ons een heel theoretisch stuk over ‘the basis of our quality
management’. De klemtoon ligt op de ontwikkeling en niet op controle. Men mag zelf
beslissen hoe ze hun school sturen, op welke manieren ze dit ondersteunen. Een erg
belangrijk item hier is het kunnen zelf ondernemen en zelf verantwoordelijkheid dragen
waarbij reflectie op regelmatige basis een evidentie is. Door deze brede gedragenheid
kunnen ook ouders mee beslissen rond de accenten van de schoolwerking. Verder wordt er
ook voortdurend gepolst naar het welbevinden van de leerlingen. De verantwoordelijkheid
om bij te leren ligt bij de leerlingen zelf en niet bij de leerkracht.
Dus kwaliteit wordt gelinkt aan:
- our values
- our mission
- our vision

Na de lunch trotseerden we de koude voor een rondleiding op de ‘Peltola campus’. Het is
een gelijklopende school zoals een VTI. Op dat vlak moeten wij niet zeker onderdoen. We
nemen wel aan dat de studenten veel gerichter opgeleid worden. De klemtoon ligt veel meer
op praktijk en gericht zoals het in de werkelijkheid is. Ook daar voel je dat de studenten veel
meer verantwoordelijkheid krijgen.
De werkdag zat er op en een bus stond ons op te wachten om zwemgerief-gepakt naar de
Polar bear club te gaan. Het ijszwemmen in combinatie met de sauna was een erg leuke
ervaring. Achteraf hadden enkele leerkrachten een maaltijd voorzien in de club. Het werd
een gezellige avond waarbij elk land, elke regio een typisch liedje naar voor moest brengen.
Afdeling België-Dolms kreeg 12 points.

Onze Finse organisator Ara gaf ons nog een interactief concert met gitaar en zang. Enkele
harten werden veroverd.

Woensdag 25 januari 2017
Deze ochtend werden we verwacht om 9u in de hotelschool waar we werden verwelkomd
door een student die bloednerveus een pianostukje bracht voor ons. Nadien werden we
meegenomen naar het auditorium. Daar werden we opgewacht door Riita Paajanen van de
University of Eastern Finland. Deze mevrouw is een special education teacher (SET) die ons
de uitleg kwam geven van het inclusief onderwijs in Finland.
De SET’s krijgen een 5-jarige (!) opleiding in de universiteit, om nadien toegewezen te
worden in een college/beroepsschool/basisschool. De opleiding gaat over de verschillende
problematieken, pedagogisch - didactische aanpakken, sociale begeleiding,
zelfredzaamheid, …
In Finland zijn er maar een 5-tal scholen buitengewoon onderwijs voor de heel zware
problematieken. (bv kinderen die enkel ademen/ niets kunnen doen/ …) Alle andere
leerlingen met specifieke noden (bij ons alle andere types) zitten in het gewoon onderwijs en
daar komt de SET als professional bijspringen. Alle scholen in Finland zijn staatsscholen
(een enkele privéschool niet nagesproken bv Steiner, Katholiek, …) en dat geeft wel zijn
voordelen. Alle middelen worden onmiddellijk gepompt in de scholen, en dus niet bv naar de
netten… Alle papierlast is ook voor iedereen hetzelfde, bv de individuele handelingsplannen
die de SET opmaakt (jaja, dat doen ze daar ook :)), zijn uniform vanuit een digitaal model
van de overheid. Men zet er ook heel veel in op professionalisering en expertise.
Belangrijk om mee te geven, het model van dit soort onderwijs is ingevoerd in 1988 en
eigenlijk wilde Riita als SET het nog steeds niet inclusief onderwijs noemen, maar integratie
van leerlingen met speciale noden in het gewoon onderwijs. Voor haar ontbreekt het ook
hier in Finland aan extra middelen … en een mindshift bij de leerkrachten in de klassen… na
29 jaar …. We hebben nog veel tijd nodig ;)

In de namiddag gaf Peter nog een uitleg over Innoverende leeromgevingen. ILE
Principes:
Snel leren en engagement centraal
Maak dat leren sociaal is en meestal in samenwerking met anderen
Wees gefocust op leermotivatie en emoties
Wees uiterst gevoelig voor individuele verschillen – respecteer leerders
Wees vragend aan iedere leerder zonder hem/haar te overladen
Geef beoordelingen met leerdoelen en sterke nadruk op formatieve feedback (streven naar
beter leren)
Promoot samenhang doorheen leeractiviteiten en onderwerpen, binnen en buiten de school.
We werden in groepen verdeeld rond vier vernieuwingsmogelijkheden:
We moesten enkele praktische veranderingen bedenken per groep

-

Use of time:
Start en stop vroeger… sport- muzische … kan ev. na schooltijd
Kleine breaks tussen lessen houden
Kleine groepen in je refter, elke klas een verschillende tijd binnenkomen
Schaf de bel af.;. Hang klokken in je school
Onderwijs in modules organiseren
Moet een lestijd 50 minuten duren?

-

Hergroeperen van leerkrachten
Leerkrachten specialiseren en geven dezelfde les aan verschillende groepen
In een klaslokaal, meerdere klassen. Werken aan een project in groepen en volgens talent
Co-teaching: vrijwilligheid
Cfr School de Wijzer in Kanegem: lokalen van de school: stille ruimte, groepswerk, instructie
voor wiskunde, voor taal…
Hergroeperen van de leerlingen
Volgens interesse project uitwerken
Cooperatief in tweetallen
Tutor-lezen
Samen wiskunde oefenen volgens niveau

-

Verwijden van ped. Repertoires
Technologie
Games
Project based learning
No fear to fail
Out of the box thinking

-

Nadien werden wat cadeautjes en snoepjes aangekocht voor het thuisfront.

Onze laatste avond in een gezellig restaurant, een samenkomst in de kamer van Veerle
waar iedereen welkom was en nog een laatste blik van de nacht in Finland, .... elementen
waar we tevreden naar terug kijken.

Donderdag 26 januari 2017
Om 8u30 zaten we weeral klaar op onze vertrouwde plek in het auditorium van de
hotelschool. We kregen de kans om nog een aantal vragen te stellen aan Ara. Vragen over
gedrag en sancties, vragen over godsdienstlessen, over sociale vaardigheden, over hoe
leerkrachten reflecteren over zichzelf Verder werd ook uitgelegd over hoe zaken in het
onderwijs kunnen veranderen. Een stuk eenvoudiger en veel meer rechtlijnig dan bij ons.
Er volgde ook nog een discussie over het aantal werkuren voor een leerkracht en dit in
combinatie met hun wedde. Uiteraard werd ook de werkdruk naar voor gebracht….
We werden ook nog in 4 groepen verdeeld om een discussie te voeren over verschillende
items in verband met het Finse onderwijssysteem na deze dagen hier.
Daarna was er tijd voorzien om een evaluatie in te vullen door elk van ons.
Na afscheid nemen van een toch wel grote groep, maakten we ons klaar voor onze
terugreis.

